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Vertrekpunt 
voor al je activiteiten

Bezoekerscentrum De Kennemerduinen

Wandel- en fietsroutes • Excursies • Speurtochten •  
Schoolexcursies • Tentoonstelling • Winkel • 
Vergaderen • Duincafé De Kennemerduinen

Bezoekerscentrum De Kennemerduinen www.np-zuidkennemerland.nl

Welkom bij PWN
Drinkwaterbedrijf PWN beheert twee duin-
gebieden in Noord-Holland, waaronder de 
Kennemerduinen in Nationaal Park Zuid- 
Kennemerland. Ons natuurbeheer geeft ruimte 
aan de speciale kracht van de duin natuur en 
versterkt deze waar nodig. De duinen be-
schermen onze kust en dragen bij aan schoon 
drinkwater voor meer dan 800.000 huis-
houdens en bedrijven in Noord-Holland.

• Di t/m zo van 10.00 - 17.00 uur
•  Extra geopend op 2e Paas-, 2e Pinkster- en 

2e Kerstdag en op maandagen tijdens 
schoolvakanties regio Noord.

•  Gesloten op Konings-, 1e Kerst- en Nieuw-
jaarsdag.

Zeeweg 12 • 2051 EC Overveen  
T 023 5411123 
info@np-zuidkennemerland.nl

Toegankelijkheid Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland 
• Vrij toegankelijk tussen zonsopgang en 

zonsondergang.
• Ruime parkeergelegenheid tegen betaling.
• Honden beperkt toegestaan.
• Blijf op wegen en paden en respecteer  

de rust in het gebied.

Openingstijden
Bezoekerscentrum ©

Ru
ud

 M
aa

sk
an

t

©
Ru

ud
 M

aa
sk

an
t



Excursies
Wil jij het Nationaal Park nog beter leren 
kennen? Ga dan samen met een boswachter 
of natuurgids op pad! Het gebied kent een rijk
dom aan bijzondere natuur en cultuurschatten. 
Bezoek de wisentkudde of ga mee met een 
stiltewandeling in de vroege ochtend. Benieuwd 
naar alle mogelijkheden? Scan de QRcode en 
boek direct, of informeer bij de balie.

Tentoonstelling
Wat je buiten misschien niet meteen 
ziet, daar zetten we binnen in de  
tentoonstelling een spotlight op.  
Dwars door het ‘landschap’ reis je van 
de binnenduinrand naar het strand. 
Onderweg leer je de meest bijzonde-
re planten en dieren kennen. Kom je 
regel matig bij ons terug? Bezoek dan 
elk jaar onze tijdelijke tentoonstelling 
in de speciale presentatieruimte.

Duincafé  
De Kennemerduinen
Het Duincafé biedt het lekkerste uit 
eigen regio. Begin je dag met een 
heerlijke cappuccino met huisgemaakte 
appeltaart. Na je duintocht geniet je op 
het terras van een biologische lunch, 
of sluit de dag af met drankjes en een 
borrel plank. Ben je op zoek naar catering 
voor jouw gezelschap? Vraag naar de 
mogelijkheden via 06 25 04 01 49 of kijk 
op www.duincafedekennemerduinen.nl

Wandel- en fietsroutes
Of je nu gaat wandelen of fietsen: Op de 
kilometers lange paden van Nationaal Park 
ZuidKennemerland ontdek je achter elke 
bocht een nieuw landschap: woeste duinen, 
koele bossen of heldere duinmeertjes. In  
onze winkel vind je handige wandel en fiets
kaarten, boekjes over onze landschapsiconen  
en onmisbare items voor onderweg.  
Heb je geen fiets bij je? Huur bij ons een  
fiets of tandem. Informeer bij de balie naar  
de mogelijkheden.

*TIP  Bedrijfsuitje of familiedag? 
Boek een excursie op maat!

Schoolexcursies
Nationaal Park ZuidKennemerland is een 
ideale bestemming voor een leerzame en 
uitdagende schoolexcursie of buitendag.  
Ga samen met jouw klas op stap met een 
natuurgids en ontdek alles over de dieren, 
planten en bomen in de duinen. Zoek je een 
actief spel? Speel met twee teams tegen  
elkaar het Duindierenspel of het grote  
Boswachter bordspel.
Kijk op www.nmewijzer.nl voor al onze  
educatieve programma’s.

Vergaderen
Een vergadering op de planning? Onze ver
gaderzaal is een unieke plek voor zakelijke 
bijeenkomsten. Geniet van het uitzicht op  
de Kennemerduinen en stap naar buiten op  
je eigen besloten terras. Het Duincafé ver
zorgt de catering met een mooie kaart van 
biologische streekproducten. Een fietstocht of 
excursie als aanvulling op jouw bijeenkomst? 
Wij denken graag met je mee!

Boek hier 
jouw 
excursie

Speurtochten
Kinderen van 3 tot 10 jaar maken kennis  
met Stijn Konijn, Spinnetje Spikkel, Vosje  
Vos en Simon de Boswachter. Ga met een  
rugzakje vol leuke doe-opdrachten op zoek 
naar de geheimen van het Toverbos, schrijf 
een bekeuring uit als Hulpboswachter of  
haal je spinnenwebbrevet! Bij de balie vind 
je alle informatie voor een onvergetelijke 
speurtocht.
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Beleef 
de duinen
Bezoekerscentrum De Kennemer duinen  
is dé ideale plek om je bezoek aan  
Nationaal Park Zuid-Kennemerland te 
beginnen. In het duurzame gebouw 
van drinkwaterbedrijf PWN vind je een 
tentoonstelling, een winkel, een café met 
groot buitenterras en een ver gader zaal.  
Wij helpen je graag om jouw bezoek aan  
het Nationaal Park onvergetelijk te maken.


