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Onderwerp: Natura 2000 gebied Meijendel & Berkheide: passende maatregelen

Geachte heer Klatte, 

Uw brief van 21 juni 2021 met als onderwerp ‘Natura 2000 gebied Meijendel & Berkheide: passende maatregelen’ 
hebben we in goede orde ontvangen, bestudeerd en besproken. In de brief vraagt u ons als bestuurders om 
“passende maatregelen” te nemen om Natura 2000 gebied Meijendel voor achteruitgang te behoeden en te 
beschermen. Wij waarderen uw zorg over de natuur en het feit dat u ervoor opkomt de natuur in deze drukke 
omgeving te behouden en te beschermen.

U richt uw brief aan Provincie Zuid-Holland, Gemeente Wassenaar, Gemeente Den Haag en Dunea. Als partners 
in Nationaal Park Hollandse Duinen en vanuit onze gezamenlijke inzet voor de kwaliteit van de leefomgeving in 
dit gebied willen wij uw brief graag gezamenlijk beantwoorden. We sluiten ons daarbij aan bij de eerdere reactie 
vanuit Dunea in haar brief van 12 juli 2021 (kenmerk B126111) en die wij ondersteunen. In aansluiting op deze 
brief lichten wij graag toe hoe wij omgaan met de bescherming van de natuurwaarden en de recreatieve beleving 
in het gebied. Dit is in lijn met de geldende wet- en regelgeving (zoals monitoring N2000 gebied). 

Hoe gaan wij om met de natuurwaarde van Nationaal Park Hollandse Duinen?

Wij zijn ons bewust van de bijzondere natuurwaarden binnen het Nationaal Park Hollandse Duinen. Sterker nog, 
het versterken van die natuurwaarden is mede aanleiding om onze krachten te bundelen en Nationaal Park 
Hollandse Duinen op te richten. We werken hier elke dag aan, zowel als beheerder, als bevoegd gezag én als 
samenwerkingspartners. Dunea kan rekenen op een team van duinwachters die toezicht houden op het duin, een 
team van beheerders die dagelijks de natuur onderhouden en een netwerk van vrijwilligers die natuurgegevens 
verzamelen. Ook in de corona periode, waarin veel nieuwe bezoekers onbekend waren met de regels en waarde 
van het natuurgebied, hebben we daardoor snel en effectief maatregelen kunnen nemen om de natuur te 
beschermen. Het is een unieke situatie dat we midden in een drukbevolkte regio een duingebied hebben met zo’n 
hoge biodiversiteit en natuurlijke habitats die op Europese schaal van groot belang zijn. We zijn trots op dit 
waardevolle gebied en willen ook naar de toekomst toe dit gebied de bescherming blijven bieden die het verdient. 
Binnen Nationaal Park Hollandse Duinen onderschrijven alle deelnemende partijen de ambitie om natuur in het 
hele park te versterken en te beschermen. De bijzondere kwaliteiten van het gebied zijn tenslotte kwetsbaar voor 
ontwikkelingen zoals klimaat, groei van de bevolking en toerisme, landbouw en milieu. Deze grote uitdagingen 
gaan wij als partijen vanuit Nationaal Park gezamenlijk aan, met focus op de kwaliteit van de leefomgeving voor 
mensen, dieren en planten.

Hoe gaan we om met recreatieve beleving van Nationaal Park Hollandse Duinen?

In onze samenwerking voor het beschermen en behouden van dit mooie duingebied hebben wij bijzondere 
aandacht voor het in balans houden van de draagkracht van de natuur en de recreatiebehoefte. Met het Nationaal 
Park Hollandse Duinen beogen wij ook om die balans te versterken onder meer door de recreatiedruk in het 
Nationaal Park te spreiden. Wij spannen ons in, samen met onze andere partners in Nationaal Park Hollandse 
Duinen, om bij te dragen aan een goede balans tussen natuur en recreatie. Bijvoorbeeld door buiten de 
kerngebieden van de duinen voorzieningen te ontwikkelen voor recreatie. Wij hechten aan goede 
recreatiemogelijkheden voor inwoners in onze regio. Ook zijn wij ervan overtuigd dat het kunnen beleven van de 
natuur bijdraagt aan de waardering voor die natuur. En daarmee aan een gezamenlijk besef van burgers en 
bestuur dat zorgvuldig handelen in en om natuurgebieden nodig is.



Vervolg

Er zijn afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd tussen u en de aangeschreven overheden en Dunea. 
Uiteraard zijn wij bereid om met u in gesprek te blijven. Dat gesprek willen wij voeren vanuit onze eigen rol en 
verantwoordelijkheid, maar ook vanuit een gezamenlijke doelstelling als partners van Nationaal Park Hollandse 
Duinen. Ook hopen wij dat u ons wil steunen en samenwerken en dat onze toelichting u vertrouwen geeft in onze 
gezamenlijke inspanningen voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mens, dier en plant in Nationaal Park 
Hollandse Duinen.

Vriendelijke groet,

Berend Potjer - lid Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland

Kees Wassenaar – wethouder gemeente Wassenaar

Hilbert Bredemeijer – wethouder gemeente Den Haag

Wim Drossaert – directeur Dunea 


