De demonstranten tegen het fietspad tijdens hun mars door de Amsterdamse Waterleidingduinen.
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Wandelaars in protest door het duingebied
DOOR MARGOT KLOMPMAKER
VOGELENZANG - Z o ' n 500

mensen hebben gisteren in de
Amsterdamse Waterleidingduinen gedemonstreerd tegen een
fietspad. Ze zijn eensgezind dat
iit unieke wandelgebied moet
blijven zoals het is.
De angst is groot dat het openstellen van het gebied voor fietsers, al is het maar op één pad,
tiet einde betekent van de rust
en stilte. „Het is hier al vreselijk druk met duizenden men-

sen op een mooie dag. Daar
kunnen niet nog eens duizenden fietsers bij", vond een ouder echtpaar.
„Ik kan wel janken", vertelde
een wandelaarster. „Ik ben
bang dat het gebied naar de
haaien gaat. Mountainbikers en
wielrenners staan te trappelen
om eens lekker hier in de duinen te komen crossen. Niemand die ze controleert."
De komst van het fietspad
langs de oostkant van het duingebied vanaf de Oase is gekop-

peld aan de aanleg van een ecoduct over de Zandvoortselaan.
De provincie geeft drie miljoen
euro subsidie mits er een fietspad komt. Veel wandelaars vinden dat pure chantage. „De provincie moet eens ophouden met
die koppelverkoop. Schandelijk."
Ook snappen wandelaars niet
dat het fietspad zo nodig in de
Waterleidingduinen moet. „Je
kunt in de gebieden er omheen
overal fietsen. Laat dit lekker
een wandelgebied blijven."

Bovendien vinden velen het
beoogde fietspad - een beklinkerde dienstweg met hier en
daar behoorlijke hoogteverschillen - een aanfluiting. „Ik
zou dit nooit gaan fietsen met
mijn kinderen", zei een moeder. „Levensgevaarlijk als ze
keihard van de hellingen gaan
afrijden. Ook voor wandelaars
trouwens. Je bent je leven hier
niet zeker."
De grote angst van de wandelaars is het toekomstige gejakker van wielrenners en moun-

tainbikers in het duingebied.
„Ze fietsen nu al illegaal 's
nachts door het gebied, als de
beheerders er niet zijn. Wie
gaat ze straks tegenhouden? Bovendien wil de gemeente Zandvoort niets liever dan fietspaden
van Oase en Panneland naar
zee. Echt, het eind is zoek."

