
houden we de 
natuur mooi

Samen



Natuurschade
In het Noordhollands Duinreservaat ligt zo’n honderdvijftig 

kilometer onverhard pad waar fietsers, maar met name 

mountainbikers,  tot half elf gebruik van mogen maken. De paden 

lopen grotendeels door bosgebied. Omdat deze paden steeds 

intensiever gebruikt worden, treffen de PWN-boswachters 

helaas steeds vaker natuurschade aan, vooral bij zandpaden in 

het open duin. 

Beschermen open duin
Als natuurbeheerder, die de wettelijke verplichting 

(Natuurbeschermingswet 2017) heeft om natuurschade te 

voorkomen, zijn we helaas genoodzaakt maatregelen te nemen. 

Zo hebben we moeten besluiten het kwetsbare open duin 

buiten de fietszonering te brengen door een aantal paden voor 

fietsers af te sluiten. Het gaat in totaal om circa acht kilometer. 

Wandelaars kunnen nog wel gebruik maken van deze paden.

Boomstammen
Op ruim vijftig locaties plaatsen we hekjes en boomstammen 

tegen het afsnijden van bochten en om te voorkomen dat er 

buiten de paden wordt gereden. Het zijn relatief eenvoudige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat de natuurschade in ons 

gebied zoveel mogelijk wordt beperkt. Daarnaast brengen we 

humusrijke, betere grond aan op de slechtste stukken van de 

onverharde wegen om ze beter berijdbaar te maken.

Beste fietser,

Hartelijk welkom in het Noordhollands Duinreservaat. Een prachtig natuurgebied tussen 

Wijk aan Zee en Bergen. Heerlijk om te wandelen of er met je fiets of mountainbike 

doorheen te rijden. Een omgeving die we graag, samen met jou, mooi willen houden. 

In deze flyer vertellen hoe we dat willen doen.
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Klankbordgroep
De maatregelen die we nemen zijn aan de orde gekomen tijdens overleg dat we al sinds 2004 

voeren met een aantal partijen. Dat zijn georganiseerde en niet-georganiseerde mountainbikers, 

wandelaars, fietsers en Stichting Duinbehoud. Niet iedereen in de klankbordgroep is tevreden 

over de maatregelen, maar er is bij de meesten gelukkig wel begrip voor onze aanpak. 

PWN gaat de effecten van de maatregelen monitoren om ook betredingsschade buiten de 

fietszonering effectiever aan te pakken.

Afsluiting
De afsluiting van een aantal paden en het aanbrengen van fysieke maatregelen vindt begin 

september plaats. Zaterdag 15 september 2018 gaan de maatregelen in. De informatie 

daarover is, behalve in deze flyer, ook terug te vinden op onze website. Ook plaatsen we op 

een aantal plekken in het terrein infoborden, waarop we uitleggen waarom we de maatregel 

hebben genomen.

Geldboete
De eerste twee weken gebruiken we om te wennen. Onze boswachters zullen je wijzen op 

de nieuwe situatie, maar nog niet bekeuren. Vanaf maandag 1 oktober worden overtredingen 

bestraft met een geldboete. PWN-boswachters hebben de bevoegdheid om bekeuringen  

uit te delen.

Laat het echter niet zo ver komen. De natuur gaat ons allemaal aan het hart. Bovendien 

blijft er nog voldoende ruimte over om je hobby met veel plezier uit te oefenen. Tot half elf  

’s ochtends heb je minimaal 142 kilometer onverharde paden tot je beschikking. We wensen 

je veel fietsplezier!

Als je nog vragen hebt, stel ze aan de boswachter.
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