
 
Het hekwerk aan de Zeeweg (zuidzijde) dat begin 2021 door Staatsbosbeheer is vervangen. Men heeft dezelfde hoogte aangehouden als het 

oude hek (1.30m). Men kon volgens het bestemmingsplan geen hoger hek plaatsen! Het hek is vervangen tussen perceel 27 en de Natuurbrug. 



 
Hier de overgang van het lagere hekwerk van Staatsbosbeheer naar het hogere (2.10m) hekwerk, beheerd door PWN. Dit hekwerk is 

aangebracht zowel voor als na de Natuurbrug, na voltooiing daarvan. Kennelijk heeft PWN wel een ontheffing aangevraagd van het be- 

stemmingsplan. Tegen de plaatsing is geen bezwaar ingediend!  



 
Hier de overgang van het hoge hekwerk, na de Natuurbrug, naar het lage hekwerk (1.30m) waar de gemeente voor verantwoordelijk is. Dit 

hekwerk loopt tot aan de Kop van de Zeeweg. Het kent verschillende samenstellingen van gaas en prikkeldraad, veelal bevestigd aan ge-

galvaniseerde paaltjes.   



 
Het groene raster hekwerk van de Amsterdamse Waterleidingen met een hoogte van 2 meter en daar bovenop nog een extra schuin ge- 

deelte. Dit gedeelte van het hek loopt langs de Zandvoorterweg in Zandvoort, nabij de Natuurbrug.



 
Het hekwerk van de Amsterdamse Waterleidingen langs de Zandvoorterweg. Achter dit gedeelte zie je vaak de herten grazen.  



 
Een van de vele wildroosters bij de ingangen van het Amsterdamse Waterleiding gebied. Dit ontbreekt bv. bij de ingang naar Middenduin bij  

het fietspad van de Tetterodeweg. De herten lopen dan vanuit het Middenduin via de Tetterodeweg naar de Brouwerskolkweg of de Zeeweg. 



 
Het hekwerk bij de ingang van de Oase aan de Vogelenzangseweg. Dit hekwerk loopt langs de rand van de landerijen en het duingebied van  

de Amsterdamse Waterleidingen aan de Vogelenzangseweg tot aan Langevelderslag.   



 
Het grote wildrooster bij de ingang van de Oase aan de Vogelenzangseweg.



 
Overal waar de herten komen zie je bomen/struiken waar men aan de bast heeft zitten vreten dan wel ze takken van struiken afbijten en 

deze uiteindelijk laten liggen. Hierbij dient opgemerkt worden dat wij tot heden nog GEEN strenge winter hebben gehad en het nog NIET  

heeft gesneeuwd, want dan wordt de overlast alleen maar meer en dan zullen er meer herten gaan komen op de Zeeweg en omgeving.



 
Vorig jaar heeft de gemeente in een smal strookje groen, dat nog eigendom is van de gemeente, voor de appartementen (in het voor- 

malige kantoorpand van Publieke Werken aan de Brouwerskolkweg), struiken geplant. Als u goed kijkt ziet u aangevreten stuiken, afgebroken  

takken en struiken die uit de grond zijn getrokken. Dit heeft ook plaatsgevonden bij de aanplant tussen de parkeerplaats en de tennisbanen  

van het WOC.   

 


