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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 

 

Nieuwe opzet voor de Nieuwsflits 

Dit is waarschijnlijk de laatste Nieuwsflits in deze vorm. Ons redactieteam is bezig met een professionelere opzet, 

zodat het bereik kan worden vergroot.   

Petitie 

Het aantal handtekeningen voor onze petitie is enorm:  

17.000 is inmiddels bijna bereikt. 

Ecomarkt 

In Ecodorp Bergen hadden we op 18 mei een stand op de 

gezellige voorjaarsmarkt van "Groene Passie".  Diverse 

natuurorganisaties hadden daar een stand tussen de vele 

stands met ecologische producten. We hadden heel 

bijzondere gesprekken met bezoekers.  

Aangifte van vernieling 

PWN was afgelopen herfst zonder de benodigde vergunningen aan het kappen bij Egmond aan Zee, nabij 

de grens met Castricum. Op 29 november 2018 hebben wij de RUD gevraagd om handhaving. Pas op 11 

april kregen we antwoord van de RUD: vergunning zou volgens hen niet nodig zijn. Vreemd, want voor 

vergelijkbaar werk in Schoorl heeft SBB wel vergunning aangevraagd. We hebben op 15 mei bezwaar 

gemaakt bij de Provincie (en bij de Gemeente Bergen NH) tegen deze uitspraak van de RUD. Wij zijn van 

mening dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor iedereen geldt, dus ook voor PWN. 

Gedeputeerde Tekin doet nieuwe toezeggingen 

Gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) heeft ons op 15 mei uitgenodigd voor een 

gesprek over het monitoren van de toe- of afname van soorten flora en fauna ten 

gevolge van de omvormingen in de duinen. Onze afgevaardigden voelden er niets 

voor om alleen te komen luisteren en waren uit het monitor-overleg gestapt toen 

bleek dat met hun inbreng niets werd gedaan. In de hoop niet opnieuw met ‘dode 

mussen’ terug te komen, zijn twee bestuursleden het gesprek met Adnan in 

gegaan. 

Domper: Adnan wil de kap van het Van Steijnbos en het Leeuwenkuilbos gewoon 

laten doorgaan ondanks alle argumenten daar tegen en ondanks het 

klimaatakkoord. 

Doorbraak: Adnan is het met ons eens dat ook van de bestaande bedreigde, 

bijzondere en/of zeldzame soorten flora en fauna in de Schoorlse Duinen moet worden opgenomen of er 

een toe- of afname is in die soorten door de uitvoering van de boskap. Dat is goed nieuws voor veel vogels, 

insecten, paddenstoelen, mossen, orchissoorten en amfibieën. Gelukkig wordt van al die soorten die de 

Schoorlse Duinen zo bijzonder maken, nu ook bijgehouden of ze toe- of afnemen. 

Cliffhanger: Adnan zal nadenken over een risico-analyse. Al in 2017 wezen we Adnan er op dat er geen 

risico-analyse is gemaakt voor de omvorming in het duingebied. Hoe kansrijk is maken van witte en grijze 

duinen bij de hoge stikstofdepositie? Ten koste van welke zeldzame en bijzondere flora en fauna zal de 

omvorming gaan? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de toegankelijkheid van het gebied en dus voor 



 

toerisme? Wat kunnen de gevolgen zijn voor de leefbaarheid van de omgeving? 

Adnan zei in december 2017 dat hij daar over zou nadenken. Op 15 mei 2019 zei 

hij dat weer.  

De kap in onze duinen in het nieuws 

Weer veel krantenartikelen. Kijk maar eens hier naar onze knipsels. Ook Radio en TV hebben aandacht 

besteed aan de boskap in de duinen. Op 16 en 18 april werd op Radio 1 in het programma Spraakmakers 

uitgebreid aandacht besteed aan de kap in de onze Duinen. Op 8  maart kwam de kap aan de orde in 

Nieuwsuur. SBB probeerde de kijkers om de tuin te leiden door de kap als iets heel kleins voor te stellen. 

Zelf zien wat SBB vertelde? Kijk op Duinstichting.nl . 

SBB Participatie Platform 

Als Stichting hebben wij wat bedenkingen om aan het Platform mee te doen, want meedoen aan het 

Platform zou onze stichting mede verantwoordelijk kunnen maken voor het resultaat. Omdat wij betrokken 

zijn, wilde één van onze bestuursleden op persoonlijke titel zitting nemen in het Participatie Platform. Toen 

SBB verklaarde dat de deelnemers ‘ambassadeur van SBB’ zijn heeft ons bestuurslid alsnog bedankt. Meer 

over het platform kun je vinden op Duinstichting.nl . 

Bezwaar tegen vergunning kap Leeuwenkuilbos en Van Steijnbos 

Op 4 april konden we ons bezwaar toelichten en een pleitnota overhandigen. Onze pleitnota is op 

Duinstichting.nl  te lezen. Er is nog geen uitspraak gedaan door de Commissie Bezwaarschriften. 

Landelijk verzet tegen de boskap 

Het protest tegen boskap wordt steeds groter. Het is inmiddels een landelijk thema geworden, waar veel 

aandacht aan wordt besteed in de media. Meer dan 60 organisaties in ons land werken samen om de kap 

een halt toe te roepen. 

Raar 

In het oosten van het land worden bossen gekapt om er heidevelden van te maken. In Schoorl is een 

schitterend heideveld afgegraven om  er een zandvlakte van te maken. Dat kwam door het ‘inrichtingsplan’. 

Een plan om stukjes bos te kappen, de heide af te graven tot op het zand en 

vochtige valleien te maken. Opgesteld in opdracht van SBB door Ten Haaf en 

Bakker. Het plan stond los van de Aanwijzing N2000 en los van het Beheerplan. Het 

is er met de misleidende ondertitel “herstel van heide en vochtige valleien na de 

branden” - met instemming van Gedeputeerde Staten - gewoon tussendoor 

gefietst. Er was geen inspraak over. Het plan is niet behandeld in Provinciale 

Staten. Het werd niet gepubliceerd of ter inzage gelegd. Er kon geen bezwaar 

worden gemaakt. Er was dus totaal geen enkele vorm van democratische controle. 

Terwijl voor omvorming in een N2000-gebied samenspraak met de omgeving 

verplicht is! Het plan is een paar jaar geleden uitgevoerd. De heide is voor goed 

weg, maken van vochtige valleien is niet gelukt (die zijn er in het verleden ook nooit geweest). De eens zo 

mooie Mariavlakte is een troosteloos gebied geworden. 

Nog gekker  

De uitvoering van het “herstelplan” moet nu (2019) worden 

geëvalueerd. Daarvoor heeft SBB opdracht gegeven aan …. de 

opstellers van het plan. 

Zouden de bedenkers zelf ooit tot de conclusie kunnen komen 

dat het geen goed plan was? 

Manifestatie bij Klimduin 

Met ruim 150 mensen stonden we bijeen aan de voet van het 

klimduin in Schoorl. Om onze DEN een mooie uitvaart te 

bezorgen. Het was indrukwekkend. Korte speeches werden 



 

afgewisseld met toepasselijke muziek. Sprekers waren Martijn Oud (mycologische 

vereniging), Joke Volkers (Stichting), Rien Cardol (woordvoerder natuur voor 

Groen Links in Provinciale Staten), Marga Geurds (Stichting), Fabian Zoon 

(fractievoorzitter Partij voor de Dieren in Provinciale Staten), Koos Bruin 

(fractievoorzitter BBB in Gemeenteraad) en Jan Engelbregt (Stichting). De muziek werd verzorgd door Lia 

Stam. 

Hier is zon, zee en zand 

Premier Mark Rutte neemt in het torentje de jubileum 

uitgave van Uitgeverij Conserve “Hier is zon, zee en 

zand”  in ontvangst van uitgever Kees de Bakker. In het 

boekje staan allemaal leuke en interessante verhalen 

over de Schoorlse Duinen. Onder andere van Margriet 

Brandsma, Hannie Alders en Adriaan van Dis. Er staan 

ook twee hoofdstukken in, die zijn geschreven door 

bestuursleden van onze stichting.  

 

 

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 

http://www.duinstichting.nl/
http://www.schoorlsebosmoetblijven.nl/

