
 

Mijn naam: Agnes Berkemeyer – Sichting Natuurbelang AWD    28-11-2019 

Onderwerp: fietspad Binnenduinrand AWD 

 

Geachte commissie,  

 

30 jaar geleden kwam ik voor het eerst in de AWD, verbazing over dat dit nog mogelijk is in 

Nederland.  Rust, blik op oneindig, praten met vriend/vriendin, familie. Kinderen kunnen hier 

ongestoord hun gang gaan, geen ander verkeer. 

Begin 2009 las ik een ‘knelpunten nota’.  Gewenst was een fietspad dóór de AWD van Ingang Oase 

naar de Zandvoortselaan.  

Voor mijn gevoel was dit niet oké. Waarom nu ook persé hier de recreatie laten oprukken !! 

Er lagen al overal verharde paden in de AWD en als er eenmaal één fietsroute zou worden 

toegelaten zou dat een precedentwerking veroorzaken en dus maar een kleine stap zijn naar overal 

fietspaden in de AWD.  

Daarom heb ik samen met mijn partner de stichting Natuurbelang AWD opgericht. We zijn 10 jaar 

bezig geweest om dit unieke wandelgebied te behouden. Deze zaak hebben we gewonnen, het is 

veel werk geweest en veel mensen hebben ons hierin gesteund en hiervoor bedankt. Er zijn meer 

dan 14.000 handtekeningen aan de ingangen bij de AWD opgehaald,  geen internet petitie dus.  

Uiteindelijk hebben wij (st. Natuurbelang)   gelijk gekregen. Het ging immers NIET om een route met 

een dwingende reden van groot openbaar belang, de redenen die daarvoor door de PNH waren 

aangevoerd werden van tafel geveegd. Het ging immers uitsluitend om een recreatieve route waar 

meer dan genoeg alternatieven voor waren / en zijn.  

Ik houd zelf ook van fietsen, ben altijd met de fiets naar mijn werk gegaan, ook diverse 

fietsvakanties, waaronder fietsvakantie van een paar maanden door IJsland, op de planning staan 

nog steeds de Marco Polo zijderoute en de fietsroute van Noord naar Zuid-Amerika (Alaska - 

Argentinië). 

Het gaat er niet om TEGEN fietsen te zijn, dat zijn ook de meeste bezoekers van de AWD niet, maar 

het gaat er wél om dat je in dit gebied ongestoord kunt wandelen. Als zo’n beetje het enige gebied 

in Nederland waar dat nog kan. Dat heeft ook zijn waarde en een hele belangrijke. 

In dit stukje van Nederland dan maar niet fietsen  …. Is dat zo erg ..? 

Daarnaast is het combineren van allerlei vormen van recreatie lang niet altijd gewenst, vaak zit je 

elkaar in de weg. Waarom opzij moeten springen en je kinderen moeten toeschreeuwen voor 

fietsers, mountainbikers, e-bikes, seg-ways als je lekker aan het wandelen bent?  

Soms is het scheiden van activiteiten juist wenselijk. 

Nu staat er opnieuw een gewenste fietsroute ingetekend. Nu van ingang Panneland naar ingang 

Oase.  

Wat is hier het nut van? 



Er liggen in het hele land duizenden kilometers aan fietsroutes, ook in NH, alleen al in de 

Kennemerduinen, en nu zou je in die kleine AWD-parel niet mogen fietsen, so what? Er liggen 

genoeg andere routes om de AWD heen, dus waarom persé dóór de AWD ??  

Fietsen op het kleine weggetje naar Panneland is al ondoenlijk, veel te smal, auto’s kunnen elkaar 

hier al bijna niet passeren.  

Dan door naar ingang Oase, en dan houdt het op, want het stuk van Oase naar ingang 

Zandcoortselaan is al niet haalbaar gebleken.  

Resumerend: waar het al die tijd om te doen is geweest is de fietsroute over de Vogelenzangseweg, 

die zou voor fietsers verbeterd moeten worden. Dan kun je de AWD letterlijk links laten liggen.  

 

Met dank, 

 

Agnes Berkemeyer 

 

 

 


