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Voorwoord
Schoon drinkwater, schone bronnen, schone natuur

Het is ons een eer u de nieuwe beheernota aan te bieden. Het ‘delen en genieten’ van de vorige 
beheernota evolueert de komende jaren naar duurzaam delen en duurzaam genieten. In deze nota 
verklaren we waarom dit nodig is en leest u hoe we dit vertalen naar concreet beleid. 

De Noord-Hollandse duinen die wij beheren zijn de bron voor meer dan 50% van de Nederlandse 
biodiversiteit. Ze worden nationaal en internationaal gerespecteerd en beslaan een oppervlak van 
7300 hectare. Behalve bron voor bijzondere natuur herbergen de duinen ook de bron voor ons 
drinkwater. 

Daarom is de bedrijfsvoering van PWN al decennia gebaseerd op drie essentiële, nauw 
samenhangende elementen: schoon drinkwater, schone bronnen en schone natuur. PWN 
werkt voortdurend aan synergie tussen deze elementen, hetgeen op alle fronten tot bijzondere 
resultaten heeft geleid. Een voorbeeld: ingenieuze techniek maakt het mogelijk dat voor de 
infiltratie van voorgezuiverd water nog maar 6% van het duinoppervlak hoeft te worden gebruikt 
voor drinkwaterwinning. Dankzij deze relatief nieuwe manier van infiltreren herwint het 
zoete grondwater zijn natuurlijke niveau, ontstaan er weer natte duinvalleien en komen de zo 
kenmerkende soorten terug. 

De bedrijfsdriehoek van schoon drinkwater, schone bronnen en schone natuur zal de komende 
jaren nog belangrijker worden. Daarbij focust PWN op verbinden, vernieuwen en waarmaken.  
Deze waarden staan centraal bij alles wat we doen en zijn daarom ook de grondslag van deze nota 
over het duingebied. We hebben de begrippen inhoud gegeven door meer samenwerking te zoeken 
in de Noord-Hollandse omgeving en meer interactie met de omgeving te organiseren. Een element 
van vernieuwing is dat we in ons beheer werken aan ecologische veerkracht. 

De bijzondere en unieke kwaliteit van de Noord-Hollandse duinen wordt bevestigd door het feit dat 
ze als geheel deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur en nu zijn aangewezen als Natura 
2000-gebied. Tegelijkertijd kunnen bezoekers van de duinen hier op allerlei manieren genieten.  
De duinen bieden volop mogelijkheden voor dagrecreatie, aangevuld met de verblijfsrecreatie bij de 
Kennemer Duincampings. 

En genoten wordt er, zo blijkt uit de cijfers. De zes miljoen bezoeken per jaar zijn een compliment 
aan onze Noord-Hollandse duinen. Een bewijs van belangstelling, die het duingebied een waarde 
geeft die moeilijk in cijfers valt uit te drukken. Maar zeker is dat het gebied een economische waarde 
vertegenwoordigt, waar de regio profijt van heeft.

Cijfers zijn voor het beleid van PWN onmisbaar. Het zijn de bewijzen van goed uitgevoerd beheer 
en u vindt in deze nota dan ook veel onderzoeksresultaten. Maar natuur is toch in de eerste plaats 
beleving. En de duinen in Noord-Holland zijn gewoon indrukwekkend mooi. Daar doen we het 
voor!

Sjakel van Wesemael
Manager sector Natuur en Recreatie PWN
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Samenvatting
In opdracht van de provincie Noord-Holland beheert 
PWN een groot deel van de Noord-Hollandse duinen. 
De provincie heeft als grondeigenaar een overeenkomst 
met PWN om  betrouwbaar en veilig drinkwater te 
leveren, de bijbehorende natuur te beheren én voor 
passende recreatiemogelijkheden te zorgen. Daarin is ook 
afgesproken dat PWN elke tien jaar haar beleid voorlegt 
aan het provinciebestuur. 

Deze ‘Beheernota 2015-2025’ bevat onze visie op en 
beleidskeuzes voor natuur- en recreatiebeheer 
voor een nieuwe periode van tien 
jaar. De nota is tot stand 
gekomen in nauwe 
samenwerking met de 
omgeving. Dankzij 
consultatierondes 
met inspraak-
avonden en een 
bestuurlijke 
conferentie 
ligt er nu een 
beheernota 
waarin 
geluiden 
uit de volle 
breedte van 
de samenleving 
doorklinken.

Stand van zaken
PWN kijkt in deze 
nota terug op de vorige 
beheerperiode en neemt de 
resultaten daarvan mee als vertrekpunt. 
Het is goed om te zien welke maatregelen hebben 
gewerkt, en waar nog verbetering nodig is. Natuurlijke 
processen herstellen zich, we betrekken meer mensen bij 
ons beheer, en bezoekers genieten volop. Tegelijkertijd 
zien we ook dat sommige maatregelen nog niet voldoende 
effect hebben.

Het gebied dat PWN beheert is 7.290 hectare groot, 
vervult belangrijke functies en is van grote waarde voor 

de maatschappij. De duingebieden zijn vanwege hun hoge 
natuurwaarden opgenomen in het Europese netwerk van 
natuurgebieden (Natura 2000) en maken deel uit van 
de ecologische hoofdstructuur (EHS). Ze zijn behalve 
zeewering en waterwingebied ook recreatiegebied voor 
een half miljoen omwonenden. Zo dragen ze bij aan 
een goed woon- en vestigingsklimaat in de noordelijke 
Randstad en zijn ze bevorderlijk voor de gezondheid.

De Noord-Hollandse duinen mogen nog redelijk 
ongerept lijken, wie goed kijkt ziet ook de 

jarenlange invloeden van buitenaf. De 
natuurgebieden hebben te maken 

met een toenemende druk 
vanuit de Randstad, een 

van de dichtstbevolkte 
regio’s van Europa. 

Tegelijkertijd zijn ook 
hier de gevolgen 
van de klimaat-
verandering 
merkbaar, net 
als van een 
veranderende 
houding ten 
opzichte van de 

natuur. Vanuit 
de regio klinkt de 

roep om nog meer 
samen te werken en 

regiobewoners en hun 
kinderen meer bij de natuur 

te betrekken. 

Visie en beleid
Dankzij onze lange ervaring in terreinbeheer, onderzoek 
en monitoring, en door onze omgeving te betrekken bij 
beleid en uitvoering, hebben we een brede visie gevormd 
op natuur en recreatie in de duinen. Van hieruit en met 
respect voor wet- en regelgeving en beleid, werken we 
aan een samenhangend beleid voor de lange termijn. De 
visie bestaat uit zes kernthema’s, die in de nota worden 
uitwerkt tot beleidslijnen. 

De komende tien 
jaar werken we aan 
meer duurzaamheid, 

aan veerkracht, 
gastvrijheid, participatie 

en communicatie
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1. Natuur, recreatie en waterwinning duurzaam samen
Waterwinning, recreatie en natuur stemmen we al 
jaren optimaal op elkaar af. Voor de toekomst laten 
we de functies duurzaam samengaan, waarbij ze 
elkaar versterken en goed zijn voor mens, natuur 
en maatschappij. De basis voor duurzaam omgaan 
met natuur ligt in het biodiversiteitsverdrag van Rio 
de Janeiro uit 1992. Dit betekent dat we recreatie en 
waterwinning duurzaam inpassen met behoud van natuur 
en landschap. De synergie tussen schone natuur, schone 
drinkwaterbronnen en schoon drinkwater werkt al jaren 
voor de duinen. Ook voor de andere bronnen zoekt PWN 
meer samenwerking op dit terrein. We zetten in op meer 
verbondenheid van bezoekers, bewoners en waterklanten 
bij natuurbehoud en duurzaamheid. Daarmee groeit het 
draagvlak, groeit de behoefte om bij te dragen en wordt 
ons beheer duurzaam. 

2. Werken aan ecologische veerkracht
Door ons beheer herstellen natuurlijke processen zoals 
verstuiving en begrazing zich. We zien echter dat de 
natuur in de duinen, door verschillende oorzaken, nog 
steeds onder druk staat en we verwachten dat deze druk 
de komende jaren alleen maar groter wordt. Daarom 
werken we aan ecologisch veerkrachtige duinen, die goed 
in staat zijn om met behoud van biodiversiteit ingrijpende 
verstoringen op te vangen.

3. Met gastvrijheid bijdragen aan positieve ervaringen
Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van 
de duinen én natuurdoelen te realiseren, faciliteren 
we rustige, natuurgerichte recreatie. En bezoekers 
genieten volop. Een mooie ervaring in een natuurlijke 
omgeving draagt bij aan meer betrokkenheid bij natuur. 
Gastvrijheid draagt bij aan mooie ervaringen en versterkt 
de natuurbeleving. PWN wil daarom dat mensen zich 
welkom voelen in de duinen. Voor bezoekers betekent 
gastvrijheid vooral een uitgebreid recreatieaanbod, 
waarbij de wensen steeds verder uiteen lopen. Daarom 
zet PWN een tandje bij voor kwaliteit, variatie en 
vernieuwing van rustige, natuurgerichte vormen van 
recreatie. 

4. Mensen met de natuur verbinden
We betrekken mensen bij ons beheer met nieuwsbrieven, 
informatiepanelen, jaarlijkse bezoekersavonden en 
vrijwilligerswerk. Veel inwoners van Noord-Holland 
zetten zich al vrijwillig in voor de duinen. Bijvoorbeeld 
om flora en fauna te monitoren, exoten te bestrijden of 
als herder. Wij denken dat deze kracht nog breder kan 
worden ontwikkeld. Want hoe meer mensen hun band 
met de natuur verdiepen, hoe breder het draagvlak voor 
natuurbehoud. Via communicatie en participatie zorgen 
we voor meer betrokkenheid.

5. Verbreden van de verbinding met de regio
Verbinding met de regio is cruciaal voor het duurzame 
beheer dat PWN voorstaat. Daarom betrekt PWN de 
regio steeds bij plannen en ontwikkelingen. De komende 
jaren willen we de samenwerking verbreden en op 
zoveel mogelijk dimensies samenwerken. Goed voor het 
draagvlak, goed voor de regio. Zo groeit de waarde voor 
de maatschappij en krijgt natuurbeheer een fundament 
dat tegen een stootje kan. 

6. Andere bijdragen bevorderen en organiseren
De komende tien jaar werken we aan meer 
duurzaamheid, aan veerkracht, gastvrijheid, participatie 
en communicatie. In het beheer van de duinen zetten we 
een tandje bij. Wij dragen de kosten van het duinbeheer 
zelf en krijgen geen beheersubsidies van de overheid. 
Het wordt bovendien steeds moeilijker om beheer 
gefinancierd te krijgen. Daarom is het goed als iedereen 
kan bijdragen. Dat hoeft niet altijd financieel, dat kan ook 
op andere manieren. Bijvoorbeeld als vrijwilliger, om te 
helpen bij beheer, excursies, promotie of coördinatie. We 
juichen dit van harte toe.

Hoe werken we dit alles uit?
Voor het Nationaal Park Zuid-Kennemerland hebben 
we met medebeheerders en betrokken overheden 
een gezamenlijk tienjarenplan opgesteld. Voor onze 
gronden in Noord-Kennemerland wordt het beleid in 
gebiedsplannen uitgewerkt. Daarnaast wordt een groot 
deel van het natuurbeheer uitgewerkt en aangestuurd 
vanuit Natura 2000-beheerplannen. Al deze plannen  
gaan medio 2015 in. 
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Eind negentiende 
eeuw begon de 

drinkwaterwinning 
in de duinen,  

waarna in 1920 
waterleiding-

bedrijf PWN werd 
opgericht. Niet 

lang daarna kreeg 
PWN ook de ver-

antwoordelijkheid 
voor natuurbeheer 

en recreatie-
mogelijkheden in 

de duinen. Dat feit 
is in Nederland 

vrij uniek en heeft 
geleid tot goede 

resultaten.

Inleiding:  
geschiedenis en  
verantwoordelijkheid1 
De duinen zijn tegelijkertijd natuurgebied, recreatiegebied, waterwingebied en 
zeewering. Met prachtige natuur, bijzonder cultureel erfgoed en een enorme 
geologische rijkdom. Hoe is het mogelijk dat zo’n kwetsbaar gebied zoveel 
functies op een goede manier verenigt? Dat – ondanks alle externe druk – de 
duinen tegenwoordig een veerkrachtige natuur kennen en zoveel mensen de 
ruimte bieden om te genieten? 

PWN: drinkwater, natuur en recreatie
Een korte geschiedenis. In 1934 draagt de Provincie Noord-Holland het beheer 
van de duinen over aan PWN. Door de natuur te beheren blijft het drinkwater 
van Noord-Holland schoon, is de gedachte. Daarom krijgt PWN de opdracht 
om niet alleen drinkwater te leveren, maar ook de bijbehorende natuur te 
beheren én voor passende recreatiemogelijkheden te zorgen. Naast de 
dagrecreatie in de duinen gaat het dan ook om camping Bakkum, die in 2014 
als oudste camping van Nederland 100 jaar bestaat.

Bij de verzelfstandiging van nutsbedrijf PWN wordt deze opdracht in 1990 
formeel omgezet in een langjarige beheerovereenkomst. Natuur en 
drinkwatervoorziening zijn immers zaken van de lange termijn.  
De overeenkomst loopt tot 2040, onder de voorwaarde dat PWN elke tien  
jaar nieuw natuur- en recreatiebeleid in de vorm van een beheernota voorlegt 
aan het Provinciebestuur. Ook moet PWN elk jaar schriftelijk verslag doen  
van het duinbeheer.

In de periode daarna bouwt de Provincie Noord-Holland haar financiële 
bijdrage af en krijgt PWN geen overheidsfinanciering meer voor het 
duinbeheer. Sinds 2002 betaalt PWN zelf de kosten die met natuur en recreatie 
zijn gemoeid, met als belangrijkste kostendragers de toegangs- en 
parkeergelden en € 0,04 per m3 geleverd drinkwater als vergoeding voor het 
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gebruik van de duinen voor de drinkwatervoorziening. 
Deze zelfstandige positie maakt dat consistent en met de 
lange termijn voor ogen kan worden gewerkt aan 
afstemming en synergie tussen natuur, recreatie en 
waterwinning. En synergie is er volop. Schone duinen 
zorgen voor schone drinkwaterbronnen en boswachters 
houden toezicht op de bronnen. Klanten krijgen schoon en 
betrouwbaar drinkwater en uit onderzoek blijkt dat 
waterklanten het prima vinden dat PWN de duinen 
beheert en openstelt voor bezoekers. Hiervoor betalen via 
de waterrekening doen de meeste waterklanten graag, 
vooral als ze ook duinbezoeker zijn.

Over welke duinen hebben we het?
Het gebied dat PWN beheert, bestaat uit 7.290 hectare aan 
duingebieden, weiden en bossen tussen Bergen en 
Zandvoort. De duingebieden zijn vanwege hun hoge 
natuurwaarden opgenomen in het Europese netwerk van 
natuurgebieden (Natura 2000). De natuur hier is voor 
Nederlandse begrippen ongerept. Toch is op veel plekken 
te zien dat de mens in de natuur heeft ingegrepen, met als 
meest dramatisch effect de invloeden van de Tweede 
Wereldoorlog. Ook hebben mensen in het verleden 
naaldbossen aangeplant, verstuiving stilgelegd met helm, 
en landbouw bedreven in duinvalleien. Sommige zichtbare 
effecten daarvan zijn nu cultureel erfgoed. Samen met de 
natuurwaarden vormt dit een bijzondere mix. 

De duinen vervullen belangrijke functies en zijn daarmee 
van onschatbare waarde voor de maatschappij. De duinen 
hebben een waarde op zich, zorgen voor nuttige functies 
(zuurstof, drinkwater, filtering fijn stof, waterberging) en 
zijn al eeuwen een goede zeewering voor de veiligheid van 
landinwaarts gelegen dorpen en steden. Het duingebied is 
aantrekkelijk voor recreatie van een half miljoen 
omwonenden. Ze zijn ook van groot belang voor een 
prettig woonklimaat, een goed vestigingsklimaat en dragen 
bij aan de gezondheid van mensen.

Door invloeden van buiten staat het duin de laatste 
decennia onder grote druk. Klimaatverandering, neerslag 
van stikstof en oprukkende exoten maken ingrijpende 
maatregelen nodig.

PWN en duinbeheer
PWN is de direct verantwoordelijke voor natuur en 
recreatie in de duinen. Als we de natuur aan zijn lot 
zouden overlaten, groeit het duinlandschap door de 
effecten van menselijk handelen dicht tot een monotoon 
heuvelland. Verre van het dynamische en gevarieerde 
beeld dat we voor ons zien als we aan een levend 
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duingebied denken. Daarmee verdwijnt ook de enorme 
rijkdom aan soorten. Om de biodiversiteit vast te houden 
en liefst te vergroten, kiest PWN voor een weg met meer 
uitdaging: we versterken de potenties van de duinen, 
herstellen landschapsvormende processen, en waar  
nodig behouden we oude cultuurlandschappen.

Voorop staat dat we natuurdoelen halen én zoveel 
mogelijk mensen van de duinen laten genieten. De beste 
manier om beide doelen te verenigen, is door ruimte te 
bieden aan rustige, natuurgerichte recreatie. In de 
dagrecreatie zijn dit wandelaars, fietsers, ruiters, trimmers 
en gezinnen met kinderen die komen voor beleven 
natuur, landschap en rust. Voor de drie zelfstandige 
duincampings van PWN komen de kampeerders ook voor 
natuurbeleving. Door het duingebied in zones te verdelen, 
houden we voldoende ruimte voor kwetsbare natuur over. 

We beheren de duinen als rentmeester. Onze overtuiging 
dat we de natuur goed moeten beheren voor de generaties 
na ons, maakt dat we ons verantwoordelijk voelen om het 
duin als ecosysteem zo zorgvuldig mogelijk in stand te 
houden. Al 80 jaar heeft PWN zich daarom met zorg en 
toewijding op haar opdracht toegelegd. Soms behoudend, 
soms ook vooruitstrevend. Innovatief was het inzetten van 
wisenten om de duinen opener te maken en het creëren 
van grote windsleuven om het duinlandschap 
dynamischer te maken. Het beheer voeren we uit op basis 
van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, vaak 
gevolgd door onderzoek om van de resultaten te leren, het 
beheer verder te verbeteren en de beheercyclus te sluiten. 

Behalve rentmeester is PWN ook een maatschappelijk 
bedrijf. Wij beheren de duinen voor het algemeen belang 
en houden ons aan wet- en regelgeving en beleid. De 
komende periode zetten we ons in om de functies 
recreatie, waterwinning en natuur optimaal, en zelfs 
duurzaam, te laten samengaan. Dit alles doen we vooral 
samen en in verbinding met onze omgeving, waarbij 
PWN verantwoordelijkheid draagt en de regie voert. 

Nieuwe accenten
Sinds de vorige beheernota heeft PWN veel en 
omvangrijke maatregelen uitgevoerd om de 
natuurkwaliteit te verhogen. Zo hebben we meer dan 
5.000 ha in begrazing genomen, ruim 100 ha duinvalleien 
hersteld en acht grote duinen in verstuiving gebracht.  
Om de invloeden van buitenaf teniet te doen is de 
komende periode nog veel natuurbeheer nodig. We 
kiezen echter niet alleen voor herstel, maar werken ook 

aan veerkracht van het duinsysteem.

Voor de grootste doelgroep van 
‘rustige, natuurgerichte 
recreatie’ zijn de duinen 
inmiddels goed 
toegankelijk via een 
uitgebreid 
padennetwerk. 
Bij de 
hoofdentrees is 
het gezellig 
druk, terwijl 
je verderop 
uitgesproken 
rustige 
duinnatuur 
kunt ondergaan. 
Ook de vele 
activiteiten die we 
organiseren dragen 
bij aan een geslaagd 
bezoek, zo blijkt uit 
onderzoek. Voor de komende 
periode gaan we door op de 
ingeslagen weg, aangevuld met nieuwe 
accenten. Op onze agenda staan meer gastvrijheid 
en invulling geven aan de toenemende behoefte aan 
beleving, streekverhalen, gezondheid en zingeving.  
Hiervoor zoeken we de samenwerking met anderen. 

Nog meer dan voorheen betrekt PWN de omgeving 
(bezoekers, bewoners, bedrijven, gemeenten, 
gezondheidzorg, collega-terreinbeheerders) bij het 
duurzaam beheer van de duinen. Door dialoog en goed 
samen te werken vergroten we het draagvlak. We stellen 
ons open en toegankelijk op en bevorderen verbinding. 
Want hoe meer mensen en organisaties de duinen in hun 
hart sluiten, hoe beter we het beheer voor de lange 
termijn kunnen veilig stellen.

Deze beheernota
De Beheernota 2015-2025 omschrijft onze visie en 
beleidskeuzes voor het natuur- en recreatiebeheer in de 
komende tien jaar. De nota is bedoeld voor de Provincie, 
maar ook geschikt voor andere geïnteresseerden en is tot 
stand gekomen in nauwe samenwerking met de 
omgeving. Dankzij twee consultatierondes met 
inspraakavonden en een bestuurlijke conferentie ligt er nu 
een beheernota waarin geluiden uit de volle breedte van 





Figuur 1. De biodiversiteit van PWN-duinen
De biodiversiteit van de PWN-duinen is voor meerdere soortgroepen meer dan 50% van de 
Nederlandse biodiversiteit. De biodiversiteit is voor de PWN-duinen gebaseerd op aantal soorten per 
soortgroep vanaf 1990 (* bij benadering) en voor Nederland op de cijfers van het Compendium voor 
de Leefomgeving of de Vlinderstichting. 

* bij benadering
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de samenleving doorklinken. Al die meningen en ideeën 
heeft PWN laten meewegen in het voorgenomen beleid. 
Een beleid dat past bij de continuïteit van het verleden, en 
recht doet aan de wensen van betrokkenen. Zodat 
generaties na ons ook van de duinen kunnen genieten.

De beheernota werken we meer in detail uit in 
Gebiedsplannen voor het Noordhollands Duinreservaat. 
Het beleid voor Zuid-Kennemerland wordt verder 
uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelingsplan voor het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dit zal medio 2014 
vigerend zijn en komt op een vergelijkbare wijze tot stand, 
in nauwe samenwerking met de partners van het Park en 
via eigen consultatierondes. Een deel van het 
natuurbeheer zal worden uitgewerkt en aangestuurd 

vanuit de Natura 2000-beheerplannen Noordhollands 
Duinreservaat en Kennemerland-Zuid. Deze kennen een 
looptijd van zes jaar en gaan medio 2015 in. Elk jaar 
leggen we verantwoording af aan het provinciebestuur 
over het beheer van de gebieden met  
een beheerverslag.

Deze Beheernota 2015-2025 bestaat uit twee delen.  
Het eerste deel tot en met hoofdstuk 4 beschrijft de 
rijkdom van onze duinen, blikt terug op de afgelopen tien 
jaar, en laat zien met welke invloeden natuur en recreatie 
de komende jaren te maken hebben. Het tweede deel 
begint met onze nieuwe visie (hoofdstuk 5). Deze is in  
de hoofdstukken daarna verder uitgewerkt.
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De Noord-Hollandse duinen vormen een belangrijke schakel in het kustgebied 
van Noord-Frankrijk tot Denemarken. In de smalle kuststrook liggen de 
duingebieden als parels aaneengeregen, met smalle verbindingen ter hoogte  
van zeedorpen. Met een lengte van 21 kilometer is het Noordhollands 
Duinreservaat het grootste aaneengesloten natuurgebied. De beheergebieden 
van PWN, tussen Wijk aan Zee en Bergen, zijn samen 5.475 ha groot.  
Even zuidelijker, tussen IJmuiden en Zandvoort, liggen de gebieden de 
Kennemerduinen en het Kraansvlak. Samen met enkele kleinere gebieden 
bestrijken deze beheergebieden een oppervlak van 1.815 ha.

De duinen die wij nu zien, zijn zo’n duizend jaar oud. Al eeuwen heeft de  
mens geprobeerd het duingebied naar zijn hand te zetten. Bijvoorbeeld voor  
de jacht, voor landbouw, bosbouw en om konijnen te fokken. Samen met  
de biodiversiteit van het duingebied vertegenwoordigt dit erfgoed een  
grote waarde. 

Natuur
Onze duinen behoren tot de meest gevarieerde en soortenrijke landschappen 
van Nederland. Hier vind je een grote verscheidenheid aan milieutypen: droog 
en nat, kalkrijk en kalkarm, winderig en luw, zout en zoet, warme zuidhellingen 
en juist koele noordhellingen. De milieufactoren in dit ecosysteem gaan 
geleidelijk in elkaar over, wat bepalend is voor de biodiversiteit. We tellen sinds 
1990 wel 29 soorten zoogdieren, 131 broedvogelsoorten, 38 libellensoorten, 38 
dagvlindersoorten en bij benadering 850 soorten vaatplanten. De biodiversiteit 
is groot. Van veel soortgroepen komt ruim de helft van de in Nederland 
voorkomende soorten in onze duinen voor. Voor het voortbestaan van een 
aantal bedreigde soorten zijn de duinen van levensbelang, zoals Tapuit,  
Bruine eikenpage en Hondskruid. PWN neemt in haar dagelijks beheer 
verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van deze soorten. 

De duinen. 
Bijzondere natuur 

aan de rand van de 
Randstad. De grote 

variatie in het 
landschap zorgt 

eveneens voor de 
zo kenmerkende 

rijkdom aan 
planten en dieren. 
Tel daarbij de rijke 

geschiedenis van 
de gebieden en 

het wordt duidelijk 
dat hier veel valt 

te beschermen. 

De duinen, wat 
een rijkdom!2 
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Aardkundige waarden
De Noord-Hollandse vastelandsduinen zijn een uniek voorbeeld van een 
Nederlands duinlandschap. Het gebied is in vijfduizend jaar ontstaan als gevolg 
van klimatologische en geologische omstandigheden en door invloeden van de 
mens. Eerst was er een zandige kust met strandwallen, lage duinen en zeegaten. 
Rond het begin van de jaartelling verdwijnen de buitenste strandwallen in zee 
en verzanden de zeegaten. Duizend jaar later zetten zee en wind het zand weer 
landinwaarts af: de zogenaamde jonge duinen met hun specifieke vorm.

Deze aardkundige waarden zijn erg belangrijk voor de natuur en recreatie. 
Het reliëf van de duinen geeft veel variatie in natuur en staat garant voor een 
waardevolle beleving. We zien echter ook een spanningsveld tussen aardkunde 
en natuur. Een voorbeeld: de stuivende duinen zijn eeuwenlang vastgelegd 
met helm. Het zijn deze waarden, ontstaan door fixatie, die nu beschermd zijn 
als aardkundig monument. Voor de typische flora en fauna van dynamische 
duinen is echter stuivend zand nodig om duurzaam te kunnen voortbestaan. 

Natura 2000
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van meer dan 25.000 beschermde natuurgebieden op het grondgebied 
van de Europese Unie. Natura 2000 heeft als doel de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Dat 
is noodzakelijk, omdat de biodiversiteit wereldwijd hard achteruit gaat. Ook in Europa is de achteruitgang van de 
soortenrijkdom alarmerend. Tal van waardevolle leefgebieden (habitats) verdwijnen in snel tempo. Dit maakt dat 
momenteel bijna de helft van de zoogdiersoorten wordt bedreigd, net als een derde van de Europese reptiel-, vis- en 
vogelsoorten. Daarom wil Natura 2000 kwetsbare planten en dieren, samen met hun leefgebieden, beschermen. 
Nederland draagt met ruim 160 gebieden aan dit netwerk bij. Onze duinen zijn deel van de Natura 2000-gebieden 
Noordhollands Duinreservaat en Kennemerland-Zuid. De aanwijzing van het Noordhollands Duinreservaat was bij 
het ter perse gaan van deze nota nog niet definitief.

Het Ministerie van Economische Zaken wijst de Natura 2000-gebieden aan, en doet dat op louter ecologische 
gronden. Vervolgens komt er onder verantwoordelijkheid van de provincie voor ieder Natura 2000-gebied een 
beheerplan, waarin is vastgelegd hoe en wanneer de doelen voor een gebied gehaald worden. Ook de benodigde 
natuurherstelmaatregelen komen in de beheerplannen. 

   De Noord-Hollandse duinen die wij 
       beheren zijn de bron voor meer dan 50%
     van de Nederlandse biodiversiteit

Het duinlandschap is bovendien aangewezen als een van 
de kerngebieden in het Nederlandse natuurnetwerk, de 
Ecologische Hoofdstructuur. Het geldt tevens als hotspot 
van biodiversiteit in het Europese netwerk van 
natuurgebieden, Natura 2000. De PWN-duinen worden 
vanuit Natura 2000 vooral beschermd vanwege de 
duingraslanden, de ‘grijze duinen’, met hun kenmerkende 
planten- en dierensoorten. Binnen Europa kent 
Nederland het grootste oppervlak aan grijze duinen, die 
voor een groot deel in de PWN-duinen voorkomen. 

Veel ecologische rijkdom hangt samen met het 
kalkgehalte van de bodem. Een levend duin is een 
dynamisch landschap, met grote invloeden van zee, wind, 
zout en zand. Dit zorgt voor een voortdurende verjonging 
– ideale omstandigheden voor bijzondere plant- en 
diersoorten. Ook de oude cultuurlandschappen, verspreid 
over het gebied, dragen aan de biodiversiteit bij.  
En doordat het duin ook zoetwaterreservoir en 
kustverdediging is, is stedelijke ontwikkeling hier 
nauwelijks van invloed geweest. 
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Cultuurhistorie
Hoewel het huidige duinlandschap zo’n duizend jaar oud is, blijkt uit archeologische vondsten dat 
er ruim daarvoor al mensen leefden. In de vroege middeleeuwen zijn de strandwallen in West-
Nederland de enige bewoonbare plekken tussen zee en moeras. Bij de vorming van jonge duinen 
ontstaan er ook de eerste vissersdorpen. Vanaf 1300 laten de Graven van Holland verstuivingen 
vastleggen. Tegelijkertijd zorgen ze juist voor meer verstuiving, door de konijnenstand voor de 
jacht kunstmatig hoog te houden. Vanaf 1800 wordt het duin grootschaliger vastgelegd, voor 
een betere bescherming tegen de zee. Grote verstuivingen zijn vanaf die tijd nog maar zeldzaam; 
er worden zelfs pogingen tot landbouw gedaan. Zo ontstaan er grote landbouwcomplexen rond 

duinboerderijen in het Noordhollands Duinreservaat. In Zuid-Kennemerland worden bijna alle 
duinvalleien ingezet voor aardappelteelt. Rond 1900 komt de waterwinning op, waardoor het duin 
steeds droger wordt. Door werkverschaffingsprojecten vindt er in de dertiger jaren aanplant van 
naaldbossen plaats. En tijdens de Tweede Wereldoorlog is het hele duingebied met honderden 
bunkers onderdeel van de Atlantikwall. Pas in de jaren zeventig komt het natuurbeheer zoals wij dat 
nu kennen op gang.

De mens heeft steeds invloed gehad op de ontwikkelingen in het duin. Hierdoor zijn natuur en 
cultureel erfgoed in elkaar verstrengeld geraakt. Nog steeds zie je in het landschap op verschillende 
plekken eeuwenoude gebruikspatronen, zoals het zeedorpenlandschap. Kenmerkend zijn de 
duinakkertjes, dichtgegroeide windkuilen en bijzondere flora, als gevolg van eeuwenlang betreden, 

Natuur en cultureel erfgoed 
 zijn in elkaar verstrengeld geraakt

Bloot gestoven 
scherven uit 

de Merovingische 
tijd



Castricum

Ondiepe pakket

Midden pakket

Diepe pakketZoet Zoet

Noordzee

NAP

-20

-40

-60

-80

-100

Diepinfiltratie
(DWAT)

Natuurlijke duinwater winningenOpen infiltratie
(ICAS en IKIEF)

Slecht 
doorlatende laag

15

verrijken en beweiden. Deze landschappen 
worden al sinds jaar en dag om deze rijkdom 
beheerd.

Zeewering
Sinds 1800 heeft Nederland werk gemaakt van 
een goede kustverdediging onder meer door 
de buitenste duinenrij (de zeereep) vast te 
leggen en als een zeedijk te beheren. Vanaf de 
jaren negentig van de vorige eeuw verandert er 
veel in het kustveiligheidsbeheer. Eerst komen 
duinbeheerders en hoogheemraadschappen 
overeen dat het stuivend zand in de duinen 
niet overal meer hoeft te worden vastgelegd. 
Rond 2000 mag de zeereep van het 
Noordhollands Duinreservaat in bepaalde 
zones, onder bepaalde voorwaarden, stuiven. 
Nieuwe technieken van kustverdediging, 
zoals zandsuppletie en vooroeversuppletie, 
maken dit mogelijk. Met het oog op de 
klimaatverandering en dynamisch beheer van 
de zeereep en kustlijn wordt tien jaar later 
bepaald dat de zeewering meer duininwaarts 
komt te liggen. Hier vormt een aaneengesloten 
duinenrij voldoende hoogte en massa tegen 
de dreiging van de zee. In 2013 zijn voor 
het eerst in Noordwest-Europa windsleuven 
in de zeereep gegraven, de eerste stap op 
weg naar een grootschaliger dynamiek in 
de Kennemerduinen. In het Noordhollands 
Duinreservaat wordt gewerkt aan de veiligheid 
van een infiltratiegebied.  

Drinkwatervoorziening
In de duinen bevindt zich een geïsoleerde 
zoetwaterbel. Deze drijft op het zoute water in 
de diepere ondergrond en vormt een barrière 
tegen zoutwater. Lange tijd benutte PWN dit  
duinwater voor de drinkwatervoorziening. 
Daardoor verdroogden de duinen langzaam 
maar zeker. Om dit te keren, kent PWN sinds 
midden vorige eeuw infiltratiegebieden. 
Voorgezuiverd IJsselmeerwater laten we in de 
duinbodem bezinken en winnen we verderop 
weer terug. Het schone duinzand filtert het 
water, waarna het bacteriologisch betrouwbaar 
is en tot drinkwater wordt gezuiverd. 

Voor schoon drinkwater zijn schone duinen 
erg belangrijk. De natuurbestemming 
hier zorgt voor duurzaam beheer van de 

drinkwaterbronnen en boswachters bewaken 
tijdens toezicht de bronnen. Andersom heeft 
de drinkwaterwinning ervoor gezorgd dat de 
duinen beschermd zijn gebleven.

PWN voorziet 750.000 huishoudens van 
drinkwater en gebruikt voor bijna de helft 
van haar drinkwaterproductie de duinen van 
het Noordhollands Duinreservaat. Hier zijn 
twee infiltratiegebieden die samen 6% van het 
totaaloppervlak beslaan. Ze zijn ecologisch 
ingepast met duinvalleien en waterzuiverende 
rietmoerassen. Zo’n 7% is duinwater en een nog 
kleiner deel winnen we via diepte-infiltratie. De 
laatste decennia heeft PWN de waterwinning 
vergaand aangepast ten gunste van natuur. Het 
duinwater in het Noordhollands Duinreservaat 
wordt niet meer ondiep gewonnen, maar 
geconcentreerd uit diepe watervoerende 
lagen. Dit heeft vrijwel geen effect op de 
grondwaterstand in duinvalleien. Deze 
winningen worden ook ingezet bij calamiteiten. 

Waterwinning in de duinen
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In 2010 is bij de laatste vergunningsaanvraag 
ook weer gekozen voor een winregime 
waarbij nieuw vochtig duinmilieu ontstaat. 
In Zuid-Kennemerland hebben we in 2002 
de reguliere duinwaterwinning helemaal 
stopgezet en is het oppervlak van vochtig 
duinmilieu vertienvoudigd. De zoetwaterbel 
en de winningen hier zijn nog in gebruik als 
calamiteitenvoorziening.

Recreatie
De duinen zijn als kuststrook hét 
recreatiegebied van de Randstad. Dat begon 
al rond 1830 met de ontwikkeling van 
Zandvoort tot badplaats. In de jaren ’30 van 
de twintigste eeuw betrok PWN het aspect 
van landschapsbeleving in haar ontwerp 
voor bosaanplant. Bij de opkomst van het 
massatoerisme eind jaren ‘50 werden in 
de randen van de Kennemerduinen grote 
spartelvijvers gegraven en campings aangelegd. 
Bij de opkomst van natuurbehoud in de 
jaren ’70 werden de effecten van recreatie op 
natuur te groot bevonden en werd de recreatie 
ingeperkt. Recreatiegebieden als Spaarnwoude 
werden aangelegd om de kwetsbare duinen te 
ontzien. 

De afgelopen tien jaar is recreatie in de PWN-
duinen weer afgestemd op de wensen van 
mensen. Anno 2013 waardeert ruim 80% van 
de bezoekers hun bezoek aan de PWN-duinen 
met een 8 of hoger. Onderzoek wijst uit dat juist 
het landschap, de rust en de rijkdom aan 
planten en dieren bijdragen aan een geslaagd 
bezoek. De duinen hebben een belangrijke 
regionale functie. Binnen een straal van 10 
kilometer vanaf onze duinen wonen een half 
miljoen mensen, waarvan driekwart de duinen 
bezoekt. In totaal krijgt ons duingebied 6 
miljoen bezoeken per jaar, waarvan 80% uit 
de regio. Een kwart van de bezoekers komt 
eens per maand of vaker in het Noordhollands 
Duinreservaat. Bij Nationaal Park Zuid-
Kennemerland ligt het herhaalbezoek lager. 
Verreweg de meeste bezoekers (meer dan 
90%) komen voor rustige recreatie. In de top 
vijf van activiteiten staan wandelen, fietsen, 
strandbezoek, grote grazers kijken en gewoon 
een beetje luieren en zitten. 

De drie zelfstandige natuurcampings van 
PWN, de Kennemer Duincampings, hebben 
samen ruim 3.500 kampeerplaatsen, waarvan 
ongeveer twee derde seizoenplaatsen en een 
derde toeristische plaatsen. Aanvullend bieden 
ze 100 bijzondere accommodaties in allerlei 
soorten, zoals tenthuisjes, hobbitwoning, 
duinlodge en oldtimercaravan. Hoewel elke 
camping zijn eigen profiel kent en een eigen 
publiek trekt, hebben ze gemeen dat de natuur 
op de terreinen de volle aandacht krijgt en er 
natuurgerichte producten en hoogwaardige 
voorzieningen worden aangeboden. In 2014 
heeft camping Geversduin de ANWB/KCK 
Innovatie Award gekregen voor een verrassend 
idee: het Groentehuisje, een vakantiehuisje 
waar je je eigen groenten van mag oogsten.  

Maatschappij
Het duingebied is als aantrekkelijk natuur- 
en recreatiegebied van groot belang voor 
een prettig woonklimaat en een goed 
vestigingsklimaat voor bedrijven. Onderzoek 
toont steeds vaker aan dat wonen nabij een 
groengebied en bewegen in het groen ook 
bijdragen aan de gezondheid van mensen. 
Ook genereren de duinen economische 
waarde en bedrijvigheid in en om het gebied: 
campings, horeca, maneges en sportbedrijven. 
Tot slot vervullen de duinen een rol in 
zingeving, doordat mensen er bijvoorbeeld 
vrijwilligerswerk kunnen doen voor beheer  
of onderzoek.

‘t Wed - een 
begrip in
de regio
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PWN maakt pas 
op de plaats en 

kijkt terug op 
wat er sinds de 

vorige beheernota 
is bereikt. Het 
is goed om te 
onderzoeken 

welke maatregelen 
hebben gewerkt, 

en waar nog 
verbetering nodig 
is. Veel natuurlijke 

processen 
herstellen zich, 

meer mensen 
zijn bij ons 

beheer betrokken 
en bezoekers 
zijn tevreden. 
Tegelijkertijd 
zien we ook 

dat sommige 
maatregelen nog 

niet voldoende 
effect hebben.

De vorige beheernota kreeg als motto ‘Delen en Genieten’ mee.  
Ons uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk mensen van al het moois in  
de duinen laten genieten. Tegelijkertijd moet er natuurlijk een balans zijn 
tussen delen en beschermen, tussen beheren en genieten. Om functies als 
waterwinning, natuur en recreatie te laten samengaan, is regie nodig. 
PWN neemt daarin het voortouw. 

Meer delen en genieten vraagt om een grotere participatie van bezoekers.  
PWN werkt sinds de vorige nota meer met vrijwilligers en kiest er 
tegenwoordig vaker voor om betrokkenen direct bij plannen te raadplegen. 
Tegelijkertijd werken we structureler samen met belangengroepen en 
overheden, zoals vogelwerkgroepen, het wandeloverleg en gemeenten. We 
betrekken ze breed bij meerjarenplannen, nodigen regelmatig groepen 
stakeholders uit in de gebieden, en zoeken steeds een directe afstemming met 
bezoekers over concrete maatregelen. Deze werkwijze hebben we onder meer 
gevolgd bij de valleiherstelprojecten, het bosbeheerplan, het 
mindervalidenbeleid, het ruiterbeleid en de herinrichting van hoofdentrees. 
Daarnaast zijn er periodieke overleggen, zoals het Ruiteroverleg, de (Roof)
vogelwerkgroep, paddenwerkgroepen, Overleg Duinbehoud en de 
Klankbordgroep Fietsmaatregel. Ook doen we nu vaker onderzoek, 
bijvoorbeeld naar gebruiken, naar waardering, en naar behoeften en wensen 
van onze bezoekers.

Intensief werken we inmiddels samen met partners als collega-
terreinbeheerders, de aangrenzende gemeenten, de provincie, de 
hoogheemraadschappen en het IVN. Dit heeft al geresulteerd in goede 
oplossingen voor bijvoorbeeld wandelnetwerken, nieuwe fietspaden, herstel van 
de landjes bij Egmond-Binnen, herstel van lanen in het Bergerbos en de Diepe 
Sloot als onderdeel van de Schoonwatervallei. Bovendien hebben we ons in de 

Terugblik:  
maatregelen sinds 
2003 en hun effect3 
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Terugblik:  
maatregelen sinds 
2003 en hun effect

afgelopen periode bij beheervraagstukken laten 
adviseren door de Duin Advies Raad, waardoor 
ook universiteiten, onderzoeksinstellingen en 
collega-beheerders meer bij onze thema’s 
betrokken zijn.

Natuurbeheer
Aan het begin van de vorige planperiode 
constateerden wij dat de duinen steeds verder 
overwoekerd raken door hoge grassen en 
struiken. Daardoor dreigen bijzondere planten 
en diersoorten te verdwijnen. Het eeuwenlang 
vastleggen van duinen, een grote 
konijnensterfte en neerslag van stikstof hebben 
het natuurlijke proces van begroeid raken van 
het duin enorm versneld. Om het tij te keren, 
hebben we vanuit de vorige beheernota veel  
en omvangrijke maatregelen getroffen. 
Landschapsvormende processen, zoals 
verstuiving, vernatting en begrazing, krijgen  
nu volop de ruimte. 

Het streefbeeld bij al onze plannen is een 
landschap waarin stuivend zand, wind, water 
en specifieke flora en fauna het aanzien 
bepalen. Een landschap waarin bovendien alle 

stadia van een compleet duinsysteem aanwezig 
zijn. We hebben de afgelopen periode veel werk 
verzet om dit doel te bereiken. 

Verstuiving moet de motor van een natuurlijk 
duinecosysteem weer op gang brengen. 
Kalkrijk zand dat over de wijde omgeving van 
de duingraslanden kan uitwaaieren is namelijk 
van vitaal belang om dit super soortenrijke duin 
in stand te houden. Het landschap verjongt, er 
ontstaan nieuwe duinen met een ideaal 
pioniersmilieu. Na tien jaar voorbereiden 
kennen we in de Kennemerduinen weer een 
dynamisch duinlandschap, met hoge 
natuurwaarden. Vijf windsleuven in de zeereep, 
met landinwaarts in de windbanen vijf kaal 
gemaakte duinen, zorgen voor een actief 
duinsysteem: stuivende duinen, kwalitatief 
betere duingraslanden en nieuw, vochtig 
duinmilieu. In het Noordhollands 
Duinreservaat hebben we op drie plaatsen 
duinen in verstuiving gebracht. De dynamische 
zeereep hier levert overtuigende stuifkuilen op 
en zelfs beginnende paraboolduinen. Bezoekers 
kunnen de dynamische duinen goed vanaf de 
paden of het strand beleven. We krijgen 

Wij grazen 
hier zolang de  
konijnenstand 

niet is  
hersteld
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enthousiaste reacties op de grotere afwisseling in het 
landschap. Ook de komende jaren monitoren we de 
ontwikkelingen nauwgezet.

In Zuid-Kennemerland heeft het stopzetten van de 
waterwinning sinds 2002 gezorgd voor een 
vertienvoudiging van het oppervlak aan vochtig 
duinmilieu, tot 300 ha. De verbeterde omstandigheden 
hebben we verzilverd met herstelprojecten voor vochtige 
duinvalleien. Uit monitoring van de duinvalleien blijkt dat 
plantensoorten als de Parnassia weer wijdverbreid 
voorkomen. Sinds 2003 hebben we 5.000 ha duingebied in 
begrazing genomen met een mix van Schotse hooglanders 
en Konikpaarden of Exmoorpony’s en met een 
gescheperde of flexibel ingerasterde schaapskudde.  
Het sterk vergraste duin is nu weer opener en rijker van 
structuur. Diverse terreindelen met veel recreatie houden 
we buiten de begrazing. Opvallend goed zijn de resultaten 
van de proef met Wisenten uit Polen. Het Kraansvlak is 
nu meer open, kent zandige plekken en biedt een 
bijzondere natuurbeleving. De kudde is gegroeid 6 naar 
21 en gedijt goed.

Verstuiving en begrazing zijn niet voldoende gebleken om 
overwoekering met exoten, zoals de Amerikaanse 
vogelkers, tegen te gaan. Daarom hebben we deze soort 
met mechanische inspanning over grote oppervlakten 
moeten verwijderen. Het nabeheer vraagt echter nog veel 
zorg, net als bij andere exotische woekeraars zoals 
Cotoneaster en Mahonia. Andere verbeteringen zijn 
‘zonnige zomen’ aan de rand van bossen en de 
omvorming van naaldbos naar loofbos. Ook maken we 
ons hard voor het herstel van ecologische verbindingen, 
zoals de drie ecoducten die in Zuid-Kennemerland 
worden gebouwd. 

De resultaten van onze natuurinspanningen zijn 
veelbelovend, maar niet alle invloeden zijn te keren. 
Processen als verstuiving, begrazing en 
grondwaterdynamiek zijn in grote delen van de terreinen 
hersteld. Belangrijke levensgemeenschappen als 
duingraslanden blijken uit onderzoek sinds de jaren 
tachtig nu weer van dezelfde kwaliteit te zijn. Een hele 
prestatie, gezien de negatieve invloeden van buitenaf. Qua 
biodiversiteit moeten we gevoelige verliezen melden van 
broedvogels van het open duin zoals de Bergeend, het 
Paapje en de Wulp. De Tapuit neemt in aantal sterk af. 
Hier staat tegenover dat de duinbossen meer volwassen 
worden. Kenmerkende bossoorten als Bont zandoogje, 
Keizersmantel en Boommarter zijn recent het 

Noordzeekanaal overgestoken en hebben nieuwe 
leefgebieden gevonden in de duinbossen. Ook is het open 
duin een aantal bewoners rijker: de Sikkelsprinkhaan en 
de Wespspin zien we inmiddels vaker, net als Hondskruid 
rond Wijk aan Zee en Moeraswespenorchis in de 
vernatte valleien.

Recreatie
Rond 2000 is onderzoek gedaan naar bezoekersaantallen 
in de duinen. Toen bleek dat onze duinen 6 miljoen 
bezoeken krijgen. Op basis van groeicijfers voor de regio 
en verwachte groei van de recreatie werd in die tijd 
voorspeld dat het aantal bezoeken in 2012 naar 7 miljoen 
per jaar zou groeien. We hebben veel geïnvesteerd om 
deze aantallen in goede banen te leiden. Nieuw onderzoek 
wijst nu echter uit dat de bezoekersaantallen veel minder  
sterk zijn gegroeid.  

In de vorige beheernota braken we een lans voor 
natuurgerichte, rustige vormen van recreatie. Bijvoorbeeld 
wandelaars en fietsers die voor rust en ruimte komen, en 
soms ook stilte en vrijheid kiezen. Voor hen zijn er betere 
paden en routes gekomen en hebben we de duinen laten 
opnemen in het fietsknooppuntennetwerk. Bij gezinnen 
met kinderen ligt de nadruk op zintuigelijk ontdekken. 
Verder bieden we ruimte aan trimmen en paardrijden,  
en aan vrijwilligers. De afgelopen periode hebben we  
ook gewerkt aan voorzieningen voor mindervaliden,  
aan nieuwe hondenlosloopplaatsen, betere bebording  
en enkele uitzichtpunten. In het Noordhollands 
Duinreservaat mogen mountainbikers inmiddels zeven 
dagen per week, van zonsopgang tot half elf ’s morgens, 
ook op voetpaden fietsen. Zo kunnen ze ruim  
150 kilometer aan paden gebruiken. 

Andere vormen van buitenrecreatie (motorcrossen, 
paintballen, boogschieten, golfen, etc) vangen we niet op. 
We dragen dit actief uit in onze communicatie en wegen 
het mee in verzoeken van derden. Nieuw beleid geeft een 
antwoord op de groei in elektrische voertuigen. Zo laten 
we nu fietsen met elektrische ondersteuning en 
scootmobielen toe. Weer andere ontwikkelingen volgen 
we kritisch, zoals de groeiende populariteit van 
parapenting en de invloed daarvan op broedvogels.  
Al deze maatregelen hebben we genomen in overleg met 
verschillende belangengroepen. Het gros van de mensen 
wandelt en fietst gewoon, zonder in een belangengroep 
vertegenwoordigd te zijn. Uit onderzoek blijkt dat 98% 
van de bezoekers hun bezoek geslaagd vindt. Men ervaart 
waarvoor men komt: rust, natuur en landschap.
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Zonering
Om genoeg ruimte voor de natuur open te 
laten, hebben we zonering geïntroduceerd. Zo 
zijn er zones aan de oostrand met bos, en rond 
de dorpen waar het drukker mag worden. Meer 
in het westen, met de kwetsbaarder natuur van 
duingraslanden, houden we het rustiger dankzij 
een extensief padennetwerk. De helft van de 
hoofdentrees hebben we opnieuw ingericht en 
voorzien van goede en eigentijdse faciliteiten. 
Deze hebben een kanaliserende functie voor de 
grootste bezoekersstromen. 

Uit onderzoek blijkt dat de zonering effectief is; 
in het Nationaal Park vindt twee derde van 
recreatie plaats in de recreatiezones en 7% in  
de natuurkernen. In de zeven aangewezen 
natuurkernen krijgen broedvogels rust en 
ruimte. Met de zonering voorkomen we ook 
hinder tussen recreanten onderling, 
bijvoorbeeld door verkeerstromen te scheiden 
en drukke en rustige zones en tijden te 

onderscheiden. Deze aanpak is ten dele 
geslaagd. Vooral onderlinge hinder tussen 
wandelaars en groepen mountainbikers of 
racefietsers speelt vaker op.

Kennemerduin Campings
Rond de eeuwwisseling startte de herprofilering 
van de drie zelfstandige duincampings met 
nieuw sanitair en nieuwe ontvangstgebouwen. 
Het profiel van de Kennemerduin Campings 
was natuurgericht, toeristisch kamperen bij de 
boswachter. Rond 2006 zijn per camping de 
USP’s bepaald en leidden productinnovatie, 
nieuw beleid en marketing tot de vorming van 
drie eigentijdse campings. De kracht van 
camping Bakkum ligt in ‘samen, nostalgie, 
vrijheid en creativiteit’. Het vernieuwde 
openluchttheater speelt hier een verbindende 
rol. Op camping Geversduin gaat het om 
natuur ontdekken en beleven. Hier zijn een 
vlinderroute en rangercursussen voor kinderen 
de basis, met als noviteit het Groentehuis. 

Met de zonering voorkomen we 
      hinder tussen de recreanten onderling 

Figuur 2. Ontwikkeling aantal bezoeken per jaar
Op basis van onderzoek weten wij dat het aantal bezoeken in het Noordhollands Duinreservaat het 
afgelopen decennium enkele procenten is gegroeid.



Camping De Lakens ligt vlak aan zee en  
biedt ontspanning, wellness en buitensport  
op het strand. Op 1 april 2012 is Kennemer 
Duincampings een BV geworden. In 2014 
wordt de nieuwe ‘visie 2020’ van kracht.

Betrekken en informeren
We willen graag dat zoveel mogelijk mensen 
en organisaties een band met de natuur 
ontwikkelen, en hopen dat ze uiteindelijk ook 
zelf iets voor de natuur willen betekenen. 
Daarom werken we aan onze zichtbaarheid als 
natuur- en recreatiebeheerder.  
Zo zijn boswachters tegenwoordig ook 
gastheer, en informeren we nu beter over de 
mogelijkheden van de duinen. Bijvoorbeeld 
met nieuwsbrieven, de website en via onze 
bezoekerscentra. Bezoekerscentrum  
De Hoep is eigentijds verbouwd.  
In Zuid-Kennemerland trok het nieuwe 
bezoekerscentrum De Kennemerduinen in 
het eerste halfjaar drie keer zoveel bezoekers 
als het voormalige centrum De Zandwaaier. 
Beide centra bieden nu ook 
vergaderfaciliteiten.

Kikkervisjes 
voelen met 
je handen



24

De Noord-Hollandse 
duinen mogen nog 

redelijk ongerept 
lijken, wie goed kijkt 

ziet ook de jarenlange 
invloeden van buiten-
af. De natuurgebieden 
hebben te maken met 
een toenemende druk 

vanuit de Randstad, 
een van de dichtst-

bevolkte regio’s van 
Europa. Tegelijkertijd 

zijn ook hier de  
gevolgen van de 

klimaatverandering 
merkbaar, net als van 

een veranderende 
houding ten opzichte 

van de natuur.  
Vanuit de regio klinkt 
de roep om nog meer 
samen te werken, en 

regiobewoners en 
hun kinderen meer bij 

de natuur  
te betrekken. 

Ontwikkelingen:  
invloeden van buitenaf, 
kansen en  
bedreigingen4 
Natuur
Hoewel het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud groot is, merken we 
dat het draagvlak voor natuurbeleid onder druk staat. Dit laatste wordt vaak als 
te specialistisch en technocratisch weggezet. Zowel de natuursector als de 
overheid maken er momenteel werk van om dit op onderdelen aan te passen. 
Het Rijk heeft het natuurbeleid gedecentraliseerd en de provincies zijn nu 
verantwoordelijk. Beide overheidslagen hanteren het uitgangspunt dat de 
natuur een eigen waarde heeft en ons maatschappelijk welzijn dient. Natuur 
bevordert gezondheid en welbevinden. De natuur heeft ook economische 
waarde. Ze vergroot ons woongenot, verhoogt de huizenprijs, en maakt dat een 
complete recreatieve sector floreert. Als we de natuur beschermen, beschermen 
we dus ook deze waarden voor de lange termijn. Voor duurzaam natuurbehoud 
moeten we natuurbeheer inbedden in een brede maatschappelijke context. 

Daarnaast heeft PWN zich gecommitteerd aan harde beleidsdoelen, zoals 
Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De Natura 2000 
instandhoudingsdoelen liggen goed in lijn met het natuurbeheer dat PWN al 
jaren uitvoert. Als de Natura 2000-beheerplannen vigerend zijn, zijn deze 
natuurmaatregelen wel wettelijk verplicht. Daarnaast nemen duinbeheerders 
vanaf 2014 maatregelen om de effecten van stikstofrijke neerslag te elimineren. 
Hiervoor stelt het Rijk PAS-gelden beschikbaar en deze maatregelen komen 
ook in de Natura 2000-beheerplannen terecht.
 
Klimaat, kust en exoten
Dan is er nog de klimaatverandering met een aanzienlijke zeespiegelstijging.  
De verwachting is dat de kust 100 tot 400 meter landinwaarts zal wijken als er 
niets gebeurt. Om de kustveiligheid te verzekeren zijn robuuste, veerkrachtige 
waterkeringen nodig. Bijvoorbeeld met nieuwe kustverdedigingstechnieken als 
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zandmotoren of verbrede stranden.  
Door klimaatverandering krijgt Nederland in 
de toekomst ook meer te maken met extreme 
weersomstandigheden. Droogte, hitte en 
wateroverlast zullen ertoe leiden dat bepaalde 
planten en dieren achteruitgaan of zelfs uit 
Nederland verdwijnen. Andere soorten krijgen 
juist de kans zich hier te vestigen. De natuur 
moet in staat zijn om zich adequaat aan dit 
soort veranderingen aan te passen. Grote 
gebieden en robuuste verbindingen zijn 
hiervoor noodzakelijk. Niet alleen door 
klimaatveranderingen zullen sommige plant- 
en diersoorten migreren. Er vindt ook meer 
migratie plaats doordat de mens mobieler 
wordt. Hierdoor zien we steeds vaker exoten uit 
verre streken opduiken. Ook uit tuinen 
verspreiden exoten zich snel. Vaak verdringen 
ze inheemse soorten. Ook kunnen ze ziekten 
veroorzaken en voor problemen zorgen bij  
de waterwinning. 

Maatschappij
De maatschappij verhardt en vervreemdt van  
de natuur. Een toenemende individualisering 
en verminderde tolerantie leidt tot een 
veranderde omgang tussen mensen, ook tijdens 
het recreëren. Vervreemding van de natuur  
en haar processen werkt door tot diep in het 
beheer. Mensen idealiseren of vermenselijken 
de natuur en sluiten liefst de ogen voor bij de 
natuur horende verschijnselen zoals honger, 
sterven en vergankelijkheid. Vervreemding van 
de natuur zien we ook bij de jeugd, die steeds 
minder vaak buiten komt. Er is veel aandacht 
om dit te keren met natuurspeelplaatsen, 
groene schoolpleinen, natuurclubs en educatie.

Steeds meer mensen wonen in een stedelijke 
omgeving en voelen een groeiende behoefte aan 
compensatie door rust- en natuurbeleving. 
Door globalisering groeit als tegenhanger de 
belangstelling voor de eigen regio, met name op 
het gebied van geschiedenis, cultuurhistorie en 
streekeigen producten. Er is meer behoefte aan 
zingeving, waarbij de band met de natuur een 
belangrijke rol heeft. Ook gezondheid staat in 
de belangstelling, waardoor bewegen in de 
natuur belangrijker wordt gevonden dan ooit. 
Wandelen en fietsen in de natuur zouden wel 

eens de gezondheidskosten kunnen drukken. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat 
niet meer over dezelfde dingen beter doen, 
maar over de goede dingen goed doen. 
Organisaties willen lid zijn van  ‘De Groene 
Zaak’ en geen onderdeel meer zijn van het 
probleem, maar van de oplossing. Kritische 
consumenten zetten hun aankoopgedrag in om  
duurzame ontwikkelingen te steunen. 
Duurzaamheid en de nieuwe economie zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Reeën in 
Zuid-Kennemer-

land
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In economisch opzicht geeft de overheid steeds minder geld uit aan natuur. 
Ook in de waterketen zijn bezuinigingen aangekondigd. Andere 
financieringsmogelijkheden zijn daarom noodzakelijk. Burgers en bedrijven 
nemen nu zelf meer verantwoordelijkheid en verwezenlijken hun ideeën steeds 
vaker ‘los’ van overheden. Op initiatief van de Provincie Noord-Holland en 
ondernemers uit de regio, is een fonds gevormd waarin publieke en private 
partijen geld kunnen storten voor natuur en recreatie. Dit ‘Duinenfonds’ 
verkeert nog in de startfase, maar kan voor PWN een uitkomst zijn om 
projecten te kunnen realiseren.

Recreatie
Het toerisme in de regio groeit en het aantal fitte ouderen stijgt. Op basis  
van deze ontwikkelingen verwachten we dat de dagrecreatie in de duinen  
licht toeneemt. Relevante ontwikkelingen op toeristisch-recreatief gebied  
zijn onder meer: 
•	 De verstedelijking vergroot de behoefte aan rust- en natuurbeleving.
•	 	Er is een grote belangstelling voor het authentieke en streekeigene, net als 

voor duurzaamheid, gezondheid en zingeving.
•	 Er is meer vraag naar kwaliteit, naar luxe én eenvoud.
•	 We zien individuele sporten, zoals hardlopen, groeien.
•	 	Het mountainbiken in onze duinen neemt toe, zowel individueel als  

in groepen.
•	 	Mensen willen vaker korter op vakantie, hebben minder vrije tijd en 

hogere verwachtingen.
•	 	Er worden steeds meer evenementen georganiseerd, ook in een  

natuurlijke setting.
•	 	Er is behoefte aan een bewust tragere levensstijl, met bijvoorbeeld 

stiltewandelingen.
•	 		Het gebruik van social media en smartphones is explosief 

toegenomen.
De roep om diversificatie van het recreatie-aanbod wordt steeds 
groter. Tegelijkertijd blijft ook veel hetzelfde. Wandelen en 
fietsen blijven de belangrijkste vormen van buitenrecreatie, 
goed voor driekwart van 
de bezoeken.

Wensen uit de regio
In 2013 heeft PWN de regio rond het Noordhollands 
Duinreservaat via twee consultatierondes betrokken  
bij het opstellen van de beheernota en het Natura 
2000-beheerplan. Onze gebieden in Nationaal Park Zuid-
Kennemerland zijn opgenomen in de planvorming en 
consultatierondes van het NPZK en laten we daarom hier 
buiten beschouwing. 

Tijdens de eerste consultatieronde hebben we de conceptvisie 
gepresenteerd en besproken in de projectgroep Beheernota/Natura 
2000, tijdens het periodiek overleg met B en W’s van de gemeenten Bergen 
en Castricum en op een bezoekersavond met 80 deelnemers. Tijdens de tweede 
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ronde hebben we uitgewerkte thema’s 
besproken in de projectgroep, op een 
bestuurlijke conferentie en tijdens een 
bezoekersavond met respectievelijk 40 en  
110 deelnemers. De uitkomsten waren in  
grote lijnen als volgt. 

Er is een duidelijke wens tot afstemming van 
het recreatieaanbod voor de regio tussen 
gemeenten, recreatieschappen en PWN.  
Ons wordt gevraagd helder te zijn over welke 
doelgroepen in het duin worden 
geaccommodeerd en wat de mogelijkheden  
zijn voor opvang van groei. Er is zorg om het 
groeiend aantal mountainbikers dat volgens  
de fietsregeling in het Duinreservaat tot half  
elf mag fietsen op wandelpaden. Ook voor 
duurzaam ruimtegebruik en voor duurzaam 
recreatief aanbod is samenwerking met 
gemeenten nodig. Grote winst ziet men in  
het stimuleren van fietsgebruik om zo het 
autogebruik te verminderen. 

Bij duurzaam beheer van het strand denken het 
hoogheemraadschap en de gemeenten vooral 
aan het samen aanpakken van zwerfvuil. PWN 
is de laatste jaren veel gastvrijer geworden. 
Gastvrijheid kan nog beter worden door te 
communiceren welke doelgroepen in het duin 
worden geaccommodeerd, met verwijzing naar 
elkaars organisatie. Graag ziet men als uiting 
van gastvrijheid een toegangskaart voor visite 
en een betere afstemming van regelgeving en 
toegangsvoorwaarden tussen beheerders. PWN 
wordt uitgenodigd aan te sluiten bij diverse 
plannen en overleggen in de omgeving, zoals de 
regionale toeristische visie, het jaarlijks overleg 
kustgemeenten, de DNA profielen 
kustgemeenten en de Watertafels.

Op de bezoekersavonden kwam naar voren dat 
niet alle bezoekers zich kunnen vinden in de 
mate van ingrijpen in de natuur. Kunnen de 
problemen met stikstofneerslag niet anders 
opgelost worden? Men wil wel graag dat 
begrazing en de exotenverwijdering doorgaan. 
Het weidevogelbeheer is een succes. Als er meer 
recreanten komen, dan is er enerzijds plek 
genoeg en zou anderzijds de zonering meer 
ingezet kunnen worden met tijdelijk afgesloten 
broedvogelterreinen. Ook worden meer 
overtredingen en asociaal gedrag voorzien. 
PWN richt zich op de juiste doelgroep van 
rustige recreatie; snelle recreatievormen moeten 
gereguleerd worden. Dat PWN meer wil doen 
aan beleving en gastvrijheid, spreekt maar een 
kleine groep aan. Meer mensen gaan voor 
duurzame recreatie. De communicatie van 
PWN over het duin en met PWN in verband 
met klachten en wensen is op orde.  
De betrokkenheid van de grootste groep, de 
regionale bewoner, is niet optimaal en PWN 
heeft de taak deze te vergroten. PWN heeft ook 
een taak in het geven van natuureducatie aan 
kinderen. Veel mensen zien de ontwikkeling dat 
kinderen langzamerhand vervreemden van de 
natuur en hun natuurlijke omgeving. Een 
beleving is dan een goede manier om kinderen 
weer te betrekken. Via digitale vorm kinderen 
prikkelen om weer naar buiten te gaan, kan 
ook. Het gaat om jeugd tot 18 jaar en ouders 
moeten zeker betrokken worden bij educatieve 
programma’s in de natuur. Er zal altijd geld bij 
moeten, maar werp er geen drempel mee op. 

Beleving is  
de motor van 

educatie



Deel 
2

Van visie naar
uitwerking
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Dankzij decennia 
ervaring in 

terreinbeheer, 
onderzoek en 

monitoring, 
en door onze 
omgeving te 

betrekken 
bij beleid en 

uitvoering, hebben 
we in de volle 

breedte een visie 
gevormd op natuur 

en recreatie in 
de duinen. Van 
hieruit werken 

we aan een 
samenhangend 
beleid voor de 
lange termijn. 

Onze visie tot 2025:
1.  Natuur, recreatie en waterwinning kunnen uitstekend duurzaam 

samengaan.
2.  Ecologische veerkracht maakt duinen beter bestand tegen extreme 

omstandigheden.
3. Rustige, natuurgerichte recreatie verdient onze gastvrijheid.
4. Verbinding met de natuur wakkert de betrokkenheid van mensen aan.
5. Brede verbinding met de regio vormt het fundament onder ons beheer.
6. Bijdragen zijn steeds belangrijker, in welke vorm dan ook.

Duurzaam samengaan
Waterwinning, recreatie en natuur stemmen we al jaren optimaal op elkaar af. 
Voor de toekomst willen we de functies samen laten gaan en elkaar laten 
versterken zonder de ruimtelijke kwaliteit van het duin aan te tasten. Om dit te 
bereiken voert PWN de regie op een duurzame aanpak, die goed is voor mens, 
natuur en maatschappij. Het gaat allereerst om duurzame inpassing van 
recreatie en waterwinning in de duinen, met de natuur als toetssteen. Door 
meer verbondenheid van bezoekers, bewoners en waterklanten bij 
natuurbehoud en duurzaamheid, zal het draagvlak toenemen, net als de 
behoefte om bij te dragen aan duinbeheer en duurzaamheid. Zo versterken 
natuur, recreatie en drinkwater elkaar en wordt de waarde van deze functies 
groter. PWN kiest voor duurzaamheid volgens People, Planet, Profit.  
Lees meer hierover in hoofdstuk 6.

Ecologische veerkracht
Er is veel aan de hand in en om de duinen. De klimaatverandering, neerslag 
van voedingsstoffen, veranderend kustbeheer, de erfenis van duingebruik in het 
verleden. Deze ontwikkelingen maken dat de natuur onverminderd onder hoge 
druk staat. Als we niets doen, groeien de duinen steeds verder dicht en 

Visie op natuur  
en recreatie  
tot 20255 
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verdwijnen veel soorten hier voorgoed. 
Ecologisch veerkrachtige duinen zijn in staat 
om van verstoringen te herstellen. Dynamiek in 
de duinen maakt deze weerbaar. En met een 
grote soortenrijkdom herstellen de duinen 
beter. PWN kiest voor vergroten van de 
ecologische veerkracht van het duinecosysteem 
met behoud van de biodiversiteit.  
Lees meer hierover in hoofdstuk 7.

Gastvrij in rustige recreatie
Om de band met de natuur nog verder te 
versterken, helpt het als een bezoek aan de 
duinen een indrukwekkende beleving is. Daar 
hoort ook een gastvrij welkom bij. PWN wil dat 
mensen zich welkom voelen in de duinen. 
Gastvrijheid en natuur beleven versterken 
elkaar. Bezoekers ervaren onze gastvrijheid 
vooral in het recreatieaanbod. Op dat gebied 
lopen de wensen steeds verder uiteen. Daarom 
zet PWN een tandje bij voor kwaliteit, variatie 
en vernieuwing van rustige, natuurgerichte 
vormen van recreatie.  
Lees meer hierover in hoofdstuk 8.

Verbinding met de natuur
Natuur heeft waarde van zichzelf en is goed 
voor mensen. En als mensen een sterke band 
met de natuur hebben, zijn mensen goed voor 
de natuur. Een sterkere band is ook de aanzet 

tot meer inzet. Dat is ons ideaalbeeld. Maar 
helaas zien we ook omgekeerde ontwikkelingen 
in de maatschappij. De relatie mens-natuur 
staat onder spanning. Dus willen we mensen de 
natuur meer laten ervaren en ze hiervoor 
enthousiast maken. Bijvoorbeeld in onze 
communicatie, met natuuractiviteiten, via 
vrijwilligershulp en via inspraak en 
zeggenschap.
Lees meer hierover in hoofdstuk 9.

Brede verbinding met de regio 
Voor duurzaam beheer is de band met de regio 
cruciaal. Juist als we op zoveel mogelijk 
dimensies met de regio kunnen samenwerken, 
versterken we de regio en vergroten we het 
draagvlak voor duinbeheer. Dat maakt ons 
beheer robuust en duurzaam.
Lees meer hierover in hoofdstuk 10.

Meer bijdragen, in welke vorm  
dan ook
Het wordt steeds moeilijker om natuur- en 
recreatiebeheer gefinancierd te krijgen. Daarom 
is het goed als iedereen kan bijdragen. Dat hoeft 
niet altijd financieel, integendeel. Ook bijdragen 
in natura, zoals helpen in het beheer, helpen bij 
excursies, helpen bij promotie en coördinatie, 
zijn bijdragen die wij van harte toejuichen.  
Lees meer hierover in hoofdstuk 11.

Figuur 3. Bezoekers over toekomst Noordhollands Duinreservaat
Het toekomstig gebruik van het Noordhollands Duinreservaat is volgens bezoekers natuurgebied dat 
ook voor latere generaties te beleven moet zijn (N=294; Bezoekersonderzoek, 2013).
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De duinen zijn voor 
uiteenlopende 

maatschappelijke 
functies van 

grote waarde. 
Natuur, recreatie 
en waterwinning 

laten we optimaal 
samengaan. 

Via de weg van 
duurzaamheid 

bereiken we 
bovendien dat 

deze functies de 
waarden van de 

duinen versterken. 
Daar is regie 

voor nodig; een 
opdracht die 

PWN al decennia 
vervult.

Natuur, recreatie en waterwinning. Wij hebben de afgelopen jaren bewezen dat 
deze functies goed samengaan. We laten jaarlijks miljoenen mensen in de 
duinen genieten, we realiseren belangrijke natuurdoelen en laten de duinen ons 
drinkwater filteren. Al deze functies gaan ook voor de toekomst samen, dankzij 
een duurzame aanpak.  

PWN kiest primair voor duurzaam samengaan van natuur  
 met recreatie en waterwinning, rekening houdend met     
      erfgoed en zeewering.

Duurzaam samengaan gaat voor PWN over duurzaamheid in planet, people en 
profit. Het moet dus goed zijn voor natuur, mens en maatschappij. Bovendien 
moet er synergie zijn tussen deze aspecten. Zo moet de natuur beleefd worden 
om waardering en bescherming te krijgen. Duinrecreatie gaat om natuur, dus 
de recreatie kan alleen duurzaam zijn als dit met respect voor de natuur 
gebeurt. Omwille van de economische waarde van de recreatie moet de natuur 
mooi en goed blijven. Dus vragen we de recreatiesector om met ons samen te 
werken. Ook recreanten kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld in natura, door 
vrijwilligerswerk te doen.  

Duurzaam met de duinen omgaan (planet)
De basis voor duurzaam omgaan met de duinen is het Biodiversiteitsverdrag 
van Rio de Janeiro uit 1992. Hierin staat dat natuur bescherming behoeft om 
haar intrinsieke waarde en dat natuur ook haar gebruiks- en belevingswaarde 
heeft, als natuurlijke hulpbron en voor rust en ontspanning. Vanuit deze 
gedachte zetten we de komende jaren in op duurzaam ruimtegebruik van de 
duinen met behoud van natuur, landschap en erfgoed voor de lange termijn. 
We passen de functies recreatie, waterwinning en zeewering duurzaam in, en 
zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit behouden blijft. Met zonering en inrichting 

Natuur, recreatie 
en waterwinning 
duurzaam samen6 
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beperken we eventuele negatieve effecten en waar nodig herstellen we natuur, 
landschap en erfgoed. Bij resterende effecten houden we de vinger aan de pols. 
Met duurzaam samengaan hebben we voor ogen dat het gebruik en het beheer 
zelf ook duurzaam zijn. We zijn hierin al een heel eind op streek.

Draagvlak en verbinden (people)
Duurzaam met de duinen omgaan, kan alleen als mens, maatschappij en natuur 
op een goede manier met elkaar verbonden zijn. Pas wanneer mensen zich diep 
met de natuur verbonden weten, groeit het maatschappelijk draagvlak voor 
natuurbehoud en duurzaamheid. Verdieping van die verbondenheid zorgt 
ervoor dat mensen er ook daadwerkelijk aan gaan bijdragen. Het werkt ook de 
andere kant op. Mensen die duurzamer willen leven, komen vroeg of laat tot 
het besef dat natuur, milieu en behoud van natuurlijke hulpbronnen er de basis 
voor vormen. 

Duurzaam bijdragen (profit)
Duurzaam samengaan betekent ook dat we bijdragen uit de maatschappij 
stimuleren voor de duurzame instandhouding van de duinen. We doelen hierbij 
op bijdragen in natura, als onderzoeker in de duinen of als vrijwilliger in het 
beheer. Het is essentieel om economische waarden van de duinen ook weer te 
bestemmen voor de duinen. In Nederland loopt PWN voorop, door als een van 
de weinige producenten van drinkwater ook de financiering van het 
terreinbeheer te dragen. Ook anderen die ondernemen met natuur kunnen 
deze weg inslaan.

Hoe maken we duurzaam omgaan met de duinen concreet?
De twee andere onderdelen van duurzaam samengaan, namelijk ‘draagvlak en 
verbinden’ respectievelijk ‘duurzaam bijdragen’, worden uitgewerkt in de 
hoofdstukken 10 en 11. 

1. Het model ‘duurzaam samengaan’ uitwerken
Bestuurders en bezoekers reageren positief op onze ideeën over duurzaamheid. 
Uit de consultatierondes maken we op dat bestuurders ‘duurzaam samengaan’ 
graag gezamenlijk verder uitwerken tot een werkbaar model. Ook bezoekers 
worden graag geïnformeerd over en betrokken bij duurzaamheid, zo blijkt uit 
enquêtes. PWN gaat hier werk van maken en zal op uitnodiging van gemeenten 
participeren in bestaande overleggen.   

2. Zonering voortzetten, meer oog voor erfgoed
De verschillende waarden en maatschappelijke functies van de duinen zijn al 
jaren met zorg ruimtelijk op elkaar afgestemd. Zoneren is het fundament voor 
deze duurzame inpassing van de functies. Zo hebben we waterwinning en 
zeewering naar drie zones ingericht. Voor recreatie onderscheiden we boszones, 

Recreatie kan alleen duurzaam zijn 
      als dit met respect voor natuur gebeurt
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dorpenzones en recreatiezones met meer 
voorzieningen en activiteiten. Daarnaast zijn  
er natuurkernen voor rust en natuur, en 
overgangszones. Voor erfgoed zijn er zones  
in de vorm van landgoederen en 
cultuurlandschappen rond oude dorpen.  
We zetten de zonering door en gaan binnen  
de zones aan de slag met het duurzaam  
behoud van de ruimtelijke kwaliteit. 

3. Duurzame waterwinning en natuurbeheer  
Om de waterwinning duurzaam te maken, 
moeten we deze functie duurzaam in de duinen 
inpassen en duurzaam uitvoeren. PWN heeft 
veel aandacht voor een duurzame 
bedrijfsvoering. We stimuleren waterbesparing, 
werken energiezuinig, zijn rond 2015  
CO2-neutraal, beperken reststoffen en kopen 
duurzaam in. PWN is een onderdeel van de 
waterketen en werkt met rijk, provincie, 
gemeenten en hoogheemraadschappen samen 
aan een doelmatiger en duurzaam beheer van 
het watersysteem en de waterketen. 

Voor duurzaam natuurbeheer hanteren we de 
Barometer Duurzaam Terreinbeheer en hebben 
we niveau Goud. De synergie tussen schone 
natuur, schone drinkwaterbronnen en schoon 
drinkwater blijft voor de duinen staan als een 
huis. Het is van belang dat PWN voor haar 
andere bronnen meer samenwerking op dit  
terrein zoekt. 

Bij PWN is het duurzaamheidsbeleid ingebed 
in het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. De richtlijn NEN ISO 26000 
vormt nu binnen PWN de kapstok voor alle  
mvo-activiteiten. In de toekomst zal PWN mvo 
verder integreren in de organisatie. Ook bij 
klanten en overige stakeholders zal PWN dan 
bekend zijn als maatschappelijk verantwoord, 
toegankelijk, vernieuwend en duurzaam 
drinkwaterbedrijf.

4. Duurzame recreatie
De natuur mag geen last hebben van de 
recreatie, ook niet op lange termijn. We hebben 
het dan over verduurzamen van recreatie, 
verblijf en vervoer. Dus moet de recreatie 
passen bij het gebied: rustige, natuurgerichte 
recreatie die gezoneerd is in de duinen.  
Bij duurzaam verblijf denken  
we aan duurzaam gebouwde 
overnachtingsmogelijkheden en ondernemers 
met een duurzame bedrijfsvoering en omgang 
met de duinen. Op het gebied van vervoer 
stimuleren we dat bezoekers vaker op de fiets 
komen en de auto thuis laten. 

Tijdens de consultatieronde kregen we vaker de 
vraag hoeveel bezoekers bij duurzame recreatie 
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in de duinen kunnen recreëren. Wij denken dat 
er ten opzichte van de huidige 6 miljoen wel 
een lichte groei mogelijk is in rustige, 
natuurgerichte recreatie. Het is vooral de vraag 
wat de draagkracht van de natuur is per 
recreatiezone en of het nodig is de 
recreatiedruk in een zone aan te passen  
aan de te realiseren natuurdoelen. We gaan  
dit nader bestuderen aan de hand van  
scenario-onderzoek. 

5. Duurzame zeewering
Een duurzame zeewering verzekert de 
kustveiligheid bij de verwachte 
klimaatverandering, is duurzaam in de duinen 
ingepast en wordt duurzaam gerealiseerd.  
De zeewering is toekomstbestendig gemaakt 
door meer landinwaarts een duinenrij aan te 
wijzen van voldoende hoogte en zandvolume. 
Op een aantal plaatsen moet deze duinenrij  
nog worden opgehoogd en op elkaar worden 
aangesloten. Met goede spelregels voor natuur 
en kustveiligheid is dynamisch beheer van de 
zeewering mogelijk.

6. Ons erfgoed samen uitwerken
De aardkundige, archeologische en 
cultuurhistorische waarden van de duinen zijn 
enorm. PWN gaat daar uiterst zorgvuldig mee 
om. We zijn niet direct verantwoordelijk voor al 
het erfgoed in het duingebied maar voelen ons 
wel verantwoordelijk voor een duurzame 
omgang ermee. Daarom nemen we het initiatief 
om het erfgoed in de duinen te inventariseren 
en te waarderen. Dat vormt een vertrekpunt 
voor beleid rond duurzaam behoud en 
inpassing van ook deze waarden van de duinen. 
We doen dit in samenwerking met omringende 
gemeenten, historische verenigingen en  
andere belangengroepen. 

Figuur 4. Bezoekers over duurzaam beheer
Ruim 80% van de bezoekers vindt het belangrijk tot zeer belangrijk dat PWN aan duurzaam 
beheer doet (Tijsma, 2012).
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De afgelopen 
beheerperiode hebben 

we veel maatregelen 
uitgevoerd om de 
natuurkwaliteit te 

verhogen en het 
duin te herstellen 
van de invloeden 
van buitenaf. We 

zien dat de natuur 
in de duinen, door 

verschillende 
oorzaken, nog steeds 

onder grote druk 
staat en verwachten 

dat deze druk de 
komende jaren alleen 

maar groter wordt. 
Daarom werken 

we aan ecologisch 
veerkrachtige duinen, 
die - met behoud van 

biodiversiteit - goed in 
staat zijn ingrijpende 

verstoringen op  
te vangen. 

Een veerkrachtig duin is een dynamisch duinlandschap met kleine en 
grootschalige verstuivingen. Een duin zoals een duin zou moeten zijn, met veel 
variatie in milieus en leeftijd, en daardoor ook soortenrijk. Een veerkrachtig 
duin moet ook groot zijn. Groot leidt immers tot grotere soortenpopulaties en 
een kleinere kans op uitsterven, grotere verspreiding en gemakkelijker 
herkolonisatie bij verstoringen van het duinecosysteem. 

PWN vergroot de ecologische veerkracht van het
       duinecosysteem. We versterken de potenties van het duin  
     en kiezen voor natuurlijk beheer.

Duinen kennen van nature een grote veerkracht. Ze zijn bestand tegen de 
normale dynamiek, zoals natte en droge jaren, stormen en stuivend zand. Om 
ervoor te zorgen dat ze ook onnatuurlijke of extremere invloeden aankunnen, is 
meer nodig. Ons ideaal is een robuust duinsysteem, met behoud van 
biodiversiteit en een grote dynamiek. 

Dynamiek in de duinen maakt ze weerbaar en veerkrachtig. Behalve dat, moet 
ook het ‘ecologisch geheugen’ van de duinen overeind blijven. Met een grote 
soortenrijkdom herstellen de duinen beter van een verstoring en blijven oude 
ecosysteemfuncties intact. Voor dit alles is een fijnmazige variatie noodzakelijk; 
in milieu, structuur en leeftijd. Dus behouden we terreindelen met een 
belangwekkende soortensamenstelling en pleiten we voor goede verbindingen 
tussen de gebieden, waarlangs soorten kunnen migreren. 

Om de ecologische veerkracht van het duinsysteem te vergroten, geven we 
natuurlijke processen ook zoveel mogelijk de ruimte. Waar deze natuurlijke 
processen zijn verdwenen, herstellen we die zoveel mogelijk. Rond oude dorpen 

Werken 
aan ecologische  
veerkracht7 
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Aantal kwalificerende A-soorten per meetpunt

Figuur 5. De kwaliteit van duingraslanden over 30 jaar
De kwaliteit van het habitattype ‘Kalkrijk duingrasland’ (2130A) kan 
bepaald worden aan de hand van het aantal kwalificerende 
A-soorten per meetpunt. Dit is in het Noordhollands Duinreservaat 
in 2010 net zo goed als rond 1980, ondanks de negatieve invloeden 
van buitenaf. In 2006 is de kwaliteit minder. De kwaliteitsverbetering   
      sinds 2006 is vooral toe te schrijven aan 
            natuurbeheermaatregelen als verstuiving en begrazing.
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en in gebieden met cultuurhistorisch 
waardevolle landschappen kiezen we juist voor 
behoud van waardevolle gebruikspatronen. 

Hoe maken we dit concreet?
1. Uitwerken concept ecologische veerkracht
Het concept ecologische veerkracht is een vrij 
nieuwe manier van naar de duinen kijken. Met 
ons beheer gericht op verstuiven, begrazen en 
vernatten zijn we al jaren op weg om de duinen 
veerkrachtiger te maken. Het verschil is dat we 
nu bewust naar ecologische veerkracht 
toewerken, waarbij we naast duinen 
dynamiseren ook het ecologisch geheugen gaan 
beheren. We richten ons hierbij op het 
landschap als geheel, het behoud van 
biodiversiteit en de relatie met de omgeving. De 
komende jaren werken we dit uit als 
afwegingskader voor onze beslissingen.

Ecologische veerkracht is niet voldoende als bij 
klimaatverandering temperatuur, wind en 
neerslag blijvend veranderen. Wij hebben 
veerkracht voor ogen met behoud van 
biodiversiteit. Bij blijvende veranderingen zal 
een dynamisch duin wel een groot 
aanpassingsvermogen hebben, maar de 
biodiversiteit verandert; soorten komen en 
gaan. Daarom maken we voor de te verwachten 
klimaatverandering een apart adaptatieplan, dat 
we integreren in het duinbeheer.

2. Dynamiseren waar mogelijk en herstel 
waar nodig
In een groot deel van de duinen krijgen 
natuurlijke processen de ruimte en zetten we 
ons dynamisch duinbeheer voort. We herstellen 
landschapsvormende processen, zoals 
verstuiving, vernatting, begrazing, natuurlijke 
successie en populatieontwikkeling. Met de 
zeereep als motor van duinvorming en een bron 
van zand is het belangrijk dat op voldoende 
plekken de gewenste verstuiving op gang komt. 
We onderzoeken of er nog terreindelen zijn met 
onvoldoende dynamiek. In het landschap achter 
de zeereep maken we oude stuifkuilen open en 
leggen we nieuwe aan. In de geactiveerde 
verstuivingen verwijderen we restanten van 
vroegere vastleggingen om de verstuiving te 
bevorderen. Dit nabeheer is de eerste paar jaar 
noodzakelijk. 

Lokaal gaan we door met vernatting van de 
duinen door hoog opgaande begroeiing te 
verwijderen. Nadat we vochtige duinvalleien 
hebben hersteld, moeten we deze eens in de 
twee tot vijf jaar onthouten. Houtige gewassen 
en invasieve exoten worden namelijk 
onvoldoende gegeten door grote grazers.



38

Begrazing heeft het duin opener gemaakt. We zetten dit 
daarom voort en onderzoeken hoeveel grote grazers 
ergens kunnen grazen voor de juiste ontwikkeling van een 
begrazingseenheid. Nieuw is dat we hierbij ook kijken 
naar effecten van begrazing op insecten en andere kleine 
fauna. Ideaal zou het zijn als konijnenpopulaties in alle 
delen van het duin zich herstellen. 

Op plekken waar verstuiving en begrazing onvoldoende 
bijdragen, kan aanvullend beheer nodig zijn. Onthouten, 
drukbegrazing door schapen of geiten, plaggen en het 
verwijderen van invasieve exoten zijn activiteiten die 
daarbij horen. Zo verwijderen we exoten als de 
Amerikaanse vogelkers, Cotoneaster en Watercrassula.  
In het open duin verwijderen we ook de Corsicaanse 
en Oostenrijkse den. In het kader van Natura 2000 
onderzoeken we waar we naaldbossen kunnen 
verwijderen om duingraslanden te herstellen en meer 
winddynamiek te krijgen. Meer dynamiek in de boszones 
bereiken we door overgangen met het open duin 
natuurlijker te maken (natuurlijke zomen) en door 
stukken open duin weer met elkaar te verbinden. 

Begrazing vergroot de dynamiek nog meer, net als het 
laten afsterven van ooit aangeplant naaldbos. Naaldbossen 
die cultureel erfgoed zijn of een hoogwaardige 
landschapsbeleving bieden, willen we juist in stand 
houden door gericht beheer. Bijvoorbeeld enkele 
zogenaamde Thijssebosjes in de Kennemerduinen.  
Dit zijn naaldbossen op de toppen van de duinen. 

Faunapopulaties moeten zich op een natuurlijke manier 
kunnen ontwikkelen. Met natuurkernen en 
broedvogelterreinen vergroten we de rust die sommige 
vogelsoorten nodig hebben. Ook komen er nieuwe 
ecologische verbindingen door de drie ecoducten in 
Zuid-Kennemerland, waarvan er al een is gerealiseerd. 
Deze verbindingen zorgen voor een aaneengesloten 
natuurgebied van 7.000 ha, dat zowel de Amsterdamse 
Waterleidingduinen als het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland omvat. We onderzoeken of er nog meer 
‘ontsnipperingsmaatregelen’ nodig zijn. Het aantal 
damherten in de Kennemerduinen willen we door 
beheerjacht beperken, om schade te voorkomen. In 2010 
is de ontheffing om in te grijpen in de damhertenstand in 

het Nationaal Park door de rechter vernietigd.  
Dit betekent dat er sinds die tijd geen ‘damhertenbeheer’ 
meer plaatsvindt. In samenwerking met Waternet en 
Natuurmonumenten bereiden we nu een nieuwe 
ontheffingsaanvraag voor.

3. Realisatie Natura 2000 en PAS
Een groot deel van het dynamisch duinbeheer van het 
vorige punt realiseren we onder de vlag van Natura 2000 
en de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Ons 
beheergebied is aangewezen als Natura 2000-gebied en 
zeker driekwart van het areaal bestaat uit beschermde 
leefgebieden (habitattypen), zoals witte duinen, grijze 
duinen, duinheide, vochtige valleien en duinbos. Voor 
deze habitattypen zijn instandhoudingsdoelen bepaald. 
Deze moeten in maximaal drie perioden van 
beheerplannen van zes jaar gehaald worden. Voor het 
eerste beheerplan richten de maatregelen zich op behoud 
van de oppervlakte en kwaliteit van de habitattypen.  
De uitbreidings- en kwaliteitsdoelstellingen worden 
gerealiseerd in de beheerplannen daarna. 
Het Rijk stelt geld ter beschikking om de effecten van 

stikstof op de natuur aan te pakken (PAS-gelden).  
Het gaat in de eerste periode om meerdere maatregelen: 
stuifkuilen aanleggen, struweel verwijderen, exotenbeheer, 
zoombeheer, begrazing en plaggen. Deze acties nemen  
we ook in de beheerplannen op. 

4. Waardevolle patronen en soorten behouden
Waar nodig conserveren we waardevolle patronen in het 
duin. Zo houden we biodiversiteit en cultuurhistorische 
waarden in stand. Op deze plekken is de samenhang van 
de vegetatie met het vroegere gebruik heel waardevol 
geworden, simpelweg door de tijd die dit proces heeft 
gekost. Een voorbeeld is het hakhoutbeheer in het 
Krengenbos dat al 400 jaar aan de gang is. Andere goede 
voorbeelden zijn het ontstaan van de Limiet en 
duinpaardenbloemgraslanden door 250 jaar 
schapenbegrazing, en de bloemrijke duingraslanden rond 
oude zeedorpen die we nu in vervangend 
begrazingsbeheer hebben. Dit beheer zetten we voort.

PWN blijft ook actief in soortenbeheer. Het botanische- 
en weidevogelbeheer bij Marquette en de nieuwe 

Ideaal zou het zijn als konijnenpopulaties 
    in alle delen van het duin zich herstellen 



waterberging zijn bijvoorbeeld  
zeer succesvol. Of het aantal 
broedterreinen zich kan uitbreiden,  
is afhankelijk van de uitkomsten  
van het scenario-onderzoek naar 
duurzame recreatie (blz.xxx).  
In de infiltratiegebieden beheert  
PWN - door cyclisch te maaien - 
plekken met oud riet voor 
bijvoorbeeld de Roerdomp, het 
Baardmannetje en de Rietzanger. 
Poelen baggeren we uit voor 
amfibieën en insecten. Ook bouwen 
we ijsvogelwandjes en maken we 
steeds meer bunkers geschikt voor 
overwintering van vleermuizen.

5. Landgoederen
PWN heeft landgoed Marquette 
en het Bergerbos (onderdeel van 
landgoed ’t Oude Hof) in beheer.  
De herstelplannen voor beide 
landgoederen zijn al in uitvoering. 
Het gaat om herstel van belangrijke 
cultuurhistorische waarden, zoals  
de lanen, rondelen, de poort of 
stinzenbegroeiing. Ook behouden  
we bijzondere natuurwaarden door 
oude beeklopen op te knappen en 
door botanisch- en weidevogelbeheer. 

6. Veiligheidsbeheer 
Voor de veiligheid van de 
winmiddelen houden boswachters 
dagelijks toezicht in en om de 
terreinen. Vanwege brandrisico’s 
verwijderen we in overleg met  
de veiligheidsregio gevaarlijke 
naaldbomen en vormen we  
naaldbos bij bebouwing om tot 
loofbos. Daarnaast schouwt PWN  
de bomen langs alle paden en  
wegen op veiligheid voor  
voetgangers en weggebruikers.  
De boswachters schouwen ook  
bij duinafslag door stormen.
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Een mooie 
ervaring in de 
duinen draagt 

bij aan meer 
betrokkenheid bij 

natuur. Gastvrijheid 
draagt bij aan 

mooie ervaringen. 
Daarom willen we 
dat alle bezoekers 

van onze duinen 
zich welkom 
voelen. Met 

meer kwaliteit, 
variatie en 

vernieuwing in het 
recreatieaanbod 

gaan we mensen 
aangenaam 

verrassen.

Met gastvrijheid  
bijdragen aan  
positieve ervaringen8 
In de afgelopen beheerperiode hebben we de recreatievoorzieningen in de 
duingebieden verbeterd. Ook luisteren we meer naar de wensen van bezoekers. 
De resultaten pakken goed uit. Inmiddels noemt 98% van de bezoekers hun 
bezoek geslaagd. Een stevige basis, waarop we voortbouwen met kwaliteit, 
variatie en vernieuwing. De komende periode vergroten we onze gastvrijheid  
in rustige, natuurgerichte recreatie. 

PWN zet meer in op gastvrijheid in rustige, natuurgerichte
        recreatie. We staan voor duurzaamheid, kwaliteit,
    variatie en vernieuwing. 

We zien graag dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de duinen. 
Hoe verenigen we dat met de enorme natuurwaarden en belevingskwaliteit  
van de natuurgebieden? Dat kan door recreatie duurzaam in te passen.  
Iedereen die komt voor rustige, natuurgerichte recreatie is welkom.  
We bieden kwaliteit, variatie en vernieuwing voor wandelen, fietsen, hardlopen, 
paardrijden, voor recreërende gezinnen met kinderen en vrijwilligers. Voor 
andere recreatie zien we ook mogelijkheden, zolang de natuur en andere 
recreanten er geen last van hebben. 

Wat heet gastvrij?
Binnen deze kaders vergroten we onze gastvrijheid. We hebben onderzocht hoe 
bezoekers in natuurgebieden gastvrijheid beleven. Zo hebben we met bezoekers 
en bestuurders hierover van gedachten gewisseld, en vergeleken hoe andere 
natuurorganisaties hiermee omgaan. Gastvrijheid wordt bepaald door drie 
factoren: de mens, het aanbod en de communicatie. Bezoekers vinden vooral 
het aanbod belangrijk. Zijn de voorzieningen goed? Is het gebied goed 
toegankelijk? Bij de menselijke factor spelen onze boswachters een belangrijke 
rol. En bij communicatie vinden bezoekers het belangrijk dat ons duingebied 



41

goed te vinden is op internet, dat de informatie goed is  
en ruimte biedt voor verdieping, en dat je gemakkelijk 
contact kunt leggen met een gastheer en activiteiten  
kunt boeken.

Gastvrijheid voegt veel toe aan de recreatiekwaliteit  
van de duinen, is onze conclusie. Wel plaatsen we de 
kanttekening dat de natuur geen consumptieproduct is. 
De natuur is er voor het algemeen belang. Je mag er als 
bezoeker fijn genieten, maar je bent er eigenlijk ook zelf 
verantwoordelijk voor. Gastvrijheid in een natuurgebied 
helpt om een bezoeker dit verband te laten voelen.  
We laten bezoekers zich welkom voelen in een 
ongedwongen en persoonlijke sfeer. Zo’n positieve 
beleving vergroot de liefde voor de natuur. En waar je 
van houdt, dat wil je bewaren. Zo ontstaat meer 
betrokkenheid en verantwoordelijk gedrag. 

Hoe maken we dit concreet?
1. Onze gastvrijheid verder ontwikkelen
Bij een bezoek aan de duinen komen veel bezoekers 
nauwelijks in contact met onze mensen. Maar als het 
gebeurt, moet het goed zijn. De boswachter speelt hier 
natuurlijk een belangrijke rol. Een welkomstgevoel 
ontstaat ook bij goede service als iemand bij ons een 
activiteit boekt, of een vergunning aanvraagt. We willen 
dat bezoekers zich echt welkom voelen. Daarom gaan  
we aan de slag om onze gastvrijheid bewuster te 
ontwikkelen. Professionele gastvrijheid vullen we de 
komende jaren in op het gebied van mens, aanbod en 
communicatie. Ook blijven we onderzoeken hoe 
bezoekers onze gastvrijheid ervaren.   

2. Het huidige recreatieaanbod verder verbeteren
Verreweg de meeste bezoekers (meer dan 90%) komen 
voor rustige, natuurgerichte recreatie. Uit onderzoek  
blijkt dat deze bezoekers erg tevreden zijn over het 
huidige recreatieaanbod. Maar we denken dat dit op 
sommige punten nog beter kan. Zo komen er meer 
kleinschalige voorzieningen voor verschillende 
doelgroepen. Enkele brede paden gaan we versmallen 
tot kleine paadjes. Ook realiseren we meer speelnatuur  
en uitkijkpunten en komen er watertappunten bij enkele 
hoofdingangen. Het voorkomen en verminderen van 
onderlinge hinder blijft een belangrijk aandachtspunt. 
Bezoekers spreken ons hier regelmatig op aan. Kritisch 
blijven we op de overlast door mountainbiken en nieuwe 
vormen van recreatie. Hier zetten we ons huidige beleid 
van reguleren voort. PWN werkt aan nieuw beleid voor 
evenementen, gezien de toenemende vraag.  

Op het gebied van parkeren en toegang zoeken we  
naar vernieuwing. Zo is er al een app waarmee je een 
dagkaartje voor het Noordhollands Duinreservaat  
kunt kopen. PWN onderzoekt ook andere 
toegangsmogelijkheden, zoals combinaties met 
arrangementen.

3. Natuur maakt gezond
Bewegen in de natuur draagt bij aan de gezondheid.  
Het vermindert stress, bevordert de ontwikkeling bij 
kinderen en stimuleert zingeving. Voor nagenoeg al onze 
bezoekers heeft duinbezoek een toegevoegde waarde voor 
hun gezondheid. Als maatschappelijk bedrijf wil PWN 
meer mensen bewuster maken van de heilzame werking 
van de natuur. Niet om meer bezoek te trekken, maar 
vanwege de maatschappelijke relevantie ervan. In onze 
communicatie wordt gezondheid daarom een van de 
motieven waarmee we mensen overhalen om vaker het 
duin te bezoeken. Met derden ontwikkelen we ‘gezonde’ 
activiteiten in de buitenlucht. Voor de brede groep van 
rustige recreatie of bijvoorbeeld voor senioren, jeugd, 
mindervaliden of mensen die zorg nodig hebben.

Bezoekers
houden  
van de 

seizoenen



42

4. Meer aandacht voor beleving
Mensen bezoeken de duinen omdat ze iets 
bijzonders willen ervaren. Dat kan van alles 
zijn: de wind door je haren voelen, een 
prachtige vlinder zien, seizoenswisselingen 
meemaken, of lekker ontspannen en tot 
jezelf komen. Soms zoeken bezoekers iets 
extra’s, zoals wildernis of historie. Soms een 
belevenis, bijvoorbeeld tijdens een 
lichtjestocht, of met een verhalenverteller. 
PWN gaat meer beleving bieden, zelf of in 
samenwerking met anderen, zolang dit past 
bij het karakter van de duinen. Het moet 
beleving zijn die ertoe doet, die je raakt en 
die je je  
nog lang herinnert.  
We kiezen voor drie richtingen: 
1.  De natuurlijkheid van het duin 

benadrukken door stedelijkheid tegen 
te gaan. 

2.  Meer verdieping, door verhalen over 
natuur en cultuurhistorie  
of via boswachters die actief  
zijn in social media. En door op 
internet meer beleving te bieden, via 
webcams en filmpjes.

3.  Bijzondere activiteiten die  
nieuwe groepen mensen  
trekken, zoals een kunstevenement in 
de duinen.

5. Erfgoed laten beleven
Het rijke verleden van de duinen wekken 
we weer tot leven via twee lijnen: 
fotoverhalen en persoonlijke passie. Er is 
veel kennis over de geschiedenis 
beschikbaar. Gekoppeld aan foto’s uit het 
gebied kan er een website ontstaan, die in 
verschillende facetten het verhaal van de 
duinen vertelt. Een levend geheel, dat 
langzaam maar zeker groeit. 

De ‘passie-lijn’ gaat uit van het enorme 
enthousiasme dat onze mensen voelen bij 
bepaalde thema’s in de duinen.  
Zij krijgen de kans een thema uit te diepen, 
stuiten zo op anderen die met hetzelfde 
thema bezig zijn en nemen 
geïnteresseerden mee op 
ontdekkingstochten en excursies.  
Een mooie manier om ook de geschiedenis  
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van vertellingen te verzamelen en  
toegankelijk te maken. We werken hierin  
graag met derden samen, bijvoorbeeld  
met historische verenigingen.

6. Gastvrij ben je samen
Een kopje koffie is tijdens een bezoek aan  
de duinen soms net zo belangrijk als een 
wandeling. Dus bepaalt ook het contact met  
de uitbater het gevoel van welkom zijn.  
Zo versterken de gastvrijheid van beheerder  
en recreatieondernemer elkaar. 

Ook hier hebben we voor ogen om gezamenlijk 
te werken aan verbetering op de gebieden mens, 
aanbod en communicatie. Samenwerken om 
het welkomstgevoel te vergroten, om het 
recreatieaanbod te verbreden, om de 
communicatie te verbeteren. Maar ook 
samenwerken aan duurzame recreatie, 
draagvlak en bijdragen voor het gebied. 
Ondernemers die zich zo voor de duinen en 
bezoekers inzetten, verdienen ons predicaat  
van gastheer. Wij gaan een keurmerk voor 
gastvrije, duurzame recreatie onderzoeken. 

7. Kennemer Duincampings
Elk van de drie Kennemer Duincampings kent 
een eigen profiel en trekt een eigen publiek.  
Met de nieuwe visie 2020 wordt dit doorgezet 
en verder geperfectioneerd. In de visie wordt  
de toekomst gekleurd door verstedelijking, 
technologische ontwikkelingen en leefbaarheid. 
Kamperen biedt dan de juiste tegenhanger aan 
het dagelijks bestaan. Kernwoorden zijn daarbij 
kostenefficiënt, het sociale karakter en een grote 
natuur- en vrijheidsbeleving. Met uitmuntende 
gastvrijheid krijgen gasten verrassende 
contacten, en met originele accommodaties 
verrassende logeerplekken. Gerealiseerd vanuit 
de overtuiging om zuinig te zijn op de wereld 
en met respect voor de natuurlijke waarden in 

het terrein. De campingplaatsen middenin de 
natuur bieden rust, ruimte, privacy en 
persoonlijk gemak. Rust en ruimte zijn pure 
luxe. De Kennemer Duincampings bieden dat 
- dag en nacht, zeven dagen in de week. Dit is 
de lijn waarmee ze zich onderscheiden in de 
grillige toeristische branche.

8. Toerisme faciliteren
Met de groei van het toerisme in de 
metropoolregio Amsterdam en de kust,  
zal ook het natuurbezoek groeien. Op dit  
moment bieden we verblijfsrecreatie voor 
toeristen: onze eigen natuurcampings en 
arrangementen met enkele hotels.  
Toeristen komen voor de kustgemeenten,  
voor Amsterdam maar steeds vaker ook als 
dagrecreant voor de natuur in onze duinen. 
PWN verwacht hier een groei en wil toeristen 
goed faciliteren. Allereerst stemmen we onze 
website beter af op het toerisme.  
Uit CBS-cijfers blijkt namelijk dat ruim 80% 
van de toeristen zich via internet oriënteert  
op hun vakantiebestemming. De volgende stap 
is meer samenwerken met ondernemers in  
de verblijfsrecreatie.

9. Opvang regionale groei
Ook bij regiobewoners, onze grootste 
bezoekersgroep, zal de recreatiebehoefte de 
komende jaren groeien. Op basis van ervaring 
en onderzoek verwachten we een stijging van 
enkele procenten. Met de huidige faciliteiten 
vangen we dit goed op. Daarbij zien we de 
duinen vooral als onderdeel van een groter 
palet aan buitenrecreatiemogelijkheden in de 
regio: strand, polders, dorpsranden, vaarten en 
velden. In de duinen doe je het een, en op een 
andere plek het andere. Niet alles hoeft overal. 
In de duinen kun je wandelen en fietsen, in de 
recreatiegebieden skeeleren en barbecueën. We 
gaan dit met andere recreatieaanbieders verder 
uitwerken en realiseren.

Voor nagenoeg al onze bezoekers heeft
              duinbezoek een toegevoegde  
  waarde voor hun gezondheid
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Dankzij hun liefde 
voor de natuur zetten 

veel mensen zich 
nu al in voor beheer 

en natuurbehoud. 
Wij denken dat 

deze kracht nog 
breder kan worden 

ontwikkeld. Want hoe 
meer mensen hun 

band met de natuur 
verdiepen, hoe meer 
draagvlak er is voor 

natuurbehoud. Via 
communicatie en 

participatie zorgen we 
voor meer  

betrokkenheid.

Mensen met de  
natuur verbinden9 
We hebben al veel bereikt met onze inspanning om meer mensen bij de duinen 
en de natuur te betrekken. Al meer dan 400 vrijwilligers ondersteunen ons 
werk. We hebben onze bezoekerscentra aan de tijdgeest aangepast, organiseren 
regelmatig bezoekersavonden hebben meerdere beheercommissies en 
organiseren tal van excursies. Veel mensen blijven betrokken bij  natuur en 
landschap en zetten zich er actief voor in. Tegelijkertijd wordt de bevolking 
steeds individualistischer en zien we minder inzet voor het algemeen belang, 
vervreemding van de natuur en een afnemend draagvlak voor een 
natuurtechnisch beleid van overheid en natuurbeheerders.

PWN voedt de betrokkenheid, zodat het enthousiasme  
           en de verantwoordelijkheid voor de natuur toenemen. 
  Dit doen we via betere communicatie en meer participatie.

Meer mensen bij de natuur betrekken is goed voor continuïteit van ons beheer. 
Door positieve ervaringen, wanneer bezoekers genieten, worden ze zich bewust 
van het bijzondere van de natuur. Zo ontstaat er ruimte voor verdieping en zijn 
mensen meer bereid om zich in te zetten voor natuurbehoud. En hoe meer 
mensen van de natuur gaan houden, hoe groter de basis wordt voor 
duurzaamheid van binnenuit. Dat is een ideale voedingsbodem voor het 
duurzame beheer dat wij voorstaan: al het waardevolle behouden voor de 
generaties na ons. 

We zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich bij de natuur betrokken voelen en 
hun band met de natuur verder verdiepen. Communicatie en participatie 
ondersteunen dit. Communicatie geeft bekendheid aan de duinen met alle 
kwaliteiten en recreatiemogelijkheden die daarbij horen. Communicatie draagt 
ook bij aan een prettige beleving in en om het gebied. Participatie, bijvoorbeeld 
meedoen aan een activiteit, kan zelfs een topervaring brengen. Leidt een 



belevenis tot betrokkenheid of enthousiasme, dan moeten 
er ook mogelijkheden zijn tot verdieping, contact, dialoog 
of bijdragen. 

Nieuw ten opzichte van voorgaande jaren is dat in 
activiteiten en educatie het beleven centraal staat. Daarom 
komen er meer mogelijkheden om mee te helpen in het 
beheer. Ook de communicatie zal meer beleving uiten en 
minder technisch natuurbeheer doorademen. Als grootste 
doelgroep voor communicatie zien we nog steeds mensen 
die voor rustige, natuurgerichte vormen van recreatie 
komen.

Hoe maken we dit concreet?
1. Meer mogelijkheden voor participatie
Namens de Provincie Noord-Holland zorgen we voor 
natuurbehoud en passende recreatie in onze gebieden.  
Als maatschappelijke organisatie vullen we deze 
verantwoordelijkheid samen met anderen in. Daarom 
communiceren we over onze taken en luisteren we naar 
wat er leeft in de maatschappij. Zo hebben we de 
afgelopen jaren via uiteenlopende kanalen de dialoog met 
de omgeving onderhouden. We blijven bezoekers 
betrekken bij onze thema’s en zoeken naar manieren om 
mensen die nog niet zo bij de duinen betrokken zijn te 
verleiden om mee te doen aan de dialoog. Ook staan we 
open voor samenwerkingsvormen met een hoge graad 
van participatie, zoals coproducties, beheercommissies 
– adviserend of meebeslissend in beheer.

Gelukkig zijn steeds meer burgers bereid zich actief in te 
zetten, mede als reactie op een terugtredende overheid. 
PWN ondersteunt burgerinitiatief zolang dat bij de 
doelstellingen past, zoals bijvoorbeeld natuurclubs voor 
de jeugd.  
 
2. Actief vrijwilligersbeleid
We verwachten dat steeds meer mensen vrijwilligerswerk 
willen doen. Dat juichen we toe, maar op dit moment 
hebben we hier niet voldoende capaciteit en faciliteiten 
voor. Er is zelfs een wachtlijst voor vrijwilligerswerk in  
het beheer en we komen coördinatiekracht tekort voor 
onderzoekvrijwilligers. Daarom gaan we de groep 
vrijwilligers anders organiseren en geven we meer 
participatieruimte voor initiatieven, bijvoorbeeld een 
adoptiebos. Ook vrijwilligers met andere talenten  
zijn welkom. 

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen 
ondernemen, zoeken ons steeds vaker op. Ook in de 
gezondheidssector kan vrijwilligerswerk van betekenis 
kan zijn. Samen met andere terreinbeheerders in  
Noord-Holland ondersteunen we vrijwilligers met  
een materieeldepot en groene opleidingen.

Bezoekers-
centrum De 
Kennemer-

duinen





Figuur 6. Bezoekers over de informatievoorziening
Bezoekers vinden dat er genoeg te beleven is in het Noordhollands Duinreservaat. Vooral fiets- en 
wandelroutes zijn nodig. Een op de drie bezoekers weet niet of er genoeg buitenactiviteiten zijn 
(N=294; Bezoekersonderzoek, 2013).
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3. Communicatie bijstellen
In deze beheernota maken we keuzes die over nogal 
inhoudelijke zaken gaan. Met onze nieuwe keuzes komen 
er bovendien nieuwe doelgroepen bij, zoals ondernemers, 
vrijwilligers, mensen in de gezondheidszorg en toeristen. 
Dit gaan we op orde brengen. Gastvrijheid komt voorop 
en we vertellen waar nodig ons verhaal in gewone 
mensentaal. We onderzoeken nieuwe middelen en 
kanalen, en trainen onze medewerkers. Onze grootste 
doelgroep blijft de rustige, natuurgerichte recreant. Bij 
hen willen graag het draagvlak en bijdragen voor 
natuurbehoud en duurzaamheid vergroten en verdiepen. 

4. Communicatie met en bij derden
Gastvrijheid is niet alleen afhankelijk van onze eigen 
communicatie. Het is ook belangrijk dat derden over onze 
gebieden het juiste verhaal vertellen. Om dat te borgen, 
nemen wij het initiatief naar bijvoorbeeld VVV’s, 
gemeenten, horecaondernemers en campings. 

5. Bijzondere communicatiemiddelen
Als natuurbeheerder beschikt PWN over heel bijzondere 
middelen voor communicatie: het natuurgebied, de 
boswachter en het bezoekerscentrum. We zorgen dat de 

informatie bij de ingangen - over het gebied, de 
mogelijkheden en toegangsvoorwaarden – altijd actueel is 
en gastvrij overkomt. Onze boswachters spelen als 
gastheer/vrouw in op de verwachtingen van bezoekers.  
En onze twee bezoekerscentra, De Kennemerduinen en 
De Hoep, zijn ontvangst- en kenniscentrum voor de 
duingebieden. Ze brengen (interactieve) tentoonstellingen 
en een uitgebreid activiteiten- en excursieprogramma, 
ook speciaal voor kinderen.

6. Jeugdeducatie
Ook uit de consultatieronde blijkt dat onze omgeving 
vindt dat PWN een taak heeft om kinderen meer te 
verbinden met de natuur. PWN kan helpen de 
ontwikkeling van vervreemding te keren. Beleving is 
daarbij belangrijker dan kennis. Beleving maakt 
nieuwsgierig, en dan komt kennis vanzelf. In onze visie  
is ervaring de motor van educatie. Daarom komt PWN 
vanaf 2015 met nieuwe educatieprogramma’s voor 
scholen, over ons bedrijf, over natuur en water, met het 
accent op beleving. PWN doet dit in samenwerking met 
IVN. Met het ‘Serious Multy Reality Adventure’-
programma over historie, natuur en water gaan we samen 
met Stichting Tijdgeest ook door. 
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De verbinding 
met de regio is 
een belangrijke 

randvoorwaarde 
bij het duurzame 
beheer dat PWN 

voorstaat. Daarom 
betrekt PWN de 

omgeving steeds 
bij plannen en 

ontwikkelingen. 
Door goed 

samen te werken 
vergroten we 
draagvlak én 

versterken we de 
regio. Zo groeit de 

waarde voor de 
economie en krijgt 
natuurbeheer een 

fundament dat 
tegen een  

stootje kan. 

Verbreden van  
de verbinding met  
de regio10 
De regio is betrokken bij de duinen en wij zijn betrokken bij de regio. Vanuit 
deze wisselwerking zetten we ons in voor brede samenwerking en dialoog. 

PWN wil op zoveel mogelijk dimensies met de regio
        samenwerken. Zo versterken we de regio, vergroten we
      draagvlak, en wordt ons beheer robuust en duurzaam.

We versterken de verbinding en stellen ons open en toegankelijk op. Zo kan de 
omgeving bijdragen en dragen we zelf ook bij aan de uitdagingen van de 
omgeving. Vooral voor de kuststrook, de binnenduinrand en op regionaal 
niveau zien we mogelijkheden voor synergie.

Hoe maken we dit concreet?
1. Het waardevolle van de duinen overbrengen
De duinen geven de regio veel moois en goeds. De natuur en het landschap 
hebben een bijzondere kwaliteit, worden gebruikt voor recreatie, bevorderen de 
gezondheid, vergroten het woongenot, dragen bij aan hogere huizenprijzen en 
zijn goed voor de sociale cohesie. Samen met de hele groenstructuur rondom 
Amsterdam vormen onze duinen een onmisbare pijler in de economische 
ontwikkeling van de regio. We investeren veel in de kwaliteit van de duinen en 
hebben daarmee de afgelopen jaren bijna ongemerkt bijgedragen aan 
waardegroei. 
Graag zien we dat regionale spelers ons gezichtspunt delen en ook zelf 
bijdragen aan de kwaliteit van de duinen. Daarom is het zaak dat we de 
maatschappelijke betekenis van de duinen tastbaar maken voor omwonenden, 
gebruikers, bestuurders en regionale ondernemers. Meer waardering voor het 
duingebied maakt dat ook de wil om dit te koesteren toeneemt, net als de 
bereidheid om hieraan bij te dragen. Onze communicatie en samenwerking  
zijn hier op gericht.



Verbreden van  
de verbinding met  
de regio

2. De samenwerking met de regio versterken
In samenwerking met de regio hebben we al veel bereikt. 
Die samenwerking gaan we de komende jaren 
intensiveren. Tijdens de consultatierondes is duidelijk 
naar voren gekomen dat samenwerking ook gewenst is op 
de nieuwe thema’s van deze beheernota zoals 
duurzaamheid, recreatieaanbod en gastvrijheid. We gaan 
door met de reguliere overleggen met gemeenten, 
aangrenzende beheerders, hoogheemraadschappen en 
natuur- en recreatiegroepen. En waar het kan, verrijken 
we het overleg met nieuwe thema’s.

Thema’s waar PWN zich al voor inzet zijn:
• Regionale recreatiezonering. 
• Verbindingen tussen duin en polder: ecologisch,   
 recreatief, cultuurhistorisch, water technisch.
• Uitbreiding van de natuur in de binnenduinrand.
•  Ontsnippering van duinen en duinzoom en in 

standhouden van verbindingen tussen duinen.
• Strandzonering afstemmen op de duinzonering.
•  Verantwoord gebruik van uitstromend duinwater en  

regionale waterberging. 
• Samenwerken met regionale natuur- en    
 recreatiegroepen.
•  Kwaliteitsverbetering met aangrenzende natuur-  

en zeereepbeheerders: verstuivingen, begrazing, 
waterberging, zeereepbeheer, etc.

• Meer samenwerking in communicatie.
• Meedenken over ruimtelijke plannen van overheden.
•  Samenwerken voor behoud van erfgoed en het 

cultuurhistorische verhaal van duin en regio.

Nieuwe thema’s voor de regio zijn:
• Samenwerken in recreatieaanbod en gastvrijheid.
• Samenwerken in duurzame recreatie en toerisme.
•  Duurzaam behoud van de ruimtelijke kwaliteit van 

strand, duin en binnenduinrand.
•  Samenwerken in schone natuur, schone 

drinkwaterbronnen en schoon drinkwater.
•  Enthousiasmeren van regiobewoners voor natuur, 

beheer en duurzaamheid. 

Onze duinen vormen een onmisbare 
                 pijler in de economische  
        ontwikkeling van de regio

Wandelen  
van duin naar 

polder
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•    Stimuleren van de gezondheid voor 
 specifieke groepen.
• Samenwerken met de gezondheidszorg.
• Samenwerken met recreatieondernemers in en om  
 het duin.
•  Stimuleren van burgerinitiatief en participatie voor 

duurzaam duingebruik en beheer.

Kort gezegd stimuleert PWN in alle dimensies de 
verbinding met de regio: duurzaamheid, natuur, recreatie, 
gezondheid, bestuur, maatschappij en participatie.

3. Nationaal Park Zuid-Kennemerland
PWN is sinds 1997 partner in het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Het Nationaal Park, dat in 2015 20 jaar 
bestaat, is een samenwerkingsverband tussen 
natuurbeheerders (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer 
en PWN), gemeenten (Zandvoort, Bloemendaal, Haarlem 
en Velsen), Provincie Noord-Holland, 
Hoogheemraadschap van Rijnland en IVN. Het NPZK 
heeft in gezamenlijkheid al twee Beheer- en 
Inrichtingsplannen opgesteld en uitgevoerd. Het derde, 
voor de periode 2014-2024, is in de maak en heeft een 

eigen besluitvormingstraject. Wat PWN betreft is de 
inhoud volledig in lijn met het PWN-beleid. Ondertussen 
heeft het Rijk zijn Nationale Parken-beleid opgeheven en 
kan iedere provincie dit beleid zelf voortzetten. De 
Provincie Noord-Holland ondersteunt het Nationaal Park, 
net als PWN. We gaan hier graag mee door.

4. Voorzetten bovenregionale samenwerking
PWN werkt al jaren in een vast verband samen met 
bovenregionale organisaties. Deze 
samenwerkingsverbanden zetten we voort. Een goed 
voorbeeld is de samenwerking tussen de 
duinwaterbedrijven in de Randstad. Samen met Dunea  
en Waternet doet PWN bijvoorbeeld natuur- en 
recreatieonderzoek. Een ander samenwerkingsverband 
vormt het Terreinbeheerdersoverleg Noord-Holland 
(TBO), een overkoepelend overleg tussen alle natuur-  
en recreatiebeheerders die in Noord-Holland actief zijn. 
Sinds 2013 onderzoeken we in opdracht van de provincie 
verdere vormen van samenwerking. 

Dan is er nog de Duin Advies Raad, een raad met 
wetenschappers uit uiteenlopende disciplines van diverse 

Figuur 7. Ontwikkeling weidevogelstand De Kampen bij Marquette
De graslanden bij Landgoed Marquette zijn sinds 2005 een uitstekend weidevogelreservaat. Tot 
2000 namen de aantallen weidevogels af. Daarna zijn De Kampen door PWN weer natter gemaakt, 
extensief beweid en in broedtijd omgeven door een vossenraster. Sinds 2005 zijn de resultaten 
zichtbaar in toename van aantallen weidevogels (zie grafiek; gegevens van www.dekampen.com). 
Sinds 2010 is het gebied uitgebreid met de Waterberging Noorderveld tot een 24 ha groot gebied. 
Het is een succesvol weidevogelreservaat met groei en uitbreiding van soorten.
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universiteiten en onderzoeksinstituten.  
Zij adviseren PWN en Dunea op het gebied 
van onderzoek, beheer en beleid. PWN is 
ook vertegenwoordigd in de Landelijk 
OBN-expertisegroep Fauna. Dit team van het 
ministerie van Economische Zaken kan 
advies geven over fauna in het Nederlandse 
natuurbeleid en -beheer. 

Gezien de nieuwe thema’s waar PWN mee 
aan de slag gaat, hebben enkele gemeenten 
ons gevraagd om actief te participeren in 
onder meer het Overleg Kustgemeenten. 
Waar nodig zal PWN ook in andere 
bovenregionale overleggen participeren. 
PWN is verder nog lid van EUROPARC en 
blijft actief in internationale 
kennisuitwisseling. Als lid van (het bestuur 
van) de VEWIN, de Vereniging van 
waterbedrijven in Nederland, neemt PWN 
ook deel aan de Groene Tafel van de 
rijksnatuurvisie “Natuurlijk verder”.
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De komende tien 
jaar werken we aan 

meer duurzaamheid, 
veerkracht, 

gastvrijheid, 
participatie en 

communicatie. In 
het beheer van de 

duinen zetten we een 
tandje bij en dat kost 

geld. Dit hoofdstuk 
beschrijft hoe we de 

begroting sluitend 
krijgen. Alternatieve 
bijdragen gaan een 

belangrijke rol spelen.

Andere bijdragen 
bevorderen en 
organiseren11 
PWN draagt de kosten van het duinbeheer zelf en krijgt geen beheersubsidies 
van de overheid. Alleen voor bijzondere uitgaven doen we een beroep op 
externe financiering, zoals fondsen en subsidies. Bijvoorbeeld voor 
natuurherstelprojecten en de herinrichting van onze hoofdentrees. De komende 
jaren verwachten we dat daarvoor minder subsidie beschikbaar is. Daarom 
zetten we ons in om bijdragen uit andere financiële bronnen te verwerven, 
maar ook om besparingen door te voeren.

We zien ook kansen. In de maatschappij vindt een ontwikkeling plaats naar 
participatie, initiatief en bijdragen via andere kanalen. Hoewel een nutsbedrijf 
als PWN niet direct als hulpvrager wordt gezien, doen we toch een oproep om 
extra bij te dragen. Bezoekers, bewoners, bedrijven, waterklanten, instanties... 
iedereen mag meehelpen. Behalve aan financiële bijdragen denken we dan ook 
aan hulp in natura: van werken in het beheer, tot helpen bij onderzoek, van 
excursies geven tot coördineren of folders rondbrengen. 

Voor een duurzaam beheer van de duinen nodigt PWN
       iedereen uit om bij te dragen. Financieel richt PWN zich
    op besparingen en vergroting van externe inkomsten.

Bijdragen vanuit de omgeving vormen een belangrijke pijler onder ons beleid 
voor duurzaam beheer. Het maakt meer mensen bewust van het waardevolle 
van onze duinen. En hoe meer mensen de duinen in hun hart sluiten, hoe beter 
we het beheer voor de lange termijn kunnen veiligstellen.

Hoe maken we dit concreet?
1. Besparingen doorvoeren
De belangrijkste financiële dragers voor het beheer zijn de beheervergoeding 
van PWN, de opbrengsten van toegangskaartverkoop (Noord-Kennemerland) 



en betaald parkeren (Zuid-Kennemerland), de 
pachtgelden en de bijdrage van dochteronderneming 
Kennemer Duincampings. In figuur 8 is de verdeling van 
de opbrengsten voor 2012 in beeld gebracht. Het meest 
variabel zijn de entree- en parkeergelden. Deze hangen 
immers sterk samen met het weer. Uit de inkomstenfiguur 
blijkt verder dat de invloed van bezuinigingsmaatregelen 
vanuit de overheid op ons beheer relatief gering is.  
Onze financiële dragers bieden voldoende continuïteit.

De verdeling van onze kosten voor 2012 staat in figuur 9. 
Hieruit blijkt dat de personeelskosten een aanzienlijk deel 
van het totaal uitmaken. Via natuurlijk verloop bereikt 
PWN hier de komende jaren een behoorlijke besparing. 
Zo houden we het budget voor beheer op peil.

Voor het realiseren van deze beheernota is 6 ton per  
jaar gereserveerd in het Meerjarenplan Investeringen 
2013-2020.

2. Externe inkomsten vergroten
PWN heeft veel onderzoek gedaan naar nieuwe 
mogelijkheden voor externe inkomsten. Zo is sponsoring 
door onze waterklanten een succes geworden.  
Via vrijwillige giften kunnen zij projecten steunen. Op die 
manier hebben zij al het herstel van de Sparrenlaan in het 
Bergerbos en de uitkijktoren op de Kruisberg mogelijk 
gemaakt. De bezoekerscentra boren andere 
inkomstenstromen aan met ‘vergaderen in het groen’ en 
via de inpandige horeca in het nieuwe bezoekerscentrum 
De Kennemerduinen. We gaan door op de ingeslagen weg 
en onderzoeken nieuwe mogelijkheden. Wellicht is 
crowdfunding, al dan niet met behulp van social media, 
een kansrijk idee. Of de mogelijkheid om bij een gastheer 
geld in een ‘duinenbox’ te doneren, of inkomsten te 
genereren via bijzondere activiteiten in het duin. 

In een workshop over financiering kregen we van 
deelnemers terug dat PWN bij het zoeken naar nieuwe 

Gesponsord 
door 

waterklanten 
van PWN
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Figuur 8. Opbrengsten over 2012

Figuur 9. Kosten in 2012. Totaalbedrag ¤ 7.819.046
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dragers beter moet communiceren waar de inkomsten van 
de toegangskaarten naar toe gaan en welke andere dragers 
er zijn. In hoeverre bescheiden sponsoruitingen in het 
duin zichtbaar mogen zijn, is nog punt van discussie. 

3. Alternatieve bijdragen
Voor onze beheerdoelen verwelkomen we ook bijdragen in 
natura. Vrijwilligerswerk in het beheer is al een van de 
meest concrete vormen waarmee PWN al ervaring heeft 
opgedaan. Ook meehelpen bij onderzoek en excursies valt 
onder deze categorie. PWN gaat de komende periode de 
wachtlijst wegwerken en daarna actief vrijwilligers werven.

We onderzoeken nog hoe we omgaan met andere 
bijdragen.  
Verder staat PWN open voor:
•  Bijdragen van recreatie- of sportondernemers.  

Zij dragen bij aan variatie en gastvrijheid in het 
gebied. Extra bijdragen kan door informatie over  
de natuur, het erfgoed en de recreatiemogelijkheden  
te delen. Of aan hun klanten een bijdrage aan het 
duinbeheer te vragen. 

•  Buurtbewoners, ouders of scholen. Ze kunnen 
bijvoorbeeld natuurclubs voor kinderen organiseren, 
met steun van PWN.
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