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Er is veel belangstelling voor de activiteiten van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- 

en Noord-Kennemerduingebied, kortweg de Duinstichting.  

Wij houden u graag op de hoogte, er is weer veel gebeurd. Daarom nu onze tweede 

Nieuwsflits. 

Uw reacties zijn zeer welkom! Mail naar: info@duinstichting.nl 

 

Gesprekken over monitoring gestart 

Gedeputeerde Tekin heeft gevraagd of wij als de vertegenwoordigers van omwonenden 

willen meedoen met het monitoren van de ingrijpende werkzaamheden die SBB van plan is.  

Dat ligt natuurlijk gevoelig: wij zijn tegen deze plannen. Als we mee doen met monitoren, 

wekken we dan de indruk aan de plannen mee te werken?  

We hebben er voor gekozen om mee te doen, dan zitten we dicht bij het vuur. We hebben 

bij de aanvang duidelijk gesteld, dat monitoren voor ons meer inhoudt dan alleen bekijken of 

de paar door de provincie aangewezen soorten planten en dieren in aantallen gaan 

toenemen.  

Wij vinden dat op zijn minst alle in Natura 2000 genoemde te beschermen en in stand te 

houden soorten en habitats doorlopend in de gaten gehouden moeten worden: neemt hun 

aantal af of stijgt dat? Verder vinden wij dat ook diverse soorten gevolgd moeten worden, 

die niet staan vermeld, zoals insecten, paddenstoelen en mossen.  

Vooraf hebben wij gesteld dat volgens ons het monitoren niet alleen kan gaan over 

maatregelen die voortvloeien uit het beheerplan, maar dat het moet gaan over ALLE 

werkzaamheden die worden uitgevoerd in de Schoorlse Duinen. Het is tenslotte één gebied, 

waarin de verschillende soorten flora en fauna een onderlinge samenhang hebben. 

Eind december is er een vervolg bijeenkomst, waarin de door ons ingebrachte aanvullingen 

worden besproken. 

Aangifte tegen PWN 

Op 28 november hebben wij aangifte van vernieling gedaan bij de RUD. Binnen de Gemeente 

Bergen NH heeft PWN een bos gekapt en vervolgens de grond afgegraven. PWN heeft daar 

geen vergunning voor aangevraagd. We hebben de RUD gevraagd handhavend op te treden 

en PWN te sommeren de schade te herstellen. 

Meer: www.duinstichting.nl/actueel/nh-duinreservaat/ 

Kap op film 

Door SBB worden momenteel bomen gekapt in het gebied tussen Zeeweg en Aagtdorp. Als 

dat ‘dunnen’ gereed is, gaan de machines naar het Leeuwenkuilbos en het Van Steijnbos. 

Tenminste, als de gemeente Bergen NH voor die tijd vergunning heeft verleend. 

http://www.duinstichting.nl/actueel/nh-duinreservaat/


Wilt u de kap met eigen ogen zien? Kijk op:  http://www.duinstichting.nl/wp-

content/uploads/2018/11/SchoorlsBosbeheer2018-PH_480p.mov  Of kijk op     

www.duinstichting.nl/actueel-2/   bij 27 november en klik om de film te starten. 

Weer een klokkenluidersbrief aan Europees Parlement 

In navolging van onze brief van 18 oktober hebben nu verschillende natuurorganisaties 

samen een vergelijkbare open brief verstuurd aan het Europees Parlement. Het is toch te 

gek dat Europese subsidie wordt gebruikt om bomen te kappen en te verbranden. Terwijl er 

voor CO2-vermindering juist veel meer levende bomen nodig zijn. 

De brief kunt u bij 22 november vinden op: http://www.duinstichting.nl/actueel-2/  . 

Minister over stikstof 

Op 20 november probeert de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit de Tweede 

Kamer met een kamerbrief gerust te stellen. Volgens de brief heeft het Europees Hof de 

juridische structuur van de PAS toelaatbaar verklaard en kan vergunningverlening weer 

worden voortgezet. Het lijkt wel alsof de minister een andere brief van het Europees Hof 

heeft gekregen dan de pers.  

Meer over de PAS kunt u vinden op: http://www.duinstichting.nl/overheid/pas/ . Daar kunt 

u ook de Kamerbrief vinden. 

Rechtszaak over Beheerplan 

Vol spanning wachten we op de uitspraak over het Beheerplan Schoorlse Duinen. Die wordt 

pas rond de kerstdagen verwacht. 

Meer: kijk op  www.duinstichting.nl/actueel-2/   bij 13 november.  

Nog veel meer info 

Op onze drie websites vindt u veel meer 

informatie. Kijk eens op:  

www.DUINSTICHTING.nl 

www.Schoorlsebosmoetblijven.nl 

www.stop-bomenkap-Noordhollands-

Duinreservaat.nl 

 

De Nieuwsflits is een uitgave van de Stichting ter behoud van 

het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied, ook bekend 

onder de namen Duinstichting en Schoorlsebosmoetblijven. 

U ontvangt onze nieuwsflits omdat u interesse hebt getoond voor het behoud van de bossen en heidevelden in 

de Schoorlse Duinen en/of in het Noord-Hollands Duinreservaat.  

Weet u anderen die ook graag de Nieuwsflits ontvangen? Mail dan “svp ook een Nieuwsflits naar … “  (met op 

de puntjes het betreffende emailadres).  

Wilt u deze Nieuwsflits niet meer ontvangen, mail dan terug “svp geen nieuwsflits meer”.   
We willen de Nieuwsflits een aantal keren per jaar uitbrengen. 

 

Wij zijn erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), giften zijn 

dus fiscaal aftrekbaar. Uw gift wordt goed besteed.  

Geef op rekening NL 79 TRIO 0338 5294 89 
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