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De Kennemerduinen - beter bekend als Nationaal Park Zuid-Kennemerland - maken deel uit van een van de 
grootste natuurgebieden van Nederland (de duinen) en strekt zich uit ten zuiden van het Noordzeekanaal 
tot Zandvoort. Het gebied omvat 1253 hectare, geheel in Noord-Holland en valt goeddeels onder de 
gemeente Bloemendaal. De paraboolduinen zorgen voor hoogteverschillen, afgewisseld met open terrein, 
wat zorgt voor verrassende vergezichten richting stille duinmeertjes en grillig gevormde boompartijen. De 
fauna kent een grote diversiteit aan vogels, dieren, reptielen en insecten. Kortom: dit is een buitengewoon 
waardevol natuurgebied, dat een groot deel van West-Nederland beschermt tegen de zee. En het is een 
Natura2000-gebied, wat om extra bescherming vraagt van flora en fauna. 

 Het gebied wordt doorkruist door de Zeeweg, die Haarlem met Bloemendaal aan Zee verbindt, van waaruit 
langs de boulevard naar Zandvoort kan worden gereden. Noordelijk van de Zeeweg is het stiltegebied van 
het park. Vandaar dat zich daar ook de Erebegraafplaats bevindt, waar onder anderen Hannie Schaft is 
begraven. 

Vlak voor Zandvoort bevindt zich midden in de duinen het Circuit Zandvoort. Op dit circuit wordt komend 
jaar niet alleen de Formule 1 georganiseerd, maar de eigenaren (Bernhard van Vollenhoven c.s.) willen het 
circuit uiteindelijk van het huidige aantal van ongeveer 200 naar 300 dagen per jaar brengen. Dit uitbaten 
bestaat vooral uit het afhuren van het circuit door kleine groepen, die voornamelijk voor het plezier mogen 
racen. Dit betekent dat vrijwel dagelijks het natuurgebied wordt blootgesteld aan herrie, met piekgeluiden 
en storende tonaliteit. 

 Omwille van de Formule 1 is het circuit verbouwd. Dit heeft grote gevolgen gehad. Natuurlijk voor het 
gebied op en rond het circuit, maar ook voor heel Zuid-Kennemerland. Door de verwijdering van wallen en 
de aanleg van nieuwe wallen en een geasfalteerde kombocht, is het geluid zich anders gaan gedragen. Waar 
de directe nabijheid ietsje minder last heeft (met de nadruk op ietsje), is de overlast op grotere afstand juist 
enorm toegenomen. Het heeft geresulteerd in geluidsoverlast tot aan Haarlem-Centrum, waar het geluid 
met een in Nederland overwegend zuidwestelijke richting vrijelijk heen kan gaan. 

 Maar ook het stiltegebied van de Kennemerduinen wordt nu nog meer getroffen dan het geval was, zowel 
in decibellen als in dagen waarop deze decibellen zich over het stiltegebied uitstorten. Dat is voor ons 
aanleiding om mee te dingen in uw wedstrijd. Het feit dat alle omliggende natuur en ongeveer 250.000 
mensen vrijwel dagelijks worden geconfronteerd met deze herrie van slechts een paar raceliefhebbers, 
midden in een natuurgebied, is eigenlijk niet meer van deze tijd.  

 Onze conclusie is, dat de locatie van dit circuit een anomalie is in een tijd waarin we proberen de natuur en 
het klimaat te beschermen en waarin de nood om stiltegebieden voor mensen en dieren groot is. Uitwijken 
naar het circuit van Assen, of strikte handhaving van een serieus verlaagde norm van maximaal aantal 
decibellen lijkt de enige oplossing. De wagens zijn hieraan wel degelijk aan te passen. Meedoen aan uw 
wedstrijd kan dit over het voetlicht brengen. Daar zien we naar uit! 
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