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Punt van vandaag:

Te druk
in ‘PWN-duinen’n

• Recreatiebeheer tot COVID: oke 
• Tijdens COVID: super druk 
• Straks: drukker en duurzamer
• Start managen, samen!  



Ook de ‘PWN-
duinen’ zijn 
hotspots van 
biodiversiteit en 
natuurlijke 
processen en 
staan onder druk

• stijgende zeespiegel
• ongewenste stoffen
• het wordt warmer
• het wordt natter
• groeiende recreatiebehoefte



Top 5 vrijetijdsactiviteiten 
onder Nederlanders in 
eigen land (2018):

1. wandeling voor plezier
2. uit eten in horeca
3. winkelen in binnenstad
4. recreëren (zonnen, bbq, etc)
5. fietstocht voor plezier

Bron: NBTC-NIPO Research, 
weekmeting CVTO 2018

NHD+NPZK in provincie NH (’16): 

- 10% bezoeken provincie NH
- top 2 meest bezochte duingebieden



Positieve beoordelingen 
(97% van bezoekers)

Kunt u uw rapportcijfer kort 
toelichten?

Wat opvalt is dat een bezoek 
vaak als positief wordt 
beoordeeld als men fijn heeft 
kunnen wandelen of fietsen
Verder zijn ook de duinen, 
mooie natuur in het 
algemeen en rust belangrijke 
factoren

(2016)Natuur & Rust



NHD vooral bezocht voor wandeling & fietstocht; 
NPZK vooral voor wandeling & hardlopen

Actitviteiten NPZK in 2018 (N=1824) Actitviteiten NHD in 2013 (N=294) 



Vooral uit de regio

NHD + NPZK: 
• 8M bezoeken (2019), waarvan
      7M bezoeken uit regio tot 10 km

>825.000 
bewoners



Hoe houdt PWN natuur en 
recreatie in balans:

1.Rustige, natuurgerichte recreatie
2.Zoneren natuur en recreatie  
3.Passende openstelling
4.Reguleren & toezicht
5.Communicatie & educatie

Zonering 2005



Knelpunten bij PWN in NPZK
• Trechter en drukte Koevlak
• Te drukke Oosterplas
• Te druk met sportgroepen
• Te veel hondenuitlaatservices
• Te smal fietspad
• Natte fiets/wandelpaden
• Te druk fiets/wandelpad
• Evenementen verzoeken
• Behoud rust voor fauna



l

NHD 2000 toename 2019 Corona 2020

Bezoeken/jr 3.9M 30% 5.1M 30% 6.8M

Recreatiecijfers NHD en NPZK

NPZK 2008 toename 2019 Corona 2020

Bezoeken/jr 1.8M  50% 2.7M  30% 3.6M



Meer drukte
Diversificatie en botsende belangen

Kusttoerisme 2019-2030 = + 45%
PNH = + 570K bewoners in 2040 



Beleid PWN

2015 Beheernota
 Duurzaam samengaan natuur & recreatie

2017 Visie Duurzaam Toerisme NPZK 
 R&T naar draagkracht natuur & beleving
 Spreiden bezoekers over regio

2018 Strategienota PWN Natuur
 Beleving naar draagkracht



Wat is dat nu 
draagkracht?

Recreatieve 
draagkracht

Ecologische 
draagkracht

Hoeveel recreanten 
“passen” er eigenlijk 

in het gebied?



Hoe is het met de 
draagkracht van  

het NHD?
Recreatieve 
draagkracht

Ecologische 
draagkracht

Hoeveel fietsbezoeken 
“passen” er eigenlijk 

in het NHD?

Duingrasland kl 2: 
Graspieper
Roodborsttapuit
Sprinkhaanzanger
Kneu
Grauwe klauwier
Tapuit

Duingrasland kl 3:
Boomleeuwerik
Grasmus
Fitis

Druktebeleving 2019 voor 
fietsers:

• Norm bij 84 km 
fietspad is voor 10de 
drukste dag 10.000 
fietsers

• Er fietsen er 25.000

• Druktebeleving voor 
fietsers ‘te druk’

Simulatie
Fietsdrukte
2019

Verstoring van 
broedvogels door 
fietsdrukte in 2019:

• Meer dan 50% van 
oppervlak NHD wordt 
verstoord 

• In open duin 1/3 
minder broedvogel-
territoria 

Broedvogel-
gemeenschap 
duinen



• In 2021 is er een tekort aan 
recreatieruimte (er is 2200km 
extra wandelroute nodig, nu is er 
3700km)

In 2040 nog 570.000 
inwoners erbij: 
- Tekort en 
overschrijding 
draagkracht neemt 
toe!



Dus wat is er aan de hand?

Te druk
in ‘PWN- duinen’

=>n
Natuur en recreatie beter in 

balans

• Draagkracht begrenst opvang recreatie
• In duinen optimaliseren: 

– Draagkracht versterken door meer rustige gebieden in open duin
– Faciliteiten en bezoekers in duinen meer concentreren in bossen 
– Meer focus op kwaliteitsbezoeker

• In de regio:
– Buitenrecreatie beter spreiden over de groene gebieden in de regio
– Ontwikkelen nieuwe recreatieruimte
– Opstarten regionaal bezoekersmanagement



REGIONAAL SAMENWERKEN
in bezoekersmanagement

1. Bepalen regio
2. Starten (ambtelijke) samenwerking
3. Onderzoek provincie NH = joint fact finding
4. Maken regionale analyse en bepalen gezamenlijk 

opgaven, bv:
– ca. 900 ha nieuwe recreatieruimte
– Natuur en recreatie beter in balans (duinen te druk en 

bezoekers beter spreiden over regio)
– Beleving en kwaliteit verbeteren door ontwikkelen en 

realiseren regionale recreatiezonering (groene 
recreatie vanuit voordeur, regionaal palet in 
recreatiemogelijkheden, beter recreatienetwerk –en 
routes, etc)

– Opstarten regionaal bezoekersmanagement
5. Maken wenskaart & maatregelenkaart en deze 

voorleggen aan bestuurders. Daarna door co-creatie 
invullen met bewoners e.a.



DILEMMA’S

1. Sterke groei (commerciele) sportgroepen leidt tot hinderbeleving bij 
andere recreanten en natuurschade:
a) Of afspraken  maken met commerciele sportgroepen over gedrag en 

betaling en hen educatie te geven 
b) Of alternatieven zoeken buiten de duinen zoals openstelling 

sportparken, creeren groene sportcorridors in woonkernen of ga 
naar Spaarnwoude.

2. Zwemwater in de duinen trekt vermaakzoekers die niet echt voor de 
duinen komen, veel lawaai maken en afval achterlaten:
a) Of deze groep blijven faciliteren 
b) Of met de regio zorgen voor locatie voor ‘strandrecreatie’ en onze 

locatie te downsizen.
3. Samenwerken met de regio kost veel energie en tijd:

a) Of werken aan gezamenlijke opgaven en sturing
b) Of per item samenwerking zoeken



Dank voor uw aandacht!
Vragen?


