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Ervaringen en gevolgen van natuur 
Rob Kramer 

De duinen van Meijendel zijn al 
lang in gebruik voor natuureduca
tie. Al in de jaren vijftig werden 
door de toenmalige Haagse 
School- en Kindertuinen (SKT) in 
de weekeinden soms meerdere 
malen per dag excursies georgani
seerd. De laatste jaren organiseert 
de Stichting 'Het Bewaarde Land' 
natuureducatie in Meijendel (de 
Bruyn II, Aartsen, dit nummer). 
Welke ervaringen heeft: de terrein
beheerder met deze activiteiten in 
de duinen? 

Langdurig en intensief gebruik 
In de jaren zestig werden per seizoen over 
wisselende routes natuur-, puzzel- en later 
scholenpaden beschreven, die soms door 
grote groepen gebruikt werden. Sommige 
tochten trokken meer dan 2000 deelne
mers. Bij het 100-jarig jubileum van de 
Haagse Duinwaterleiding in 1974 (de 
beheerder van het gebied) werd de oude 
arbeiderswoning bij de boerderij Meijen
del aan SKT in gebruik gegeven als bezoe
kerscentrum. Sinds 1975 werd dit het 
dagcentrum voor het Haagse onderwijs, 
waarbij groepen 6, 7 en 8 van het basison
derwijs en groepen van het middelbaar 
onderwijs voor een halve of hele dag in 
het duin natuureducatief actief konden 
zijn. Na een aarzelend begin was het eind 
jaren tachtig uitgegroeid tot een jaarrond 
programma met soms meerdere groepen 
per dag. Er kwamen zelfs HBO-opleidin-
gen naar Meijendel in het kader van het 
onderwerp "Ecologie van de Kust". 

De slechte financiële situatie van het 
Haagse onderwijs noopte tot bezuinigen. 
Dat leidde met de privatisering van de 
Haagse Duinwaterleiding tot het Duin
waterbedrijf Zuid-Holland (DZH) in 
1992 tot het einde van de natuureducatie 
vanuit de gemeente Den Haag in Meijen
del. De laatste jaren zijn er eerst in de 
vorm van Stichting "Het Bewaarde Land" 
en nu de "Vereniging Natuurbeleving" 
opnieuw mogelijkheden voor natuuredu
catie in Meijendel (voor meer informatie 
zie adressen, p. 273). 

Een landschaps
inventarisatie 

aan de hand 
van een 

vragenlijst. 

De sporen na 25 jaar 
Al deze activiteiten vinden en vonden 
vooral plaats in het centrum van het 
gebied: de Vallei Meijendel. Ten opzichte 
van het jaarbezoek van 650.000 mensen 
voor de Vallei (180 ha) leveren de 
schoolklassen slechts een beperkt aan
deel. Wel is het zo dat het gebruik door 
de langdurige aanwezigheid in het 
gebied intensief is. O m het duinland
schap te doorgronden is het maken van 
een doorsnede vanaf de hoge duinrand 
aan de oostkant tot aan de zeereep en het 
strand in het westen noodzakelijk. Zeker 
vóór 1995 werd wel tegen hogere steile 
hellingen gelopen. Sporen op de soms 
spaarzaam begroeide, geëxponeerde hel
lingen waren via looppaadjes zichtbaar. 
Het is echter de vraag hoe schadelijk wat 
meer dynamiek op dit soort plaatsen 
eigenlijk is. 

In de laaggelegen, vrij vlakke kern 
van de Vallei (een oud cultuurlandschap) 
is het vrijwel onmogelijk te spreken over 
schade en beïnvloeding. De hele vallei is 
vanaf de vijftiger jaren recreatief beheerd 
met aanplant van houtige gewassen en 
vastlegging van open plaatsen met tak
ken. Zodanig dat er nu eerder sprake is 
van een gemis aan openheid in deze 
kern. Verruiging door Duinriet en in 
bosachtige delen opslag van Bosbraam is 
daar mede debet aan. De invloed van 
natuureducatie is hier onbeduidend. 

De Libellenvallei, een soortenrijke, 
vochtige duinvallei op enige afstand van de 
Vallei Meijendel in de kern, is een veel 
bezocht studieobject. Om de waardevolle 
vegetatie te beschermen werd de toegang 
midden jaren tachtig door hekwerken 
beperkt, terwijl in het toegankelijke deel 
een maaibeheer werd ingesteld. Het afslui
ten heeft geen natuurwinst opgeleverd. Lid-
steng en Watermunt zijn vervangen door 
rietruigte en berken. De stroken ertussen 
met o.a. Duizendguldenkruid, Parnassia, 
Rondbladig wintergroen, Breedbladige wes
penorchis en Steentijm groeiden dicht met 
Kruipwilg en Duindoorn. Alleen het toe
gankelijke deel kent nog een aantrekkelijk 
uiterlijk mede door regelmatig maaibeheer. 
Jammer genoeg is bij deze 'proefopzet' niet 
duidelijk wat nu eigenlijk de invloed van de 
betreding is en wat van het maaien. 

Van de vogels reageerden de open 
duinbewoners als Veldleeuwerik, Wulp en 
Zilvermeeuw duidelijk op langskomende 
excursies. De bijdrage door deze verstoring 
aan het vrijwel verdwijnen van deze soorten 
als broedvogel in het betreffende deel is 
echter te verwaarlozen. Respectievelijk de 
vergrassing, verstruiking en de terugkeer 
van de Vos spelen hierin een belangrijker 
rol. Toch blijft het belangrijk om gebieden 
vrij te houden van iedere vorm van, al of 
niet educatieve, recreatie al was het alleen 
maar om aan te kunnen tonen dat de 
invloed daarvan gering is. 
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educatie in de duinen van Meijendel 
De waarde van Meijendel voor 
natuureducatie 
Juist in de randstad zijn de mogelijkheden 
om natuurterreinen te bezoeken beperkt. 
Zeker waar het terreinen betreft met nog 
natuurlijke en ruimtelijk grootschalige 
processen. In de vallei Meijendel is al eeu
wenlang sprake van een samengaan van 
natuur en cultuur. Dit heeft geleid tot een 
grote landschappelijke variatie op een 
beperkte oppervlakte. Het terrein laat zien 
dat ook binnen de randstad natuur te 
beleven valt. De landschappelijke variatie 
met hellingen, vergezichten, dichte stru
welen en hoger opgaand bos biedt talloze 
mogelijkheden voor veel vormen van 
natuureducatie. Hierbij valt ook te den
ken aan het stimuleren van een verant
woorde wijze van watergebruik en recre
atief gebruik van het terrein. Excursies 
onder deskundige begeleiding naar hoog
waardige natuurgebieden, zoals bijv. de 
Libellenvallei, moeten daarbij tot de 
mogelijkheden behoren. 

Draagvlak voor natuurbeheer 
Natuurbehoud is een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Aangegeven en 
mogelijke natuurwaarden worden tegen
woordig echter niet altijd voetstoots aan
vaard. Goede voorlichting is nodig om 
een assertieve en mondige bezoeker tevre
den te stellen. Meningsverschillen over 
het natuurbeeld van het duingebied en de 
plaats van de mens daarin leiden soms in 
het kader van beheer en natuurontwikke
ling tot discussie. Natuureducatie is daar
bij een middel om draagvlak te creëren en 
een goede beeldvorming en bekendheid 
met het gebied te bereiken. De waarde 

van het terrein moet daardoor duidelijk 
worden evenals het doel dat de beheerder 
nastreeft in het kader van natuurontwik
keling en -behoud. 

Is natuureducatie binnen een 
waardevol natuurgebied te verant
woorden? 
De visie van de schrijver is beïnvloed door 
de eigen ervaring met allerlei groepen met 
zeer diverse achtergronden. Meer dan 20 
jaar natuureducatieve activiteiten begelei
den kan eigenlijk alleen bijdragen tot een 
positieve indruk van het nut ervan. Het 
belang en de noodzaak tot bescherming 
van een gebied met hoge natuurwaarden 
(en onderdeel van de EHS) binnen de 
randstad is op deze wijze te benadrukken. 

Het voornaamste probleem voor de 
beheerder is dat sommige activiteiten strij
dig zijn met geldende toegangsvoorwaar-
den. Het kan vanuit educatief oogpunt 
noodzakelijk zijn buiten de paden te 
komen en, alhoewel beperkt, dierlijk of 
plantaardig materiaal te verzamelen voor 
determinatiewerk of verslaglegging. Ver
der is bodemonderzoek een sleutel voor 
het begrijpen van de vegetatieopbouw. 
Andere bezoekers reageren daar soms 
afwijzend en met onbegrip op, vaak van
uit het "waarom zij wel en ik niet"-prin-
cipe. Het is daarom van belang dat ter
reinbeheerders en -gebruikers goede 
afspraken maken over het terreingebruik 
en intensiteit van activiteiten per deelge
bied. 

De activiteit en de groepsgrootte die
nen afgestemd te zijn op de draagkracht 
van terreindelen. Meestal betekent dit dat 
slechts kleine groepen onder intensieve en 

Presentatie van de 

uitwerking aan 

andere groepen is 

van groot belang. 

deskundige begeleiding kunnen worden 
toegelaten. Gezien de kosten van een 
begeleid educatief programma zal dit voor 
menig beheerder niet of slechts beperkt 
mogelijk zijn. De rol van vrijwilligers 
wordt steeds belangrijker, zeker ook 
gezien het gebrek aan politieke belangstel
ling voor financiële ondersteuning van 
natuureducatie. Toch is professionele 
inbreng en veldervaring van belang om in 
aansluiting op de achtergrond van de 
groep te komen tot een zo hoog mogelijk 
rendement. Voor Meijendel en het Duin-
waterbedrijf speelt de achtergrond van 
G.J. de Bruyn die er zelf jarenlang oecolo-
gisch onderzoek verrichtte een grote rol. 
Het D Z H is op dit moment voorwaar
denscheppend en beperkt zich tot het 
mogelijk maken van activiteiten. Uitbrei
ding van de activiteiten in aantal en tijd 
kan onder de gegeven omstandigheden 
het beste worden bereikt door de realisatie 
van een geschikt onderkomen. Binnen 
het D Z H bezint men zich op de rol die 
het bedrijfin deze zou kunnen spelen. 

Summary 
Experiences of nature educatlon in the dunes of 

Meijendel nearThe Hague 

In 1975 an environmental education programme for 

schoolgroups starled in the dunes of Meijendel. 

Although this was developped in the late eighties into a 

yearround programme for children between 10 and 20 

years old it had to stop in 1993. However a new pro

ject: The Treasured Land' started in 1994 for children 

between 8 and 12 years old. Most of the activities took 

place in a part of the dune area that is open to the 

public. In that part there was already a strong recre-

ational presence. From a nature management point of 

view after all those years you can only speak of a slight 

additional damage. That damage must be compared 

with the value of working with groups in a more 

natural area like the dunes. Especially in this crowded 

western part of Holland the possibilities for this type of 

nature education are scarce. Support for the safeguar-

ding and nature management of these areas is impor

tant and this type of activities can play a role in that 

support. So the balance for the Watersupply company, 

the manager of this area, is positive when there are 

good arrangements about the use of each part of the 

area. 
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