
Motie: Middenduin voor recreanten 

          

Corsanummer: 2015045160 

 

Van:  GroenLinks, PvdA, D66 

Aan:  De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 

Onderwerp: Middenduin wel of niet openstellen voor wisenten? 

 

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 30 april 2015, 

 

Constaterende dat: 

- Staatsbosbeheer voornemens is het beheer van Middenduin deels over te dragen aan PWN om 

begrazing met wisenten, als uitbreiding van de reeds lopende pilot in Kraansvlak, mogelijk te maken.  

- Het college van B&W in november 2013 heeft besloten de uitbreiding naar Middenduin af te wijzen 

i.v.m.:  

1. de veiligheid en daarmee de afname van recreatiemogelijkheden voor ruiters,  

2. de bestaande afspraken met de erfpachter Staatsbosbeheer omtrent de aanleg van een 

wandelpad tussen Middenduin en het Wethouder van Gelukpark. 

- Het college van B&W in het raadsvoorstel van 17 april 2014, m.b.t. het Beheer- en Ontwikkelplan 

(BOP) NPZK 2014-2024, het standpunt inneemt dat het huidige aanbod aan recreatieve voorzieningen 

en gebieden in het NPZK niet achteruit mag gaan door uitvoering van beleidskeuzes in het BOP, en de 

Raad dit heeft ondersteund. 

- Het college van B&W in november 2014 alsnog toestemming heeft verleend voor het openstellen van 

Middenduin voor wisenten. 

- Zowel de gemeente als Staatbosbeheer hierbij wensen af te zien van de afspraak uit de erfpachtakte 

voor de aanleg van een wandelpad, met het argument dat binnen het BOP is gekozen voor 

Middenduin als rustige natuurkern en het daarom in de lijn ligt om van de verplichting tot de aanleg 

van een voetpad af te zien.  

- De door B&W gestelde voorwaarde om het ruiterpad vanwege de veiligheid te verleggen buiten 

wisentgebied (ten zuiden van de Zeeweg), vanwege Natura 2000 regels niet mogelijk blijkt te zijn.  

- PWN voornemens is het huidige ruiterpad door het geplande wisentterrein in Middenduin te 

handhaven voor ervaren ruiters als onderdeel van de pilot, en voor het overige publiek op zoek te 

gaan naar een alternatieve route ten noorden van de Zeeweg. 

 

Overwegende dat: 

- Een alternatief ruiterpad buiten wisentterrein een forse afname betekent van recreatiemogelijkheden 

voor ruiters die niet wensen deel te nemen aan de pilot. 

- Wandelaars en ruiters in het BOP NPZK 2014-ヲヰヲヴ ┘ﾗヴSWﾐ ｪWゲIｴ;;ヴS ﾗﾐSWヴ けヴ┌ゲデｷｪW ヴWIヴW;ﾐデWﾐげが Wﾐ 
een wandelpad in Middenduin daarmee geen bedreiging hoeft te vormen voor de zonering van 

Middenduin als rustige natuurkern. 

- De Raad zich nog steeds achter het standpunt van 17 april 2014 schaart, dat het huidige aanbod aan 

recreatieve voorzieningen en gebieden in het NPZK niet achteruit mag gaan. 

 

Verzoekt het college: 

1. Geen toestemming te verlenen voor het toelaten van wisenten op de drie percelen gemeentegrond, 

welke gelegen zijn aan de zuidzijde van de Zeeweg tussen Middenduin en Wethouder van Gelukpark 

(sectie A nummers 10369, 9160 en 9162). 

2. In samenwerking met Staatsbosbeheer de mogelijkheid te onderzoeken voor de aanleg van een 

wandelpad in dit gebied, zoals overeengekomen in de erfpachtakte SBB/Gemeente Bloemendaal 

Middenduin.  

 

Namens: 

GroenLinks:     PvdA    D66:    

M.J. Meuleman-Wierda   H.A.L. Schell   J. Westphal                


