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Gegevens 
 

 

Laatste grote aaneengesloten wandelgebied in Nederland. 
 

• 3500 hectare = 8 bij 4 km. 

• Circa 1.000.000 bezoeken per jaar. Wandelaars, trimmers. 

• Geen fietsers, geen honden, geen radio's, geen waterrecreatie.  

• Ongewijzigd beleid sinds bijna 100 jaar. 

• Kernwaarden natuur, rust en ruimte vastgelegd in de beheervisie Struinen in de toekomst.  

 

Ruimte en rust kunnen alleen worden gewaarborgd dankzij het feit dat er niet gefietst mag 

worden (pag. 35, beheernota) 

 

• Zeer belangrijk gebied voor de randstad. 

• Gebied met laagste geluidsbelasting van Nederland (onderzoek RuG). 

• 14.500 handtekeningen tegen fietspad (oktober 2009-2010). Grote weerstand tegen plannen 

voor een fietspad bij circa 85% van de bezoekers die zelf ook fietsen maar de waarde van het 

gebied zonder fietsers inzien en waarderen. 

 

 

 

Figure 1 Figuur 1 deel van de 14.500 handtekeningen 

  



Wat leeft en groeit er zoal in de Amsterdamse Waterleidingduinen? 
 

In Europa zijn maar weinig grote, aaneengesloten duingebieden, zoals in Nederland. Binnen Nederland 

beslaan de duinen een beperkte oppervlakte (circa twee procent), maar zij herbergen wél een groot 

deel van de Nederlandse flora en fauna. 

Rood gedrukt zijn de bedreigde soorten (rode lijst). 

• 50 procent van de Nederlandse flora aan vaatplanten en paddestoelen komt in de AWD 

voor. Totaal zijn er 970 soorten gevonden. 

• 264 soorten paddestoelen hebben een bedreigde, Rode Lijst status. 

• De AWD zijn de rijkste locatie aan wasplaten van Nederland, met 21 soorten. 

• 75 stuks hogere planten van de Rode lijstsoorten komen in de AWD voor. (14% van het 

totale aantal Rode Lijstsoorten). 27 daarvan zijn zeldzaam tot zeer zeldzame soorten. 

• 8 korstmossen en 16 bladmossen met een Rode Lijst status. 

• De AWD zijn tevens een leefgebied voor veel diersoorten: amfibieën en reptielen, 

vogels, zoogdieren, dagvlinders, libellen, loopkevers. De AWD herbergen diverse 

zeldzame en/of bedreigde diersoorten 

• Er broeden 40 vogelsoorten met een Rode Lijst status, bijvoorbeeld Paapje en 

Roodborsttapuit. Op dit moment is de Havikpopulatie met 11 broedparen een van de 

dichtste van Europa. 

• De AWD zijn met 33 soorten libellen een van de rijkste duingebieden van Nederland. De 

Glassnijder is een bijzondere libellensoort die in de AWD voorkomt. 

• Het gebied heeft ook een hoge dagvlinderdiversiteit met 29 soorten, die in de afgelopen 

jaren ook nog voortdurend is toegenomen. Bijzondere voorkomende soorten zijn 

Aardbeivlinder en Duinparelmoervlinder. 

• Zeven zoogdiersoorten hebben een Rode Lijststatus; Damhert, vleermuizen en 

Waterspitsmuis. De AWD en de directe omgeving vormen in de zomer een van de 

belangrijkste gebieden in Nederland voor de Watervleermuis. In de AWD komen negen 

muizensoorten voor. Bosmuis en Rosse Woelmuis zijn het meest talrijk; de zeldzame 

Waterspitsmuis is een kwetsbare Rode Lijstsoort. Een recente vondst is de Aardmuis. 

• Maar niet alleen voor de vaste bewoners zijn de AWD belangrijk. In het voor- en najaar 

verplaatsen zich vele duizenden trekvogels langs de kust en over de duinen naar hun 

broeden overwinteringgebieden. 

 

  



Locatie beoogd fietspad plan Binnenduinrand 
 

Van ingang Pannenland naar ingang Oase door de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD), beschermd 

Natura 2000-gebied. 

De start van het beoogde fietspad zou ingang Pannenland zijn. Pannenland is circa 1.5 km gelegen vanaf 

de doorgaande weg. Een smalle weg waar auto’s elkaar al amper kunnen passeren voert erheen.  Voor 

fietsers is dit een gevaarlijk route. Waarschijnlijk zou deze 1,5 kilometer smalle asfaltweg moeten 

worden verbreed met de kap van vele bomen tot gevolg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alternatieven 
 

Alternatieven die niet door Natura-2000 gebied lopen 

Deels aanpassingen noodzakelijk, verbreding Vogelenzangseweg. De Vogelenzangseweg is een bekend 

knelpunt. Het fietspad is te smal naar huidige maatstaven. Het meest logische plan voor een zuid-noord 

verbinding is het verbreden van dit fietspad.  

Deels is de route enige jaren geleden voorzien van brede vrij liggende fietspaden.  Een klein deel is nog 

te smal. 

 

 

 

 

 

 



Precedentwerking, verharde paden in AWD 
 

In de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn al veel verharde paden ten behoeve van werkverkeer. 

Breed en vlak, zwaar uitgevoerd.  

• Direct inzetbaar als fietspad. 

• Doorgaande wegen naar strandopgangen vanuit ingangen. 

• Precedentwerking levensgroot. 

• Verschillende organisaties willen graag een fietspad dwars door de duinen. 

• Eenmaal aangelegd fietspad wordt niet snel weggehaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

blauw = strandopgang zandpad - 
 Geel =  hoofdweg. Breed - 
 Rood  = kleiner pad 



Waarom geen fietspad in de Waterleidingduinen 
• Laatste 50 jaar al vele 1000-en kilometers wandelpaden verloren gegaan (bron wandelnet). 

• Ouders en kinderen moeten constant opletten bij gemixte recreatie. Voor ouders daardoor veel 

minder ontspanning. Er is in de drukke randstad veel behoefte aan een relatief rustige 

omgeving.  

• Ook zonder fietsers voorziet de AWD in een grote recreatiebehoefte en zit niet op slot met 

jaarlijks circa 1.000.000 bezoeken 

• Fietsers toelaten in gebied geeft tot 150 procent meer bezoek (bron Waternet). 

• (video) Kijk hoe een beschermde zandhagedis en fietsen niet goed samengaan in Nationaal Park  

Zuid-Kennemerland 

De zonering gaat deels verloren.   

• Wandelaars worden nu langs een aantal vaste routes geleid, andere gebieden blijven daarom 

rustiger. 

• Vogels ondervinden veel hinder van bezoekers. Langs paden broeden minder vogels en de 

vogels die er wel broeden verlaten het nest regelmatig. Meer paden en/of drukkere paden, 

geeft meer verstoring. Zie Bijlsma -effect verstoring op vogels 

 

De zonering levert wel een wankel evenwicht op. Gaat uit van wandelsnelheid (5km uur). Waar de 

wandelaar een halve dag voor nodig heeft doorkruist een fietser datzelfde deel in één uur. Daardoor 

komen fietsers veel dieper de stillere delen van het gebied in. 

 

Zonering in de AWD. 

• Dikke lijnen geven veel 

bezoek weer, drukke 

paden. Zie afbeelding 

 

• Meeste bezoekers blijven 

min of meer rond de 

ingangen. Mooie mix van 

het in stand houden van 

natuurgebieden en 

recreatie toelaten zonder 

dat deze twee elkaar al 

teveel verstoren. De locatie 

van het beoogde fietspad 

wordt zeer druk 

bewandeld. 

 

 

 

https://vimeo.com/natuurbelang/zandhagedis-fietspad
https://vimeo.com/natuurbelang/zandhagedis-fietspad
http://www.natuurbelangawd.nl/files/bijlsma_effect%20versoring%20op%20vogels.pdf


De Recreatie-mix 
 

• Overal combineren van fietsen en wandelen geeft niet altijd een optimaal resultaat voor 

beoogde doelgroepen of voor de natuur. 

 

Geef aan de recreant keuzemogelijkheid. Fietsen in Nationaal park Zuid-

Kennemerland of wandelen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 

 

• Minste hinder bij gescheiden gebieden, wel grootste ontspanning en natuurbeleving. 

• In Amsterdamse Waterleidingduinen zeer weinig hinder tussen trimmers en wandelaars. Grote 

tevredenheid onder de bezoekers. 

 

 



Nadere informatie 
 

Harry Hobo. Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen  

Telefoon 06-23 444 396 

 

Email info@natuurbelangnederland.nl 

 

http://www.natuurbelangnederland.nl/ 

www.facebook.com/natuurbelang 

 

 

 

 

Kijk hoe een beschermde zandhagedis en fietsen niet goed samengaan in Nationaal Park  Zuid-

Kennemerland 

 

Hazelworm op fietspad (Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Ook deze worden vaak doodgereden.  

https://vimeo.com/181008739 

 

Bron Waternet - Struinen in de toekomst  

http://www.natuurbelangnederland.nl/
https://vimeo.com/natuurbelang/zandhagedis-fietspad
https://vimeo.com/natuurbelang/zandhagedis-fietspad

