
Zeeweg - Vervolginformatie 

1/ Reactie gemeente op informatie (Zie punt 4 ‘Ingekomen stukken’/Zaaknr. 957797) 

In een schriftelijke reactie (bijlage 1) geeft de gemeente aan, dat men de overlast van de herten volgt 

en de registratie van de verkeersongevallen. Verder verwijst de gemeente Bloemendaal naar de 

gemeente Amsterdam (Amsterdamse Waterleiding) en dat men al meer dan 10 jaar tot een oplossing 

probeert te komen en dat melding gemaakt kan worden van dit onderwerp bij Faunabeheereenheid 

Noord-Holland. Verder kan het nog enkele jaren duren voor de populatie weer normale proporties 

aanneemt!  

Uit een ongevallenoverzicht van 01-01-14 t/m 20-12-21 blijkt, dat er van de 206 geregistreerde 

aanrijdingen op de Zeeweg (N200) er bij 47 een dier was betrokken. Dat is dus 23% van het totaal. 

 

2/ Hekwerk rondom Amsterdamse Waterleiding 

Ongeveer 8/10 jr. geleden is rondom de Amsterdamse Waterleiding, kilometers lang, een stevig groen 

rasterwerk geplaatst van ongeveer 2.00m hoog en daar bovenop een schuin stukje raster (bijlage 4). 

Dit hekwerk loopt o.a. langs de Zandvoorterweg en langs de weilanden aan de Vogelenzangseweg tot aan 

Langevelderslag. Bij alle ingangen zijn grote wildroosters geplaatst en op sommige plaatsen een 

‘insprong’ om terug te keren. Langs de zeereep (ongeveer 8km) is een lager hekwerk geplaatst. Een 

hoger hekwerk aldaar zou een ‘zorgplicht’ meebrengen. De paarden bij de Oostvaardersplassen hebben 

aangegeven, wat daar de gevolgen van zijn.  

 

3/ Reactie Staatbosbeheer 

Bij Staatsbosbeheer aandacht gevraagd voor het hertenprobleem, als zijnde de eigenaar/beheerder 

van de gronden langs de Zeeweg. In een reactie (bijlage 2) geven zij aan, een gedeelte van het hek 

(nieuw hek 1.30m) te hebben vervangen langs de Zeeweg, maar dat het bestemmingsplan het niet 

toelaat een hoger hekwerk te plaatsen. Rondom de Natuurbrug wordt het gebied beheerd door PWN 

(hek 2.10) en richting Zandvoort is de gemeente Bloemendaal de beheerder (hek 1.30m). 

Een gemiste kans, dat tijdens de overdracht van het onderhoud van het hekwerk (op 15-12-20 heeft 

B&W een besluit genomen m.b.t. het ‘Recht van erfpacht inzake Middenduin - Gemeente en Staatsbos-

beheer’) dit niet is besproken en dan had er een hek geplaatst kunnen worden met een hoogte (2.10m), 

zoals bij de Natuurbrug.  

  

4/ Plaatsing hekwerk ProRail langs spoorlijn Zandvoort-Overveen 

ProRail heeft eind vorig jaar besloten om een rasterwerk te plaatsen langs de spoorlijn Zandvoort-

Overveen. Er komt een gedeelte aan de noordzijde en een gedeelte aan de zuidzijde, daar waar nu een 

laag hekwerk staat dan wel een hekwerk met draad. De planning is medio 2022. Dit i.v.m. de herten op 

de spoorbaan. (bijlage 3) 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296650/prorail-bouwt-hek-langs-spoor-bij-zandvoort-om-

aanrijdingen-met-herten-te-voorkomen 

 

5/ Huidige stand van zaken herten 

Momenteel lopen er iedere avond veel herten in de omgeving van de Brouwerskolkweg, Tetterodeweg en 

de Zeeweg. Veelal groepjes van 4/6. Als je in deze omgeving gaat kijken dan zie je overal (ook in het 

Brouwerskolkpark) dat stukken bast van bomen zijn gevreten. Verder vernielen ze ook in tuinen. Bij het 

voormalige kantoorpand PW worden de door de gemeente geplante struiken er uitgerukt, aangevreten 

en takken vernield. Idem dito bij de aanplant bij het WOC. Het is wachten op een aanrijding.  

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296650/prorail-bouwt-hek-langs-spoor-bij-zandvoort-om-aanrijdingen-met-herten-te-voorkomen
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296650/prorail-bouwt-hek-langs-spoor-bij-zandvoort-om-aanrijdingen-met-herten-te-voorkomen


 

6/ Gevolgen trajectcontrole Zeeweg 

Met regelmaat komen er suggesties voorbij voor een trajectcontrole op de Zeeweg. Dit zou betekenen 

dat bij iedere doorgang vier camera’s komen. Eén voor en één na de doorgang en dit dan op de twee 

rijbanen. Het is dan aan het CVOM/de Politie om daar een besluit op te nemen i.v.m. de handhaving. Als 

dit een te kostbare operatie zou gaan worden dan blijft nog de optie open om de controle aan het begin 

en aan de eind van de Zeeweg te laten plaatsvinden en dan de doorgangen te sluiten. Dit betekent dat 

(afhankelijk waar men start) de bezoekers van de Kennemerduinen, de bewoners van de appartementen 

14/24, de Bokkedoorns, de hondenuitlaatplek, de Erebegraafplaats, de bezoekers/leveranciers van de 

twee campings en het legen van de containers bij het WOC, naar het eind dan wel begin van de Zeeweg 

moeten rijden om aldaar te keren om de gewenste route weer te vervolgen.  

 

7/ Samenvattend 

-De Amsterdamse Waterleiding heeft over een zeer groot gedeelte van haar gebied een hoog hekwerk 

aangebracht en wildroosters. 

-ProRail gaat medio 2022 de lage hekken vervangen langs een gedeelte van de spoorlijn Zandvoort-

Overveen. 

-De gemeente Bloemendaal is al 10 jaar in overleg om het aantal herten terug te laten brengen naar 

juiste proporties en dit kan nog een aantal jaren duren! 

-De herten veroorzaken 23% van het aantal aanrijdingen op de Zeeweg.  

-Het hekwerk langs de Zeeweg wordt beheert door drie partijen en alleen bij de Natuurbrug staat een 

hek met een hoogte van 2.10m en de rest is 1.30m hoog.  

 

 

 

 

 

 

 


