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Betreft: Verstoring door toename van recreatieve activiteiten in SBB gebieden 

Elswout en Middenduin 

 

Geachte mevrouw Tienkamp, 

Naar aanleiding van berichten over theateractiviteiten op buitenplaats Elswout 

willen wij onze zorg over de toenemende recreatieve activiteiten op Elswout en in 

Middenduin aan Staatsbosbeheer (SBB) kenbaar maken. 

 

Toename van niet natuur gerelateerde activiteiten in Middenduin 

Al meerdere jaren stijgt het aantal groepsgewijze recreatieve activiteiten in 

Middenduin. Dit is niet alleen gerelateerd aan de Corona periode 

Er vinden steeds meer hardloop activiteiten, sporttrainingen, party’s en andere 

verstoringen plaats. 

In toenemende mate constateren we dat de natuurwaarden in Middenduin 

achteruit gaan. De vegetatie verruigt. Planten- en diersoorten verdwijnen. 

Zwerfafval neemt toe. De natuurlijke rust wordt verstoord.  

Ook in Elswout speelt dit.  

Deze achteruitgang wordt vooral veroorzaakt door de toenemende recreatiedruk 

van groepsgewijze sportactiviteiten, feestjes, verstorende activiteiten en 

nachtelijk bezoek. 

De SBB terreinen zijn opengesteld onder de voorwaarden van uitsluitend 

wandelen op wegen en paden tussen zonsopgang en zonsondergang. 

Echter op deze voorwaarden wordt al lang niet meer gehandhaafd. 
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Toenemende recreatiedruk conflicteert met de draagkracht van de 

natuur. 

Natuurbeheer combineren met natuurrecreatie vereist een zorgvuldige afweging 

welke verstoring een gebied dragen kan. Daarbij is het essentieel dat er meer 

toezicht en handhaving is naarmate meer recreatie wordt toegestaan. 

SBB staat in toenemende mate evenementen toe.  

Voor Elswout zoekt SBB exploitatiemogelijkheden onder het motto “de natuur 

beleven”. 

Natuurbeleving gaat het beste individueel of in klein gezelschap. Zelfs dit kan 

beperkte schade aan de natuur veroorzaken. Daarom worden gebieden terecht 

geheel of tijdelijk afgesloten. 

De groepsgewijze activiteiten zoals sport, theater en party’s zijn niet natuur 

gebonden.  

De natuur wordt bij deze activiteiten uitsluitend gebruikt als een groen decor.  

Voor deze groepsgewijze activiteiten zijn er meerdere andere faciliteiten zoals 

sportaccommodaties, recreatieterreinen en openluchttheater Caprera. 

Deze faciliteiten zijn bestemd voor dit recreatieve gebruik.  

Verstoring van rust en natuur wordt voorkomen wanneer de activiteiten daar 

plaatsvinden. 

 

Passende beheer maatregelen dringend nodig 

In 2019 hebben we geparticipeerd in een overleg van SBB over regulering van 

georganiseerde sportactiviteiten in Middenduin. We hebben daarbij suggesties 

aangedragen voor passende regulerende maatregelen. Ook is aangedrongen op 

toezicht en handhaving. 

Dit initiatief van SBB heeft geen merkbaar vervolg gekregen. Wel is het aantal 

georganiseerde sportactiviteiten alleen maar toegenomen. 

Ook zijn er meer party’s en andere verstorende activiteiten bij gekomen. Dit 

vraagt om intensivering van regulering en handhaving. 

Het nalaten van regulering, toezicht en handhaving leidt tot achteruitgang in 

natuurwaarden.  

Deze Natura 2000 natuurgebieden veranderen zo geleidelijk in recreatieparken! 

 

 

 

 



 

Concluderend verzoek. 

Voor het behoud van rust en natuurwaarden in deze Natura 2000 gebieden 

verzoekt de Stichting Vrienden van Middenduin SBB om geen grootschalige 

commerciële activiteiten op terreinen van SBB in Zuid-Kennemerland toe te 

staan. 

Bovendien verzoeken we u alleen kleinschalige groepsactiviteiten op aangewezen 

locaties toe te staan onder zodanige voorwaarden, dat de natuur en de omgeving 

niet verstoord worden. 

 

Bij deze regulering is toezicht en handhaving essentieel. Desgewenst zijn 

Vrienden van Middenduin bereid een helpende hand te bieden. 

We geven u in overweging de kosten voor toezicht te verdisconteren in een 

vergoeding die SBB van de initiatiefnemers van de activiteiten vraagt  voor de 

SBB beheerswerkzaamheden. 

Uw reactie zien met belangstelling tegemoet. 

Namens de Stichting Vrienden van Middenduin, met vriendelijke groet 

 

 

Drs E.G.M.Prins, voorzitter SVvM 


