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Den Haag, 11 Mei 2020

Geachte heer Drossaert,
De AVN en Stichting Duinbehoud maken bezwaar tegen de voorgenomen aanleg en openstelling van
paden in Meijendel omdat die schade aan de natuur zullen veroorzaken.
Van Dunea ontvingen wij recent informatie over de aanleg van nieuwe wandelpaden en een fietspad
in de Ruygenhoek. Naar wij begrijpen is hiervoor een aanvraag voor een omgevingsvergunning
ingediend. Op basis van hieronder genoemde argumenten vragen wij Dunea hierop terug te komen.
Overigens zien wij in de Corona-crisis geen reden om het reguliere participatietraject over te slaan.
Er zijn ook digitale communicatiemiddelen. Voor natuurbehoud heeft het proces geen haast,
integendeel.

Belang van het Nationaal Park Hollandse Duinen, vlakbij de stad
De Ruygenhoek is een uitgestrekt gebied in onze meest waardevolle natuur, het Natura 2000 gebied
Meijendel en Berkheide, onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Tegelijk ligt het vlak bij
de stad waar het grenst aan de Harstenhoekweg en aan het Zwarte Pad waarover bezoekers naar
Meijendel resp. het Noorderstrand gaan. Dit betekent dat beschermd gebied en drukke infrastructuur hier aaneensluiten. Daarom moet gewaakt worden dat kwetsbare natuur daar niet onder
lijdt.

Huidige en toekomstige situatie
De huidige situatie waarbij strandbezoekers via het Zwarte Pad op het strand komen voldoet prima.
De Ruygenhoek is hier, door een dubbel hek, goed afgeschermd en wordt weinig betreden. Wel is
direct naast het Zwarte Pad en in de zeereep sprake van grote problemen. Wij zien steeds
terugkerende vervuiling met zwerfafval; kapot gegooide flessen en restanten van drugsgebruik;
vernielingen aan hekken in de zeereep en bij de zgn. Meteotoren; massale betreding van het duin
naast Oscar’s waar van alles en nog wat naartoe wordt gesleept; loslopende honden in
vogelbroedgebied, alsmede ander ongewenst gedrag als overnachtingen met of zonder tent; vuur
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stoken; feestjes met muziek en barbecue; mountainbikers en motorvoertuigen op duinpaden en het
oplaten van drones. De strandtenthouders bevestigen de verboden betreding en het ongewenste
gedrag in de zeereep. Afval en vernieling zijn daar overal zichtbaar.

De toegang tot Meijendel over de Harstenhoekweg laat een heel ander beeld zien. Langs deze route
komen wandelaars, sporters, fietsers en natuurliefhebbers. Hier is veel minder of geen sprake van
vervuiling en vernielingen. Wel zien wij ook hier een toenemende tendens dat wandelaars, al dan
niet met hond, en sporters van de paden af het beschermde terrein ingaan. Daar is kwetsbare
vegetatie en zijn vogels en dieren als ree, vos, konijn, boommarter en duinhagedis. Eerst verdraagt
deze natuur verstoring tot op zekere hoogte, maar daarna gaat ze in kwaliteit achteruit of verdwijnt
zelfs. Door de geprojecteerde wandelpaden, die bovendien dicht bij bestaande dienstpaden in het
gebied komen te liggen, verdwijnt de rust en ongereptheid in een groot deel van de Ruygenhoek.
Wij verwachten namelijk dat, los van de drukte door nieuwe paden, mensen het gebied van Zuid
naar Noord gaan doorkruisen. Vormen van ongewenst gedrag zoals hierboven beschreven, die nu
beperkt blijven tot het Zwarte Pad, zullen over een veel groter gebied uitwaaieren omdat met de
beoogde directe fietsverbinding van enkele honderden meters tussen het Zwarte Pad en de
Harstenhoekweg, de zuidrand van de Ruygenhoek binnen handbereik komt. Daar zal dan
voorspelbaar ongewenst gedrag ontstaan. Helaas wordt er in de praktijk weinig gehandhaafd en zal
het ook in de toekomst onmogelijk zijn om bezoekers permanent te ‘begeleiden’.
Dan is het beter te voorkomen dan te genezen. Hou de paden zoals ze nu liggen aan de randen van
de kwetsbare natuur. Ook vanaf daar kan men volop van die natuur genieten. Toegankelijkheid
klinkt mooi maar zo dicht bij stad en strand wringt dat met de verschillen in recreatiementaliteit van
de bezoekers. Het behoud van kwetsbare natuur en de biodiversiteit loopt dan gevaar. Zowel
overheid als beheerder hebben zorgplicht om die kwetsbare natuur te beschermen.

De bestaande wandelpaden voldoen
Evenwijdig aan de Harstenhoekweg slingert nu al een fraai wandelpad door de duinen (zie bijlage,
bijgevoegde kaarten). Waarom dan evenwijdig daaraan nog een wandelpad toevoegen? Dat komt
dieper in het N2000-terrein te liggen en dichtbij water, waardoor meer verstoring van plant en dier
het gevolg zal zijn. Bovendien is het terrein daar geaccidenteerd, waardoor ook de aanleg van de
paden natuurschade zal veroorzaken.
Minder bezwaar hebben wij tegen een nieuw wandelpad evenwijdig aan de Prinsenweg. Dat zou
daar naar ons inzicht wel wat dichter tegen de Prinsenweg kunnen worden aangelegd. Die situatie
ligt wat verder van de stad en daarmee van de bron van ongewenst gedrag zoals op en rond het
Zwarte Pad, waardoor het minder schade zal veroorzaken.

Fietspad niet nodig
Het voorgestelde fietspad is niet nodig. Bestaande recreatieve routes (Fietsknooppuntennetwerk en
Landelijke Fietsroute 1), komen niet uit op het Zwarte Pad maar lopen via de fietspaden bij de
Pompstationsweg of de Harstenhoekweg (zie kaartje). Wel hebben wij in het verleden verbetering
van de bewegwijzering bepleit.
Voor fietsende strandbezoekers vanuit de stad is het Zwarte Pad over de Groningsestraat uitstekend
bereikbaar. Omgekeerd is langs deze route de Harstenhoekweg vanaf het Zwarte Pad bereikbaar.
Voor bezoekers die op het Zwarte Pad een plek in de duinen zoeken voor een feestje, is deze
verbinding langs de bebouwde omgeving niet uitnodigend. Het nieuwe fietspad echter wel , omdat
dit hen vanaf het Zwarte Pad direct in de beslotenheid van de natuur zal brengen.
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Compensatie
Het veranderen van het klinkerpad bij het naaktstrand in een onverhard wandelpad is naar onze
mening geen serieuze compensatie voor de nadelige gevolgen zoals hierboven toegelicht.
Concluderend vragen wij u:
• het participatietraject weer op te pakken, zo nodig digitaal;
• de AVN bij alle inspraakronden te betrekken;
• geen nieuwe wandelpaden aan te leggen, vooral niet evenwijdig aan de Harstenhoekweg;
• het ruiterpad nabij de Groningse straat niet te veranderen in een fietspad.

Graag denken wij met u mee over methoden om de natuurbeleving te vergroten, zonder de
natuurwaarden aan te tasten.

Met vriendelijke groeten,

Dick Ooms

Aletta de Ruiter

Adri Remeeus

voorzitter AVN
voorzitter@avn.nl

secretaris AVN
aletta@avn.nl

Duinconsulent
Stg. Duinbehoud
aremeeus@ziggo.nl

Bijlage kaarten en foto
Kopie aan Hans Lucas
Meer informatie Tim den Outer (denouter@planet.nl ) en Jos Verhoeff (jos@avn.nl)
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