
Activiteiten
voor kinderen en volwassenen

Bezoekerscentrum De Kennemerduinen
www.np-zuidkennemerland.nl

OOK GESCHIKT VOOR PARTIJTJES

Kleuterspeurtocht ‘Stijn Konijn’
 3 t/m 5 jaar   1 km   1 uur

Hoe leven konijnen in de duinen? Waar worden ze  
geboren, wat eten ze en wie zijn hun vriendjes?  

Aan het eind van de speurtocht ontmoet je Stijn Konijn!  
Boekje om te behouden en konijnenorenhoed: € 3,75 per kind. 

Kleuterspeurtocht ‘Spinnetje Spikkel’
 4 t/m 6 jaar   1 km   1 uur

Met een vrolijk gevulde rugzak en een boekje vol leuke 
doe-opdrachten ga je met Spinnetje Spikkel op zoek 

naar een huisje. Waar wonen het konijn, de specht, de kikker en 
het hert? Help jij Spinnetje Spikkel om een huisje te vinden?
Huur rugzak met materialen en routeboekje: € 15,95 (4 kinderen 
per rugzak). Borg: € 20,- (pin).

Magische speurtocht ‘Vosje Vos’
 6 t/m 9 jaar   3 km   1,5 uur

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 en routeboekje: € 15,95 (4 kinderen per rugzak).  
Borg: € 20,- (pin).

Audio wandelroute 
met izi.Travel app

Scan de QR-code en beleef de 9 km lange  
cultuur historische audiotour door de duinen. 
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Reserveer je speurtocht of challenge bij de informatiebalie.

Speurtocht ‘Hulpboswachter’ 
 7 t/m 10 jaar   3 km   1,5 uur

Volg de enige echte opleiding tot hulpboswachter. Kijk 
met een konijnen-kijker, vind de weg met een kompas en schrijf 
een bekeuring uit voor overtreders! Na afloop ontvang je een 
hulpboswachter diploma. Huur rugzak met materialen en route-
boekje: € 15,95 (4 kinderen per rugzak). Borg: € 20,- (pin)

Slimme Rik challenge kaarten
 6 t/m 10 jaar 

Ga de uitdaging aan met Slimme Rik en ontdek hoe 
slim de natuur is! Hoe maken dieren een nest of hol? Hoe zorgen 
planten ervoor dat ze niet opgegeten worden? En hoe blijven 
insecten onzichtbaar voor hun vijanden? Kunnen mensen hier iets 
van leren? Doe drie challenges en verdien je Slimmerik diploma 
met cadeautje.

Fietsverhuur
Op de fiets door het uitgestrekte duingebied? Huur bij ons een 
fiets of tandem! Huurprijs volwassen fiets: € 13,50 per dag. 
Tandem: € 20,- per dag. Kinderfiets: € 9,- per dag.  
Extra optie: routeboekje € 3,-.

Met de hele klas naar de duinen?  
Vraag naar onze school excursies  

of kijk op www.nmewijzer.nl

Met de hele klas naar de duinen?  
Vraag naar onze school excursies  

of kijk op www.nmewijzer.nl

*TIP  Boek een verjaardagarrangement
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Bike rental
Would you like to explore the National Park by bike?  
We have several bikes for rent at the Visitor Center  
De Kennemerduinen during opening hours. Rent per 

day: € 13,50 (adult bike) or € 9,- (children’s bike). Extra option:  
A cycling map with information about the dunes (EN): € 3,-

Foxy Fox magical scavenger hunt
 6 - 9 yr   1,5 km   ± 1,5 hr

Foxy Fox takes you along on an exciting quest through 
the secret forest of King Oak. To unravel the secrets of 

the magical forest, the children will use a backpack with colourful 
sacks. Each sack contains a small exercise which guides them 
through the forest. Backpack rental + map: € 15,95 (up to 4 chil-
dren per backpack). Deposit: € 20,- (Cash or bank card)

Assistant Ranger scavenger hunt
 7 - 10 yr   2,5 km   ± 1,5 hr

The one and only assistant ranger training of Visitor  
Center De Kennemerduinen. Learn how to use a  

compass, measure the height of trees and explore the vision of  
a rabbit. Simon the Forester will guide you through the forest. 
After completion of the training, you may call yourself a true  
assistant ranger! Backpack rental + map: € 15,95 (up to  
4 children per backpack). Deposit: € 20,- (Cash or bank card)

Audio tour Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland

Scan the QR code and experience the 9 km long 
cultural-historical audio tour through the dunes. 

Activities
for children and adults

Visitor Center De Kennemerduinen
www.np-zuidkennemerland.nl
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Aktivitäten
für Kinder und Erwachsene

Fahrradverleih
Mit den Fahrrad durch das weite Dünen gebiet radeln? 
Beim Besucherzentrum können Sie Fahrräder für  
€ 13,50 (Erwachsene)/€ 9,- (Kinder) pro Tag mieten. 

Extra Option: Broschüre mit Wegbeschreibung und Informationen 
über die Dünen (EN) € 3,-.

Füchslein Fuchs - Magische Suche
 6 - 9 Jahre   1,5 km   ± 1,5 St.

Der kleine Fuchs nimmt Dich mit in das magische Reich 
von König Eiche. Mit einem Rucksack voll farbiger 

Zaubersäckchen entdeckst Du die Geheimnisse des Zauberwaldes. 
Die Miete für Rucksack inkl. Zubehör und Buch mit Anweisungen 
kostet € 15,95 (max. 4 Kinder pro Rucksack). Pfand: € 20,- (Bar-
geld oder Bankkarte).

Ausbildung zum Hilfswärter
 7 - 10 Jahre   2,5 km   ± 1,5 St.

Folge dem einzigen wirklichen Training zum Hilfs wärter. 
Beobachte mit einem Fernglas die Tiere, lerne, wie man 

einen Kompass benutzt und schreibe Strafmandate aus für Leute, 
die sich nicht an die Regeln halten. Die Miete für Rucksack inkl. 
Zubehör und Buch mit Anweisungen kostet € 15,95 (max 4 Kinder 
pro Rucksack). Pfand: € 20,- (Bargeld oder Bankkarte).

Audiotour Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland

Scannen Sie den QR-code und erleben Sie die 9 km 
lange kulturhistorische Audiotour durch die Dünen.

Besucherzentrum De Kennemerduinen
www.np-zuidkennemerland.nl


