BEZIENSWAARDIGHEDEN

AMSTERDAMSE
WATERLEIDINGDUINEN
EH

De Waterleidingduinen liggen tussen Zandvoort en het
Langevelderslag in de gemeente Noordwijk. Het duingebied
is ingericht voor de winning van drinkwater voor de stad
Amsterdam. Er stroomt jaarlijks vijftig miljoen kubieke meter
door het 3400 hectare grote gebied. Er wordt sinds 1853
water gewonnen, waarmee het ‘t oudste waterwingebied van
Nederland is. Het wordt geëxploiteerd door Waternet.
Het duingebied is een beschermd natuurmonument en bij de
Europese Commissie aangemeld als Habitatrichtlijngebied.
Daarmee geniet het bescherming volgens de Europese regelgeving. Rust, ruimte en natuur zijn de voornaamste kernwaarden.
Om die te waarborgen is alleen wandelen toegestaan, maar ook
overal buiten de paden. Er zijn wel voorwaarden zoals alleen
toegang tussen zonsopgang en zonsondergang, een verplichte
toegangskaart en honden en fietsen zijn niet toegestaan. Het is
het grootste aaneengesloten wandelgebied van Nederland.
In het noorden ligt een uitgestrekt complex van infiltratiekanalen.
Oostelijk daarvan zijn grote oppervlakten land bebost, in
het zuiden is een duinreliëf. Het centrale gebied bestaat uit
landschap dat tijdens verstuivingen tussen 14e en 16e eeuw is
ontstaan. Hoewel de waterleidingduinen voor het grootste deel
in de gemeenten Zandvoort en Noordwijk liggen, is de gemeente
Amsterdam de eigenaar. Een klein gedeelte ligt in de gemeente
Bloemendaal. Het gebied kent een enorme verscheidenheid aan
dieren zoals de moervos, schapen, vogels, zwanen. Het heeft de
grootste damhertenpopulatie van Nederland, er wordt geschat
dat er zo’n 2.000 rondlopen.
Het gebied, ook goed bereikbaar met openbaar vervoer, heeft
vier hoofdingangen met een parkeerterrein:
n	Ingang Panneland, Vogelenzangseduinweg 2 in Vogelenzang;
n Ingang Oase, Eerste Leijweg 2 in Vogelenzang;
n Ingang Zandvoortselaan in Zandvoort;
n Ingang De Zilk, Joppeweg 1.
Bij drie ingangen is een horecagelegenheid en bij ingang De Oase
(Bloemendaal) vind je ook bezoekerscentrum De Oranjekom. Bij
elke hoofdingang starten twee vaste wandelroutes, makkelijk te
volgen via gekleurde paaltjes. Daarnaast zijn er een paar mooie
routes die je kunt lopen via een kaartje. Je kunt ze downloaden
vanaf de website, lopen met je smartphone of kopen in het
bezoekerscentrum.

Meer weten over bijvoorbeeld de waterzuivering in het duin
of over de damherten? Ga mee op excursie.
Info: http://awd.waternet.nl/
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