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Deze eerste Nieuwsflits is een proefversie. We zijn benieuwd of er belangstelling bestaat
voor een nieuwsbrief over de activiteiten van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en
Noord-Kennemerduingebied.
Uw reacties zijn dus zeer welkom!

Europa over stikstof
Het Europees Hof zal woensdag 7 november en uitspraak doen over de PAS
(Programmatische Aanpak Stikstof). Onze Hoge Raad heeft om advies gevraagd bij het
Europees Hof, betreffende een zaak die door een combinatie van natuurorganisaties was
aangespannen. Naar verwachting zal het Hof (bindend) adviseren om meer werk te maken
van aanpak van stikstof bij de bron, met name de intensieve veehouderij.

Rechtszaak over Beheerplan
Op 13 november wordt ons bezwaar betreffende het Natura 2000 Beheerplan Schoorlse
Duinen door de Rechtbank in Haarlem behandeld. Eerder stelde de Rechtbank zich niet
ontvankelijk voor ons bezwaar. De reden was dat de Stichting nog niet bestond toen het
Beheerplan ter inzage lag. Gelukkig loopt onze zaak weer door, omdat we samen met
Stichting Duinbes en met Stichting Natuurbehoud procederen.

Spandoeken tegen de kap
Met spandoeken stonden we op 28 oktober bij het Leeuwenkuilbos dat SBB wil gaan
kappen. Het was bedoeld als kleine actie, om te bekijken of onze spandoeken goed zichtbaar
te plaatsen waren. Door spontane hulp van passanten werd het een groter gebeuren dan we
hadden verwacht.

Klokkenluidersbrief aan Europees Parlement
Op 18 oktober hebben wij een open brief verstuurd aan het Europees Parlement, omdat wij
de indruk hebben dat oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van Europese subsidie om de
bomen te kappen. Terwijl er voor CO2-vermidering juist veel meer bomen nodig zijn.

Boek “Hier is zon, zee en zand”
Op 21 oktober presenteerde Uitgeverij Conserve het boek “Hier is zon, zee en zand” met een
bloemlezing van verhalen over Bergen en Schoorl. Onze stichting mocht het voorwoord en
een hoofdstuk schrijven. De uitgeverij schenkt ons de royalties.

Kap gaat gewoon door
Door PWN is een fors bos gekapt tussen Bakkum en Egmond. Het is net of er bommen in het
gebied zijn gevallen. Wat dat betreft lijkt het wel op de Mariavlakte in Schoorl, waar vorig
jaar het mooie heideveld compleet is afgegraven.
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.

Nog veel meer info
Op onze websites vindt u veel meer informatie.
Kijk eens op www.DUINSTICHTING.NL
of
www.Schoorlsebosmoetblijven.nl
of
www.stop-bomenkap-noordhollandsduinreservaat.nl

We willen de Nieuwsflits een paar keer per jaar gaan uitbrengen. Het is een uitgave van de Stichting ter behoud
van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied, ook bekend onder de namen Duinstichting en
Schoorlsebosmoetblijven.
U ontvangt deze 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.
Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), giften zijn dus aftrekbaar.
Geef op rekening NL 79 TRIO 0338 5294 89

Wilt u deze Nieuwsflits niet meer ontvangen, mail dan terug “svp geen nieuwsflits meer”.
Weet u anderen die ook graag de Nieuwsflits ontvangen? Mail dan “svp ook een Nieuwsflits naar … “ (met op
de puntjes het betreffende emailadres)

