
Informatieavond Natura 2000-beheerplan Kennemerland-Zuid 

De provincie Noord-Holland organiseerde op dinsdag 13 september een informatieavond 

over het Natura 2000-beheerplan Kennemerland-Zuid. Terwijl buiten nog vele recreanten 

genoten van een warme nazomeravond, verzamelden zich enige tientallen geïnteresseerden 

in het bezoekerscentrum van Nationaal Park De Kennemerduinen. 

 

Onder de aanwezigen waren omwonenden en ondernemers uit het hele gebied tussen IJmuiden 

en Noordwijk en vertegenwoordigers van betrokken organisaties. De avond begon met presentaties 

door enkele beheerders van het natuurgebied, PWN en Waternet. Daarna lichtte de provincie het 

beheerplan toe en was er gelegenheid om vragen te stellen aan de medewerkers van de 

aanwezige organisaties, over onder meer het natuurbeheer, de vergunningverlening en het 

beheerplan zelf. 

 

PWN en Waternet 

Namens PWN sprak Marieke Kuipers over hun beheeractiviteiten in Nationaal Park Zuid-

Kennemerland, 3.800 hectare groot. Luc Geelen van Waternet legde uit hoe zij de 3.400 hectare 

Amsterdamse Waterleidingduinen beheren. Kuipers gaf aan dat de biodiversiteit wordt bedreigd 

door het dichtgroeien van het duingebied, onder meer door de uitheemse Amerikaanse vogelkers. 

Geelen noemde als uitdagingen in de Waterleidingduinen de verdroging van de duinvalleien, de 

verruiging van de voedselarme duingraslanden en de exponentiële groei van de damhertenpopulatie. 

Om de biodiversiteit in de duinen te behouden, nemen PWN en Waternet grotendeels 

vergelijkbare maatregelen. Een greep uit de maatregelen: begrazing voor een opener landschap, 

het creëren van stuifplekken, het weghalen van Amerikaanse vogelkers, maaien, plaggen, herstel 

van poelen en de aanpak van damherten. Vanuit de zaal kwamen vragen over onder meer de 

Amerikaanse vogelkers en plaatste een natuurliefhebber de kanttekening dat een lage 

biodiversiteit ook heel goed prachtige, zeer kenmerkende kustnatuur kan voortbrengen. 

 

De provincie over het Natura 2000-beheerplan 

Natura 2000 zorgt er met veel andere maatregelen voor dat het kenmerkende duinlandschap 

behouden blijft. De provincies zijn verantwoordelijk voor de beheerplannen, vergunningverlening 

en handhaving. Daar ging projectleider Edith van Mourik van de provincie Noord-Holland dan ook 

vooral op in. Het beheerplan voor Kennemerland-Zuid is opgesteld in overleg met de beheerders 

PWN, Waternet, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en het Zuid-

Hollands Landschap, de provincie Zuid-Holland, gemeenten in het gebied en andere betrokken 

partijen. 

 

Een aantal belangrijke observaties in het Natura 2000-beheerplan: 

 Witte en grijze duinen zijn sinds 2004 in oppervlakte en kwaliteit achteruitgegaan. 

 Duinbossen zijn in kwaliteit achteruitgegaan, maar in oppervlakte gelijk gebleven. 

 Vochtige duinvalleien zijn soms uitgebreid en verbeterd – bijvoorbeeld in het Nationaal 

Park – en soms achteruitgegaan – op sommige plekken in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen. 

      

Als oorzaken herhaalde Van Mourik de al door voorgaande sprekers genoemde punten, zoals de 

neerslag van stikstof, invasieve plantensoorten (waarvan een lijst is opgenomen in het 

beheerplan) en overbegrazing door damherten. De maatregelen in het beheerplan zijn nagenoeg 

gelijk aan de maatregelen die de beheerders PWN en Waternet nu ook al nemen. 

 



Een belangrijke vraag van ondernemers in het gebied en omwonenden is of huidige activiteiten 

blijven toegestaan. Dat is het geval, al zijn er soms wel voorwaarden aan verbonden. Die 

voorwaarden gelden ook voor nieuwe activiteiten. Voor details verwees Van Mourik naar het 

beheerplan, dat inmiddels online staat. “Tot 3 oktober is ruimte voor informele reacties. Op de 

website staat hoe u kunt reageren.” De eerste reacties kwamen na afloop van de presentaties al 

naar voren, aan de tafel waar medewerkers van de provincies ingingen op individuele vragen over 

het beheerplan. 

 

Vervolg 

Naar verwachting wordt het Natura 2000-beheerplan in oktober afgerond en stellen Gedeputeerde 

Staten van de provincies Noord- en Zuid-Holland en het Rijk het beheerplan dan in ontwerp vast. 

Na vaststelling ligt het beheerplan zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen in die periode 

een zienswijze indienen. Dit maakt de provincie Noord-Holland bekend via de gebruikelijke 

kanalen, zoals de nieuwsbrief Kennemerland-Zuid, de website van de provincie en een advertentie 

in de huis-aan-huisbladen. 

 

De provincie bundelt de antwoorden op de ontvangen zienswijzen in een Nota van Antwoord. Het 

beheerplan wordt aan de hand hiervan waar nodig aangepast en vervolgens definitief vastgesteld. 

Belanghebbenden hebben dan nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. 

 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over het beheerplan? Neem dan contact op met Edith van Mourik, projectleider 

Natura 2000-beheerplan Kennemerland-Zuid, via e-mail: mourike@noord-holland.nl. 

http://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natura_2000/Natura_2000_beheerplannen/Beheerplannen/Beheerplannen_Kennemerland_Zuid/Concept_ontwerp_beheerplan_Kennemerland_Zuid.pdf
https://bestanden.noord-holland.nl/internet/inschrijfformulieren-nieuwsbrieven/inschrijfformulier-natura-2000-Kennemerland-Zuid.html
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Bekendmakingen
mailto:mourike@noord-holland.nl

