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Nationaal Park Zuid-Kennemerland

“Ik acht het geenszins onmoge lijk dat met ter tijd aan alle duinen van  
Cad zand tot Rot tummeroog toe een waardig be staan kan worden ver
zekerd en wel groten deels als ongestoord duin met volledige be stem ming 
als natuur mo nument of, waar het de water leidingbe drijven be treft,  
zoda nig geëxploiteerd dat het landschap nog grote wetenschap pelijke en 
aeste tische waarde blijft behou den.”
jac.p. thijsse, ca sino noordwijk, 5 juni 1937

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is nu bijna 4000 hectare 
groot. Het is een bonte stoet van gebieden, een afwisseling van 
hoog en laag, stil of vol herrie, open en bebost. Eeuwenlang groot-
grondbezit en gebruik als waterwingebied zorgden ervoor dat de 
duinen onbebouwd bleven. In de afgelopen eeuw werden wel plan-
nen voor wegenaanleg en bebouwing gemaakt, maar de meeste 
bleven onuitgevoerd. Geen villawijken tot in de zeereep, maar wel 
een uitdijende boulevardcultuur bij Bloemendaal aan Zee pal naast 
de rijkste en wildste delen van West-Nederland.
 
Geschiedenis in het kort
Het duingebied van Zuid-Kennemerland is de laatste 250 jaar eigen-
dom geweest van rijke families die langs de binnenduinen buiten-
plaatsen hadden. Daarvóór behoorde ook dit duingebied aan de 
landsheren, de graven van Holland, boven hen stonden weer mach-
tiger heersers zoals de keizers Maximiliaan en Karel V en koning 
Philips II van Spanje. Talrijke ‘placcaten en ordonnantien’ zijn door 
hen uitgevaardigd over de wildernisse. Naast voorschriften voor de 
jacht waren er ook voorschriften over helmbeplanting en bebossing.
Het duingebied van Zuid-Kennemerland viel onder de heerlijkheid 

van Brederode. Toen het geslacht der Brederodes uitstierf verviel 
het aan de Staten van Holland en West-Friesland, die het in 1722 en 
1725 publiekelijk verkochten. Het gebied is te onderscheiden in twee 
grote gebieden: een noordelijk gedeelte, dat heeft behoord tot de 
verdwenen hofstede Jagtlust – nu nog het Jachtduin genoemd – en 
een zuidelijk gedeelte, het Swarte Veld – een duinenreeks die achter 
Kraantje lek begint, met o.a. het huidige Kraansvlak.
De politieke en economische veranderingen eind 18e eeuw leidden 
tot een pleidooi om “de woeste gronden ten voordele der republiek 
te bereiden”, ofwel geschikt te maken voor landbouw. De boerderij 
Middenduin bij Overveen heeft hieraan zijn ontstaan te danken. 
Het Overveense villapark Kweekduin draagt de naam van een zuster-
onderneming. Veel andere namen herinneren aan die tijd: Koevlak, 
Schapenkamp, Bokkendoorns, Kaasvlakje etc. Rond 1870 waren van 
deze enthousiast begonnen ondernemingen alleen boerderijen, 
een schaapsherderwoning en de veldnamen over.
Rond 1880 begon het beplanten van een deel van het bezit rond 
landgoed Elswout (toen veel groter dan nu). Eerst grove dennen, 
later Oostenrijkse dennen, die beter tegen de zeewind kunnen. Tot 
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aan de Tweede wereldoorlog is onafgebroken met duinbebossing 
doorgegaan.

Een Nationaal Park in twee grote stappen: 1950 en 1995
In 1950 ging het Nationale Park De Kennemer duinen van start met 
de aankoop van 1200 hectare, na enkele jaren aangevuld met het 
veertig hectare grote Jachtduin. De beherende Stichting kende een 
tweeledig doel: “het duinlandschap met zijn kenmerkende flora en 
fauna te bescher men en  natuur genot te verschaffen aan het Neder-
landse volk.” De kosten van ruim één miljoen gulden werden opge-
bracht door het Rijk (50%), de provincie (25%), Amster dam en Haar-
lem (elk 10%) en Bloemendaal (5%). Vooral voor kleinere partijen 
als Bloemendaal was het even slikken: “De gemeente is gevraagd 40 
jaar vrijstelling van het kampeerverbod te geven. Gemeentebestuur 
is echter van mening dat deze duinen volkomen ongeschikt zijn 
om in de komende jaren een 3.000 kampeerders te huisvesten. 
Bloemendaal (..) meent de stichting in haar voortvarendheid te 
moeten remmen.” (Algemeen Handelsblad, 23 nov.1950)
Het huidige Nationaal Park Zuid-Kennemerland dateert van 1995 en 
is drie keer zo groot als het oude park. Voorop staan nu natuur, 
recreatie, voorlichting, educatie en wetenschappelijk onderzoek. 
Twee miljoen bezoekers per jaar komen af op de natuurgerichte 
recreatie die het park biedt.
Hoewel het gebied ongerept oogt is de menselijke invloed overal 
groot. Geen enkele duinvallei heeft een natuurlijke, ongeschonden 
bodem. Altijd is er wel gegraven, geploegd of geweid. Grote delen 
zijn gebruikt voor aardappelteelt. In de duinrand is zand gewonnen, 
zijn landgoederen en villawijken aangelegd en bossen aangeplant. 

Zeeduinen en middenduin zijn vastgelegd met helm. In de laatste 
honderd jaar is het gebied veranderd door oorlogswerken (o.a. een 
bunkerdorp) en door aanleg van wegen en recreatievoorzieningen 
waaronder campings en heel veel paden.
De belangrijkste negatieve invloeden zijn de vroegere landbouw, 
daling van de grondwaterstand, het beteugelen van de verstuiving 
door helmaanplant, luchtverontreiniging en klimaatverandering. 
De natuurlijke verjonging van duinvorming is daardoor groten-
deels tot stilstand gekomen. Het gebied is sterk met gras dicht-
gegroeid (ook door luchtverontreiniging) en ook bos en struweel 
nemen toe in omvang. Resultaat: kenmerkende bloemen en insec-
ten van het open duin nemen af. Vogels van open duin legden  
grotendeels het loodje. En de afwisseling in het landschap dreigt 
verloren te gaan. Om het tij te keren kiezen beheerders voor maat-
regelen die de natuurlijke processen in het gebied stimuleren, zo-
als verstuiving. Bovendien zet men diverse soorten vee in en graaft 
oude dichtgegroeide delen van het duin weg. In 2002 stopte pwn 
met waterwinning. De grondwaterstand is sindsdien gestegen en 
het duin is voor een deel in haar oude luister hersteld.
Sinds een aantal jaren valt het park onder Habitatrichtlijn (eu),  
wat een versterking van de wettelijke bescherming betekende. 
Naast natuurwaarden en recreatief gebruik krijgen ook cultuur-
historische waarden een plaats.
Veel bezoekers betekent veel wensen. Snelle fietsers en groepen 
joggers botsen nu wel eens met ruiters en rustzoekers. Waar een 
mens verschijnt, duikt een dier doorgaans weg. Maar wie de tijd 
neemt en af en toe halt houdt kan op verre hellingen damherten 
zien dwalen.

In de noordwestelijke natuurkern van de Kennemerduinen willen beheerders een zeereep creëren met drie of vier smalle gaten waar wind  
en zand doorheen kunnen. Deze gaten noemt men de Rokende Vensters. Mocht zo een forse verstuiving op gang komen dan ontstaat een 
paraboolduin. Als dat duin een verstuivingsnelheid van vijf meter per jaar heeft, is het achterliggende Houtglop na een halve eeuw verzwol-
gen. Daarom wordt de oostzijde van het Houtglop geopend zodat de vallei zich landinwaarts kan verplaatsten.
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