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Er is veel belangstelling voor de activiteiten van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en NoordKennemerduingebied, kortweg de Duinstichting. Wij houden u graag op de hoogte, er is weer veel
gebeurd. Daarom nu onze derde Nieuwsflits. Uw reacties zijn zeer welkom! Mail naar: info@duinstichting.nl

Waar zijn de bomen gebleven?
Door SBB zijn in het najaar 15.811 volwassen bomen gekapt in de Schoorlse Duinen. Dat noemden
ze: “regulier onderhoud en het maken van open plekken om loofbomen een kans te geven”. Een
kans geven, niet aanplanten dus. We hebben SBB gevraagd wat er met de gekapte bomen is
gebeurd. Hoewel het antwoord nog niet volledig is, blijkt uit het voorlopige antwoord van SBB dat
het merendeel van de bomen is versnipperd. Waarschijnlijk in België..
SBB vernielt onze bossen
Ex SBB directeur Frits van Beusekom doet een boekje open: “SBB vernielt onze bossen”. Als je nog
geen interview hebt gelezen met de heer Van Beusekom (ex directeur van SBB), kijk dan hier voor
de NRC of hier voor de Volkskrant.
SBB heeft op de interviews gereageerd met sussende bewoordingen. Ga maar slapen, het komt
wel goed. Zo ongeveer. Volgens SBB is het namelijk allemaal niet waar van die kaalslag. “Wat bos
is blijft bos” zo staat er te lezen. Kijk hier zelf maar. In een andere reactie van SBB staat:
“Staatsbosbeheer maakt steeds per gebied zorgvuldige afwegingen tussen dit beschermen, beleven
en benutten, waarbij we onze bossen duurzaam beheren voor nu en voor toekomstige generaties”
Klik hier voor de link, zodat je het hele stuk kunt lezen. Mooie woorden van SBB, maar het is
misleidende informatie.
Voor het klimaat moet veel geld worden uitgegeven om bomen te planten, terwijl er in Schoorl
veel geld wordt uitgegeven om gezonde bossen om te hakken.
Wij hebben gedeputeerde Tekin gevraagd wat de betekenis is voor Schoorl van dat duurzame
beheer van de bossen voor toekomstige generaties.
Vragen aan partijen voor verkiezingen
Aan de partijen die meedoen aan de verkiezingen in Noord-Holland hebben we 14 vragen
voorgelegd over hun visie op de natuur, op de duinen en op de duinbossen. We zijn benieuwd
naar de antwoorden en zullen die gaan samen vatten in een persbericht.
Gesprekken over monitoring gestopt
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 hadden er voor gekozen om mee te doen, om dicht bij het vuur te zitten.
Wij vinden dat alle volgens Natura 2000 te beschermen en in stand te houden soorten en habitats
doorlopend in de gaten gehouden moeten worden: neemt hun aantal af of stijgt dat? Maar dat is
niet genoeg. Wij vinden dat meer soorten gevolgd moeten worden, zoals insecten (bijen),

paddenstoelen (waaronder zeer zeldzame) en mossen. Omdat de deelnemers
van de Provincie en van SBB daar naar onze mening niet voldoende op in
wilden gaan, zijn we tijdelijk gestopt. We willen eerst duidelijkheid van de
gedeputeerde over onze rol.
Gemeente heeft vergunning verleend voor kap, stobben verwijderen en afgraven van het
Leeuwenkuilbos, het Van Steijnbos en alle daar tussen staande bomen. Totaal ruim30 ha bos.
Daar is veel ophef over ontstaan. De vergunning druist in tegen het eigen beleid van de gemeente,
tegen de APV en tegen de wens van vrijwel alle plaatselijke partijen. Er zijn honderden
bezwaarschriften ingediend. We vernamen dat veel bezwaren op ambtelijk niveau worden
weggewuifd: niet ontvankelijk. Neem daar geen genoegen mee, dat mag alleen de Commissie
Bezwaarschriften bepalen, na zorgvuldig afwegen van het in het bezwaarschrift genoemde belang.
Aangifte van vernieling door 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. In de krant lazen we dat GS toestemming zou hebben gegeven
voor het afgraven. Waar staat dat? Waarom heeft SBB voor vergelijkbaar werk vergunning
aangevraagd bij de gemeente?
Tot op heden hebben wij geen reactie van de RUD ontvangen.
Rechtszaak over Beheerplan
Teleurstellende afloop: de Rechtbank vindt zichzelf niet bevoegd en is daarom niet inhoudelijk op
onze argumenten in gegaan. De overheid kan dus gewoon zijn gang gaan. Zonder inspraak, zonder
mogelijkheden om zienswijzen of bezwaren in te dienen en zelfs zonder rechterlijk toezicht.
Nog veel meer info
Op onze drie websites vindt u veel meer informatie. U vindt
daar ook een mooi Sprookje over het duinbos.
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 besteed om de bossen te redden.
Geef op rekening NL 79 TRIO 0338 5294 89

