
WELKOM IN HET BEZOEKERSCENTRUM!

Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

Startpunt van 
al je activiteiten

KINDERACTIVITEITEN IN DE  
DUINEN 
Kleuterspeurtocht ‘Stijn Konijn’

 3 t/m 5 jr   1 km   ± 1 u 
Hoe leven konijnen in de duinen? Waar  
worden ze geboren, wat eten ze en wie zijn 
hun vriendjes? Aan het eind van de speur-
tocht ontmoet je Stijn Konijn!
BOEKJE OM TE BEHOUDEN: € 3,75 PER KIND

Magische speurtocht ‘Vosje Vos’
 6 t/m 9 jr   3 km   ± 1,5 u

Vosje Vos neemt je mee naar het magische 
rijk van Koning Eik. Met een rugzak vol  
gekleurde toverzakjes ontdek je de geheimen 
van het Toverbos!  
HUUR RUGZAK MET MATERIALEN + ROUTE

BOEKJE: € 15,95 (4 KINDEREN PER RUGZAK) | BORG: € 20, (CONTANT)

Speurtocht ‘Hulpboswachter’ 
 7 t/m 10 jr   3 km   ± 1,5 u

Volg de enige echte opleiding tot hulp- 
boswachter. Kijk met een konijnen-kijker,  
vind de weg met een kompas en schrijf een  
bekeuring uit voor overtreders! 
HUUR RUGZAK MET MATERIALEN + ROUTE

BOEKJE: € 15,95 (4 KINDEREN PER RUGZAK) | BORG: € 20, (CONTANT)

Vosje 
Vos

6-9
JAAR

STIJN
KONIJN

3-5
JAAR

OOK GESCHIKT VOOR PARTIJTJES

EXCURSIES EN ACTIVITEITEN

www.np-zuidkennemerland.nl

INFORMATIE EN RESERVEREN

We helpen je graag aan de balie van het bezoekers-
centrum. 
T 023 5411123 • info@np-zuidkennemerland.nl

Op pad met een natuurgids 
 particulieren en bedrijven   naar keuze

Samen met een gids ontdek je veel meer: de mooiste ver borgen 
plekken, historie en bij zon dere planten en dieren. De gids stemt 
de route af op jouw wensen. Start is mogelijk vanaf alle locaties in 
en rond het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
KOSTEN: € 100, PARTICULIEREN | € 150, VOOR BEDRIJVEN  

(20 PERSONEN OF 15 KINDEREN)

Naar de wisenten
 particulieren en bedrijven   naar keuze

De wisent was 100 jaar geleden bijna uitge storven, maar is sinds 
2007 terug in de Kennemerduinen. Wilt u het grootste land-
zoogdier van Europa zelf zien? Dat kan! Kijk op www.wisenten.nl 
voor meer informatie.

Het Duindierenspel
 8  99 jr / juniorversie 5   8 jr   naar keuze

Speel dit tikspel bij ‘t Wed. Welk team weet de meeste kaartjes  
met dieren uit het Nationaal Park te bemachtigen? Geschikt voor 
groepen tot 30 kinderen. KOSTEN: € 59, PER DAGDEEL

Het Grote Boswachter Bordspel
 particulieren en bedrijven   naar keuze

Kruip in de huid van de boswachter. Een levensgroot ganzebord 
van 7 bij 10 meter dat je buiten kunt spelen in groepen tot maxi-
maal 15 personen (speel je in duo’s, dan groepsgrootte max. 30).
KOSTEN: € 29, PER DAGDEEL

Fietsverhuur
Op de fiets door het uitgestrekte duingebied? Fietsen zijn bij het 
Bezoekerscentrum te huur. HUURPRIJS: € 13,50 (VOLWASSENE) /  

€ 9, (KIND) PER DAG |  EXTRA OPTIE: ROUTEBOEKJE € 3,

Wandelroute met izi travel app! 
Download deze route-app op je telefoon, zoek op 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland en beleef de 
audiotour met 16 interessante verhalen langs de 
9 km lange blauwe paaltjes route. Je kunt starten 
bij bezoekerscentrum De Kennemerduinen of bij 

Parnassia. Luister naar de verhalen en kom meer te weten over 
de dieren en bomen op diverse plaatsen in het duin. 

 
• Boek een arrangement met poffertjes of pannenkoeken 

voor je kinderfeestje!
• Met de hele klas naar de duinen? Vraag naar onze folder 

of kijk op www.nmewijzer.nl

TIP!



Naar buiten!
Naar de Kennemerduinen om te vergaderen? Ga ook eens 
naar buiten: als je geluk hebt, sta je ineens oog in oog met de 
Europese bizon of een kudde wilde paarden. Een fietstocht 
(fietsen zijn bij ons te huur), excursie of buiten activiteit ter 
aanvulling van de vergadering of training? Wij denken graag 
met je mee! Ook een rondleiding door onze expositie-ruimte 
met een tentoonstelling over het Nationaal Park behoort tot 
de mogelijkheden. En hoe sluit je een geslaagde dag beter 
af dan met een in stijl verzorgde borrel of een seizoens-
dinerbuffet op je eigen terras?

WELKOM IN HET BEZOEKERSCENTRUM!

www.np-zuidkennemerland.nl

In onze twee zalen kun je met kleine of grote groepen tot 
maximaal 70 personen terecht. Beide ruimtes hebben via het 
eigen terras uitzicht op de Kennemerduinen. De zaalhuur komt 
ten goede aan de activiteiten van het Bezoekerscentrum  
in het Nationaal Park.

Makkelijk combineren
Ook grotere groepen tot 70 personen kunnen bij ons terecht. 
Daarvoor voegen wij onze beide zalen samen tot één grote.
HUURPRIJS:  € 300, per dagdeel • € 425, per dag.

Van alle gemakken voorzien
Uiteraard zijn de zalen van alle faciliteiten voorzien, en bij de 
prijs inbegrepen zijn: Wifi, Beamer, LCD-scherm en Flip-over. Ons 
Duincafé verzorgt de catering op maat, met lokale en biologische 
producten. Een geheel verzorgd dag-arrangement is er al vanaf  
€ 19,50 p.p. (inclusief lekkers bij de koffie, lunch en sappen). 

Heb je andere wensen? Laat het ons weten!

Een bijzonder gebouw

Zonnepanelen, het gebruik van regenwater voor de 
toiletten en een verantwoorde materiaalkeuze: het 
Bezoekerscentrum is zo duurzaam mogelijk gebouwd. 
Het draagt dan ook met trots het BREAAM predicaat 
Excellent en een gouden Green Key. De architect van 
het Bezoekerscentrum heeft zich laten inspireren  

door de vorm van een duinboerderij uit de 
7e eeuw, waarvan de resten in het Nationaal 
Park zijn gevonden. 

DAT GEEFT ENERGIE!

De Kennemerduinen
Vergaderen in         

Een training of vergadering in Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een regelrechte verademing. 
Vanuit de zalen van het Bezoekerscentrum kijk je uit op de Kennemerduinen en bij goed weer stap je 
zo naar buiten op je eigen terras. Wat dacht je van een korte wandeling na een heerlijke biologische 
lunch? Dé manier om je hoofd weer helemaal leeg te maken. 

Watermunt Teunisbloem

Zaal Watermunt is licht en 
luchtig en heeft een prachtig 
uitzicht op de duinen.  
Deze zaal is geschikt voor  
12 personen in vergader
opstelling en 16 in zaal
opstelling.
HUURPRIJS:  € 175,- per 
dagdeel • € 225,- per dag.

Zaal Teunisbloem biedt 
meer ruimte en is geschikt 
voor 20 personen in ver
gaderopstelling tot 45 in 
zaal opstelling. Deze zaal 
heeft een meer besloten 
karakter en een doorkijk  
naar buiten. 
HUURPRIJS:  € 225,- per  
dagdeel • € 275,- per dag.


