
Gebiedsvisie Natuurpark Zuid-Kennemerland 

In het voorjaar van 2022 zijn er drie werksessies geweest over de toekomst van het Natuurpark Zuid-

Kennemerland waarbij gesproken is over het natuurbeheer en recreatie. Daarnaast vond een 

analyse plaats van de omgeving.  

De werksessies werden georganiseerd door Marcel Haas, coördinator natuurbeheer van Beeckestijn, 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland en Beemster Forten van Natuurmonumenten in het kader van 

het programma ‘Opgave in Beeld’ waarin door Natuurmonumenten een visie wordt ontwikkeld over 

de ‘natuur’ In Nederland over 20-30 jaar. Naast medewerkers van Natuurmonumenten schoven ook 

medewerkers aan van andere belanghebbende ‘groene’ organisaties. Onno Breider en Joke Baars 

waren als vertegenwoordigers van de Ledencommissie Noord-Holland aanwezig.  

Tijdens deze sessies is gesproken over het al of niet ‘natuurlijk’ zijn van het gebied, het fauna- en 

florabeheer, het nationale kustpact en vooral over de inrichting van het binnenduingebied en het 

gebied meer landinwaarts. De klimaatverandering en de toenemende druk op ruimte voor wonen en 

recreatie hebben grote gevolgen voor onze natuurgebieden. 

Hoe ga je hiermee om? Hoe kunnen we onze natuurgebieden zo goed mogelijk beheren? Moeten 

landbouwgronden die ‘niets’ opbrengen in natuuropzicht opgeofferd worden en moeten daar 

‘natuurgebieden’ van gemaakt worden? Hoe dan en welke ‘natuur’?  Hoe ga je om met exoten en 

een overmaat aan dieren die het gebied aantasten (damherten in de Waterleidingduinen, ganzen)? 

Hoe kan tegemoetgekomen worden aan de behoeften van de verschillende recreanten? Er ligt een 

voorstel om mensen die vooral willen sporten, BBQen of alleen geïnteresseerd zijn in het wandelen 

in een ‘groene’ omgeving waar de honden vrij mogen loslopen en kinderen naar hartenlust kunnen 

spelen naar Spaarnwoude te verwijzen, maar is dit haalbaar en gewenst? Moeten bepaalde 

natuurgebieden met rust gelaten worden? Of laat je daar wel mensen toe onder voorwaarden? Wie 

gaat dit handhaven en controleren? Hoe ga je om met de verdedigingswerken van de tweede 

wereldoorlog die in dit gebied liggen? 

Dit zijn een aantal vragen die aan de orde zijn gekomen. Voor geen van die vragen bestaat een 

simpel antwoord. Jowien van der Vegte, boswachter communicatie van Natuurmonumenten zal de 

natuurvisie naar aanleiding van deze gesprekken op schrift stellen waarna ongetwijfeld nog meer 

gesprekken en discussies zullen volgen. Het was erg interessant en boeiend om hierbij aanwezig te 

kunnen zijn als lid van de ledencommissie. 
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