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Om uiteenlopende redenen is het voor het Natuurbedrijf van DZH van belang om inzicht te
hebben in het gebruik van het duingebied door recreanten en hun vervoermiddelen. O m d a t dit
gebruik zowel van dag t o t dag als van jaar t o t jaar sterk wisselt, levert alleen een langjarige
waarnemingsreeks b e t r o u w b a r e mogelijkheden o m trends (bijvoorbeeld veranderingen in het
recreatiegedrag) en toeval (zoals invloeden van het weer) te o n t r a f e l e n . Datzelfde g e l d t voor
het kwantificeren van de mogelijke invloed van beheersmaatregelen. In dit artikel belichten w i j
enkele uitkomsten uit een 10-jarig trendonderzoek naar het recreatief gebruik van de Vallei
Meijendel.
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Inleiding
O p l e t t e n d e waarnemers zien bij het b i n n e n k o m e n van het duingebied Meijendel een telslang.
V o o r hen een w e i n i g i n d r u k w e k k e n d e gebeurtenis, maar voor die slang des te meer. De passage
van een w i e l veroorzaakt namelijk een drukimpuls, die in het bijbehorende telapparaat w o r d t
vastgelegd. Het apparaat stelt bovendien vast of een auto of een fiets is gepasseerd. Strikt
g e n o m e n w o r d e n voertuig-assen geteld, maar in de praktijk van recreatieverkeer is d i t
nagenoeg gelijk aan aantallen fietsen en (personen)auto's. Het aantal mensen is hier vervolgens
weer relatief eenvoudig uit af te leiden.
Door dit onderzoek een g r o o t aantal jaren volgens dezelfde methodiek uit te voeren,
ontstaat de mogelijkheid t o t vergelijking in de t i j d . Ook w o r d t het in een aantal gevallen
mogelijk om verschillen tussen toeval en t r e n d te o n t r a f e l e n . Bovendien kunnen w e langs die
w e g proberen in te schatten welke effecten bepaalde beheersmaatregelen hebben gehad. Voor
d i t doel is onlangs een zogenaamd " T r e n d r a p p o r t " verschenen, waarin de o n t w i k k e l i n g e n van
het recreatiebezoek en het recreatieverkeer tussen maart 1992 en februari 2002 in de Vallei
Meijendel w o r d e n beschreven.
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Dit artikel beoogt enkele saillante punten uit dit trendonderzoek onder ogen te brengen van
onderzoekers en vrijwilligers van diverse -veelal biologische- pluimage die in dit gebied actief
zijn. We zullen in de volgende alinea de onderzoeksmethode kort toelichten. Daarna gaan we in
op de totale omvang van het bezoek per jaar, zoals die zich tijdens het trendonderzoek
geopenbaard heeft. Bezoek gaat gepaard met verkeer: voor zowel fietsverkeer als autoverkeer
geven we een illustratie van de uitkomsten. Ten slotte gaan we in op de vraag in hoeverre
bepaalde beheersmaatregelen gevolgen hebben gehad voor het recreatieve gebruik van de
Vallei Meijendel.

Waarnemingsmethode
De verkeerstellingen vinden plaats op
de "grens" van het onderzoekgebied
"Vallei Meijendel": op de
Meijendelseweg op de grens met
Wassenaar (auto's en fietsen) en op de
Golfzangweg nabij het fietspad
Katwijk-Scheveningen (alleen fietsen).
Bij zo'n zogenaamde kordontelling
wordt het verkeer bij het binnenkomen
en bij het verlaten van het gebied
geteld, zodat elk bezoekend voertuig
twee maal wordt geteld. De
zogenaamde verkeerskarakteristieken
(aantallen auto's/fietsen per
tijdseenheid) hebben daardoor
betrekking op verkeer in twee
richtingen samen. Het aantal
voertuigen dat in het gebied rijdt, of
daar wordt geparkeerd, bedraagt
(maximaal) de helft hiervan.
De aantallen auto's of fietsen per
tijdseenheid vormen een belangrijke
basis voor de beheersinformatie. Naast
informatie over aantallen voertuigen
heeft de beheerder ook gegevens
nodig over aantallen mensen: de
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aantallen bezoekers die met de auto of de fiets komen. Die vraag kan via een omweg uit het
geregistreerde aantal assen worden afgeleid, met behulp van steekproefsgewijs door visuele
tellingen vastgestelde "omrekeningsfactoren". De gemiddelde autobezetting is zo'n
omrekeningsfactor. Deze varieert met het seizoen en met de dag van de week. Daarom zijn voor
elke dag en voor elk seizoen in de loop van het onderzoek waarnemingen gedaan, zodat uit het
continue geregistreerde aantal auto- en fietsassen het aantal bezoekers per auto en per fiets
betrouwbaar kan worden berekend. Mensen die te voet het gebied binnen komen, worden met
behulp van een omrekeningsfactor aan het geheel toegevoegd. De bezoekberekening wordt
achteraf per dag uitgevoerd; de verkeersgegevens zijn per uur opgeslagen. Uiteraard wordt er
bij de berekening van het bezoek rekening mee gehouden dat de verkeerstelling inkomend plus
uitgaand verkeer omvat.
Het recreatieonderzoek
Figuur 1 geeft een overzicht van de bezoekaantallen per jaar en de verdeling naar vervoerwijze.
Over de gehele periode is het gemiddeld aantal bezoekers 640.000 per jaar. Gemiddeld 63%
daarvan komt met de auto; 33% met de fiets en 4% te voet.
In de 10 jaar schommelden de bezoekaantallen tussen 580.000 en 690.000 per jaar. Vooral
1996 en 1998 zijn jaren met minder bezoekers. Het aantal bezoekers met de auto is gemiddeld
400.000 per jaar. Uitgedrukt in procenten van dit gemiddelde is er in tien jaar een spreiding
tussen 93% (in 1996, 1998 en 2000) en 111% (in 1994). Het autobezoek is in de jaren 1995 en
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1996 duidelijk t e r u g gelopen. Na een viertal "stabiele" jaren is het autobezoek in 2001 voor het
eerst w e e r t o e g e n o m e n . Het aantal bezoeken per fiets laat van jaar t o t jaar verhoudingsgewijs
grotere schommelingen zien. Gemiddeld komen er 212.500 fietsbezoekers per jaar. De spreiding
bij de fietsen ligt tussen 86% (in 1998) en 114% (in 1995) van dit gemiddelde. Ook absoluut gaat
het o m f l i n k e schommelingen: zowel in 1996 als in 1998 w o r d e n circa 50.000 fietsen minder
geteld dan in het voorgaande jaar. In de volgende paragraaf gaan w e in op het (vermoedelijke)
" w a a r o m " hiervan.
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Figuur 1. Totaal aantal bezoeken en aantal per auto, fiets en te voet, per jaar, voor de Vallei Meijendel
in de periode 1992-2001.
Fietsverkeer
Gemiddeld w o r d e n op een w e r k d a g bijna 800 fietsen geteld. Op een zaterdag komen er
g e m i d d e l d 1250 (dat is 1,6 maal zoveel) en op een zondag 2470 (dat is 3,2 maal het gemiddelde
op een w e r k d a g ) . In f i g u u r 2 is weergegeven hoe het jaargemiddelde voor 2001 (844 op
w e r k d a g e n ; 1132 voor alle dagen van de week) in de loop van het jaar w o r d t o p g e b o u w d .
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Figuur 2. Omvang fietsverkeer per dag (2 rijrichtingen) van en naar de Vallei Meijendel in de periode
maart 2001 tot en met februari 2002.
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Opvallend in deze figuur is in de eerste plaats de grote grilligheid van dag tot dag. Verschillen in
weersomstandigheden vormen hiervoor de eerste verklaring. Daarnaast zijn twee trends in de
figuur te onderscheiden: zaterdagen en (vooral) zondagen zijn in de regel veel drukker dan de
omliggende werkdagen en het fietsverkeer speelt zich vooral in voorjaar en zomer af. In het
najaar en vooral in de winter wordt er weinig gefietst. (In de later te bespreken figuur 3 zullen
we dit vergelijken met autoverkeer). Wat wel opvalt, is dat het aantal fietsen in de winter
gedurende de waarnemingsperiode van 10 jaar een flinke stijging laat zien, terwijl het voorjaar
en najaar juist een daling laten zien.
Bij de bespreking van het bezoek is gebleken dat het aantal fietsers van jaar tot jaar
verhoudingsgewijs meer fluctueert dan het autobezoek. Een belangrijke verklaring hiervoor is
dat het fietsbezoek veel afhankelijker is van de weersomstandigheden. Jaren met slecht weer in
de voor- of najaarsvakantie bijvoorbeeld, missen in die weken veel fietsers. Dat kan in andere
weken maar deels worden gecompenseerd. Hetzelfde geldt voor een serie achtereenvolgende
zondagen met slecht weer in voorjaar of zomer. Dit kan worden geïllustreerd door de
basisgegevens zoals weergegeven in figuur 2 te vergelijken met uitkomsten van andere jaren,
bijvoorbeeld 1998 (niet grafisch opgenomen in dit artikel; zie rapportage deel IX). In dat jaar
was april zeer nat en somber, wat resulteerde in gemiddeld 200 minder fietsen per dag. Grote
verschillen treden ook op in juli (heel somber, 1200 fietsen minder) en oktober (koud en
wisselvallig, 500 fietsen minder). Juli 2001 kende twee zomerse, warme perioden en oktober
2001 was de zachtste oktobermaand in 300 jaar. Per saldo is het gemiddelde voor 2001 in figuur
2 per dag 170 fietsen hoger dan in 1998.
Een belangrijke consequentie van de grilligheid van dag tot dag voor (recreatief)
fietsverkeer is de noodzaak om op een telpunt continu te tellen: het hele jaar door.
Steekproeven leveren op dit punt maar zeer beperkt inzicht. Het staat wel los van het aantal
telpunten dat noodzakelijk is. Nadat bleek dat jaarlijks een nagenoeg constant percentage
fietsverkeer de Vallei binnen kwam via de Meijendelseweg, is de telling vanaf 1998 op deze plek
geconcentreerd. Via een "ophoogfactor" wordt het aantal fietsen naar de Vallei Meijendel
berekend. Op deze wijze kunnen de waarnemingskosten worden geminimaliseerd.
Omdat specifiek bij fietsverkeer de aantallen van dag tot dag sterk wisselen, zegt een
gemiddelde niet zo veel. Op extreem drukke dagen zijn in de Vallei Meijendel meer dan 10.000
fietsen geteld (Hemelvaartsdag 2001 en een drietal zondagen in juli of augustus in de jaren
1994-1997). Een "normale" waarde voor de drukste fietsdag van het jaar is 9.000 fietsen.
Gemiddeld zijn er 20 dagen met meer dan 3750 fietsen. Het gaat dan vooral om zondagen in het
voorjaar en in de zomer. Op 100 dagen per jaar worden meer dan 1200 fietsen van en naar de
Vallei Meijendel geregistreerd.
Het autoverkeer
De belangrijkste conclusie in het trendonderzoek voor autoverkeer is dat de omvang hiervan ten
opzichte van voorgaande jaren een duidelijke daling laat zien in 1995, tot minder dan 400.000
autobezoeken. Deze daling zet nog verder door in 1996. Tot en met 2000 blijven de uitkomsten
op dat lagere niveau rond 375.000 per jaar. De aantallen na 1997 liggen daarmee op ongeveer
80% van de aantallen voor 1995. In 2001 is voor het eerst na 1994 weer een lichte stijging te
zien; in dat jaar wordt de grens van 400.000 autobezoeken weer overschreden. Op de mogelijke
samenhang met de uitgevoerde beheersmaatregelen wordt in de volgende paragraaf ingegaan.
Gemiddeld worden er op een werkdag ongeveer 740 auto's geteld. Op zaterdagen is dit
1150 (1,5 maal zoveel) en op zondagen 2250 (3 maal zo veel als op werkdagen). Op extreem
drukke dagen zijn in de Vallei Meijendel rond de 6.000 auto's geteld (zondagen in oktober of
november in de jaren 1992-1993). Een "normale" waarde voor de drukste autodag van het jaar
is 4.000 tot 5.000 auto's. Gemiddeld zijn er 20 dagen met meer dan 2.500 auto's. Het gaat dan
vooral om zondagen in het najaar. Op 100 dagen per jaar worden meer dan 1.100 auto's van en
naar de Vallei Meijendel geregistreerd.
De verschillen per maand zijn onderzocht voor alle dagen van de week samen. Zij zijn
relatief klein: zie figuur 3. Wat wel opvalt, is dat oktober gemiddeld over 10 jaar duidelijk de
drukste maand is. Dit beeld komt overeen met dat van de drukste dagen voor het autoverkeer,
deze liggen voor een groot deel op zondagen in het najaar. Ter vergelijking is in figuur 3 ook de
uitkomst van het fietsverkeer opgenomen. Deze is opmerkelijk verschillend van de vlakke lijn
van het autoverkeer. Fietsen "piekt" in mei/juni en vooral in juli/augustus; van november tot
maart blijft alleen de kleine kern van "die-hards" de fiets gebruiken.
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Figuur 3. Verkeersverloop over het jaar gemiddelde etmaalintensiteit per maand voor auto- en
fietsverkeer voor de Vallei Meijendel in de periode 1992-2001.
Conclusies naar aanleiding van beheersmaatregelen
In de loop van de jaren zijn verschillende beheersmaatregelen ten aanzien van het recreatieve
gebruik van de Vallei Meijendel genomen. Een vijftal daarvan is in het trendrapport onder de
loep genomen. Hiervoor is voor elke maatregel nagegaan in hoeverre het te verwachten effect
op de bezoek- en verkeersstroom (met de beschikbare gegevens uit het verkeersonderzoek) ook
daadwerkelijk is aan te tonen. De onderzochte beheersmaatregelen zijn: de opheffing van de
parkeerplaats De Verlengde Brink; het aanlijngebod voor honden; het opheffen van de
springtuin en het plaatsen van een speeltuin aldaar, alsmede de herinrichting van de
parkeerplaats Kievitsduin.
De effecten zijn bepaald door een vergelijking van de verkeerskarakteristieken voor en na
de invoering van de betreffende maatregel. Meestal is gebruik gemaakt van de telslangen bij de
hoofdingang. Daarnaast zijn de zogenaamde visuele tellingen toegepast, waarmee
steekproefsgewijs het gemiddeld aantal inzittenden en de voertuigsoorten zijn vastgelegd.
De opheffing van de "overloop-parkeerplaats in het weekeinde" De Verlengde Brink (1995)
heeft geleid tot lagere aantallen auto's in de Vallei Meijendel. Het doel van de maatregel,
minder autoverkeer in het centrum van de Vallei, is bereikt. Wanneer het gemiddelde bij de
hoofdingang over 1992-1994 wordt vergeleken met dat over 1996-1998, dan is het aantal
(inkomende en uitgaande) auto's op de zondag met gemiddeld 610 afgenomen (23%). De
afname op zaterdagen bedraagt 310 (24%).
Het aanlijngebod voor honden in 1995 is minder gemakkelijk rechtstreeks te herleiden tot
bezoek- en verkeersstromen. Indien wordt aangenomen dat het dagelijks uitlaten van honden
voor het merendeel door één begeleider gebeurt, dan betekent dit, dat het wegblijven van deze
groep leidt tot een gemiddeld hogere voertuigbezetting. Op basis van deze hypothese kan
worden geconcludeerd dat door het instellen van het aanlijngebod Meijendel minder als gebied
voor het uitlaten van honden wordt gebruikt, omdat de gemiddelde voertuigbezetting in 19951996 ten opzichte van 1992-1994 significant is gestegen. Deze conclusie kan ook worden
getrokken op basis van het feit dat het aantal auto's op de hoofdtoegang op werkdagen na
invoering van het aanlijngebod (zonder dat er aantoonbare andere invloeden zijn) plotseling
aanzienlijk daalt. In relatie hiermee kan worden geconcludeerd dat de opheffing van de
parkeerplaats de Verlengde Brink niet de enige factor is voor de afname van het aantal auto's
vanaf 1995.
Het aantal paardentrailers is door het verplaatsen van de springtuin uit het centrum van
de Vallei Meijendel (1997) met ruim de helft afgenomen. Op zaterdagen is de afname met 65%
het sterkst. Op zondagen is de afname iets minder groot, maar toch aanzienlijk (47%). Deze
uitspraak is gebaseerd op directe waarneming van het aantal paardentrailers bij visuele tellingen
op de hoofdingang.
Na de uitplaatsing van de springtuin is deze in 1998 heringericht tot speeltuin.
Verondersteld wordt dat dit tot een hogere voertuigbezetting zal leiden, omdat er meer ouders
met kinderen en groepen (in verband met kinderpartijen) met de auto naar Vallei Meijendel
komen. De voertuigbezetting blijkt weliswaar gestegen te zijn (tegen de landelijke trend in),
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maar het aantal waarnemingen is voor dit doel te gering om wiskundig significantie vast te
kunnen stellen.
De herinrichting van de parkeerplaats Kievitsduin in 1999 heeft er toe geleid dat er
mogelijk sprake is van een toename van het autoverkeer aan het duingebied Meijendel. In de
periode voor de herinrichting (1996-1998) bedraagt het aantal inkomende en uitgaande auto's
op de hoofdtoegang gemiddeld circa 950. In de periode na de herinrichting (2000/2001) loopt dit
aantal op tot gemiddeld 990 per dag. Dit betekent dat er sprake is van een toename van het
aantal auto's met circa 4%. Deze toename is vrijwel geheel toe te schrijven aan het jaar 2001
(8%).
Na de herinrichting van Kievitsduin heeft er een verschuiving van de parkeerdruk plaats
gevonden. Dat blijkt uit een vergelijking tussen de telling op de hoofdtoegang en een extra
telpunt na de afslag Kievitsduin. Het autoverkeer richting het centrum van de Vallei is
afgenomen terwijl het aantal auto's dat parkeert op Kievitsduin is toegenomen. De toename op
Kievitsduin is groter dan de afname in het centrum.
Is het parkeren nu goed geregeld?
Indicatief is onderzocht of met de huidige inrichting van de parkeerplaats Kievitsduin en met
200 parkeerplaatsen in de Vallei het parkeerprobleem in de Vallei is opgelost of dat er nog
aanvullende maatregelen (zoals een goede signalering "Meijendel vol") gewenst zijn. Hierbij
zijn zaterdagen en zondagen als maatgevend genomen. Op grond van de verkeerstellingen in
de periode 1 maart 1999 tot en met 28 februari 2002 (drie jaren) blijkt dat nog aanvullende
maatregelen gewenst zijn op in totaal circa 40 tot 100 zaterdagen en zondagen.

Conclusies
•

•

•

•

De belangrijkste conclusie van het trendonderzoek over de periode 1992-2001 voor de
Vallei Meijendel is dat de bezoekomvang is afgenomen. Gemiddeld worden er per jaar
640.000 bezoeken afgelegd. Opvallend is de toename die in 2001 ten opzichte van de
voorgaande jaren wordt geconstateerd; dit kan mogelijk duiden op een nieuwe groei van
het bezoek.
Vergeleken met de periode 1992/1993 is het aantal (inkomende en uitgaande) auto's in de
periode 2000/2001 met 18% afgenomen (van 1.210 naar 990 auto's per dag). Het
fietsverkeer wisselt sterk van jaar tot jaar, maar een bepaald verband is hierin niet te
ontdekken. Gemiddeld worden op een werkdag bijna 800 fietsen geteld, oplopend tot
2.470 op zondagen. De werkelijke aantallen tonen grote fluctuaties (vergelijk figuur 2).
De beheersmaatregelen die tot doel hebben het autoverkeer in de Vallei Meijendel te
verminderen (opheffen van de parkeerplaats De Verlengde Brink, aanlijngebod honden en
opheffen van de springtuin van ruiters) hebben het beoogde effect gehad.
De uitbreiding en herinrichting van de parkeerplaats Kievitsduin aan de rand van de Vallei
heeft geen extra verkeersaantrekkende werking gehad op het autoverkeer naar het
centrum. Wel is er meer verkeer naar het gebied toe gekomen. Er is sprake van een
verschuiving van de parkeerdruk van het centrum van de Vallei naar de rand van het
duingebied Meijendel.

Nabeschouwing
Tien jaar waarnemen volgens een vast stramien levert een schat aan gegevens. Daarin verschillen
verkeerskundigen en recreatieonderzoekers niet van -bijvoorbeeld- biologen. Op basis van deze
"verkeerskundige schat" is DZH in staat gesteld de effectiviteit aan te tonen van maatregelen
gericht op het weren van de auto uit het "hart" van de Vallei Meijendel. Maar ook voor andere
beheersmaatregelen is na te gaan of deze effectief zijn geweest, mits het gaat om maatregelen
met een effect op de verkeers- of bezoekstromen.
Een monitoringonderzoek kan nooit antwoord geven op alle vragen. Wat het wel kan, is
het bieden van een onderbouwing met betrouwbare, volgens een vast protocol verzamelde
gegevens. Ook incidenteel steekproefsgewijs verzamelde gegevens, zoals enquêtes naar de
mening van recreanten, kunnen dan achteraf worden geïnterpreteerd ten opzichte van het
totale bezoek.
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Meer informatie
Over het monitoringonderzoek Meijendel is gerapporteerd in de serie "Nota vakgroep
Ruimtelijke Planvorming" (uitgave leerstoelgroep Landgebruiksplanning, Wageningen
Universiteit). Deel I gaat in op de waarnemingsmethoden en het toegepaste rekenmodel. Deel
VII vergelijkt de uitkomsten over de periode 1992-1996 voor het Totale Duingebied en deel XIII
de ontwikkelingen van het recreatiebezoek en het recreatieverkeer in de Vallei Meijendel van
maart 1992-februari 2002. Vorenstaand artikel is gebaseerd op dit zogenaamde "trendrapport".
De niet met name genoemde delen hebben elk betrekking op de uitkomsten van 1
waarnemingsjaar, dat steeds loopt van 1 maart tot en met 28 februari.
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