Nieuwsflits Duinstichting
maart 2019
Wij houden u graag op de hoogte van de activiteiten van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en
Noord-Kennemerduingebied, kortweg de Duinstichting. Dit is onze vierde Nieuwsflits. Uw reacties zijn zeer
welkom! Mail naar: info@duinstichting.nl

Wat is er met die mooie bomen gebeurd?
In het najaar zijn volgens opgave van SBB 15.811 volwassen bomen gekapt in de Schoorlse Duinen.
Volgens SBB is het merendeel van die mooie rechte boomstammen versnipperd:
Plaatmateriaal OSB (België)
Pellets en zaagsel voor dieren (NL)
Spaanplaat en MDF (Duitsland)
Kisten en Pallets (NL)

We kregen van diverse kanten de vraag waarom er
zoveel grote stapels liggen met gekapte loofbomen.
4,47% Volgens SBB is dat echter maar 1% van de totale kap.
9,61% Kun je nagaan hoeveel naaldbomen er zijn gekapt.

83,79%
2,13%

Stichting stapt uit monitoring-overleg
Gedeputeerde Staten heeft onze rol bij de monitoring van de omvormingen in de Schoorlse
Duinen beperkt tot ‘toehoren’. Daar hebben we voorlopig voor bedankt. Weer een belofte van de
heer Tekin die een dode mus blijkt te zijn.

Diederik Samsom en het klimaat
Op 28 februari hield Diederik Samsom (PvdA) een toespraak voor de gemeenteraad over het
klimaat. Ondertussen worden achter zijn rug de bomen gekapt in opdracht van gedeputeerde
Tekin (ook PvdA).
SBB vernielt onze bossen
Dit standpunt van ex-SBB directeur Frits van Beusekom heeft heel wat stof doen opwaaien toen
het naar in de media kwam. Onder andere in de NRC en de Volkskrant en bij Vroege Vogels.

Aangifte van vernieling door PWN
Wij hebben de RUD gevraagd wanneer we hun reactie kunnen verwachten
op onze aangifte d.d. 27 november 2018 tegen het afgraven van bosgrond.
Vragen aan partijen voor
verkiezingen
We hebben alle partijen die
meedoen aan de verkiezingen in
Noord-Holland ruim 6 weken de tijd
gegeven om onze 14 vragen te
beantwoorden. We hebben
zelfs nog 2 keer een herinnering
verstuurd. Toch hebben ze niet
allemaal
gereageerd. De Christen Unie (CU),
de Onafhankelijke Partij en de Partij
voor de Vrijheid (PVV) hebben onze
lijst niet ingevuld. Jammer, we
waren benieuwd naar hun
standpunten. We zijn nu druk bezig
met het doornemen van de
antwoorden van de 9 partijen die
wel hebben gereageerd en zullen
die gaan samen vatten in een
persbericht.
Demonstratie 16 maart
Om 12:00 uur verzamelen we onderaan bij het klimduin in Schoorl. Om 13:00 vertrekt de stoet
naar het buitencentrum. Daar komen we ongeveer 13:30 aan. Wil je de menigte toespreken bij het
Klimduin of bij het Buitencentrum mail ons dat dan.
Nog veel meer info
Op onze websites vindt u veel meer informatie. Kijk eens op:
www.Duinstichting.nl
www.Schoorlsebosmoetblijven.nl
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.
Wilt u deze Nieuwsflits niet meer ontvangen, mail dan terug “svp geen
nieuwsflits meer”.
We brengen de Nieuwsflits een aantal keren per jaar uit.

De stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI), giften zijn dus fiscaal aftrekbaar. Wij
werken alleen met vrijwilligers. Uw gift wordt dus geheel besteed om de bossen te redden.
Geef op rekening NL 79 TRIO 0338 5294 89

