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Schoorl, 17 juli 2019 

 

 

Aan de leden van de gemeenteraad van Bergen NH en 

ter informatie aan Burgemeester en Wethouders van Bergen NH 

 

 

Geacht raadslid, 

 

Wij zijn heel blij met de steun die we van u mochten ontvangen in onze strijd tegen de boskap in 

de Schoorlse Duinen. De situatie die nu is ontstaan rond de vergunningsaanvraag van 

Staatsbosbeheer voor het kappen van twee bossen, verwijderen van stobben en afgraven van de 

humuslaag, kunnen wij echter niet goed begrijpen. Daarom vragen wij uw aandacht voor het 

onderstaande. 

 

Het belang van het standpunt van de raadsleden over de boskap 
Door de vorige raad is unaniem een motie aangenomen waarin het college werd gevraagd om 

besprekingen te voeren met de provincie teneinde de boskap tegen te houden. Het toenmalig 

college heeft deze motie niet uitgevoerd. De huidige raad was voornemens een vergelijkbare 

motie in te dienen, maar die motie werd door het college afgeraden met als reden dat het college 

reeds in gesprek was met de provincie.  

Vrijdag 12 juli vernamen wij van wethouder Valkering, dat het college het standpunt heeft 

ingenomen, dat vergunning zal worden verleend aan Staatsbosbeheer voor het kappen van 2 

bossen, voor het verwijderen van de stobben en voor het afgraven van de humuslaag, zodat kaal 

zand overblijft, dat zich kan ontwikkelen tot duingrasland.  

Van dat standpunt zal het college alleen afwijken, als de raad daar in meerderheid om vraagt. 

Volgens ons is dat precies waar de meerderheid raad al om heeft gevraagd  bij het opstellen van 

twee moties. Met de op 29 september 2016 unaniem aangenomen motie (die het toenmalige 

college naast zich neerlegde) en met een recent door een grote meerderheid onderschreven 

motie (die u op 28 mei 2019 werd ontraden door wethouder Valkering). 

Wij hebben vernomen dat Staatsbosbeheer de gemeente heeft gevraagd om de verleende 

vergunning in te trekken en dat de gemeente dit verzoek op 14 juli heeft ingewilligd.  
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Staatsbosbeheer is voornemens om in september opnieuw vergunning aan te vragen. Het college 

zal de vergunning verlenen op voorwaarde dat de raad ermee akkoord gaat. Staatsbosbeheer 

gebruikt deze tijd tot september om een stevige informatiecampagne neer te zetten. Zo heeft u 

van Staatsbosbeheer al de mogelijkheid gehad voor een fietstour met toelichting door het 

duingebied , waarin zij konden uitleggen waarom volgens hen de boskap gewenst is. En daar zal 

het vast niet bij blijven, want dat Staatsbosbeheer een charme-offensief op u richt, is logisch in de 

gegeven situatie. 

Wij beschikken niet over dezelfde mogelijkheden die Staatsbosbeheer heeft om u te beïnvloeden. 

Wij hebben geen public relations machine, geen ‘boswachter publiciteit’, geen mensen die als 

betaald werk mediacampagnes voeren, boswachtersblogs schrijven, rapporten samenstellen en 

presentaties maken. Onze organisatie bestaat louter uit vrijwilligers, die hun spaarzame tijd steken 

in het behoud van de natuur, zonder enig ander (verborgen) belang. Wij krijgen geen subsidie, wij 

hebben geen omzet. Wel hebben wij ruim 17.000 handtekeningen verzameld met onze petitie 

tegen de kap. Wel hebben wij verschillende wetenschappers die ons onbetaald helpen. Wel 

hebben wij heel veel rapporten bestudeerd en in brochures en folders samengevat. U kunt die 

vinden op deze pagina van onze website: http://www.duinstichting.nl/wetenswaardig/publicaties/ 

 

Het is belangrijk dat u een afgewogen standpunt inneemt 

Daarom willen we onderstrepen dat er voor het Schoorlse gebied vanuit Europa GEEN opgave was 

voor grijs duin en natte duinvalleien!  

Die landschapselementen zijn hier in het verleden ook nooit geweest, de kalkarme Schoorlse 

Duinen staan van oudsher bekend als ruig en droog.   

Dat de huidige plannen voor ons gebied vanuit Natura 2000  zouden ‘moeten’ is dus niet waar. Pas 

in 2006 zijn deze doelen door Nederland zelf bovenop de doelen van Natura 2000 gezet. Niet met 

het oog op de natuur, maar gericht op de mogelijkheden die de PAS zou bieden voor het uitgeven 

van vergunningen voor stikstofemissie.  

Wij willen u, ondanks onze beperkte middelen, heel graag nader informeren over de bezwaren die 

er zijn tegen de geplande boskap, dus tegen de vergunning die zal worden aangevraagd. 

 

Wij willen de bijzondere flora en fauna in stand houden: biodiversiteit 
Het gaat ons vooral om het in stand houden van de bijzondere soorten flora en fauna in dit gebied, 

om de aanwezige grote biodiversiteit. Door de kap zullen veel soorten hun habitat verliezen. 

Voorbeelden genoeg. We zullen er heel kort-door-de-bocht een aantal noemen. Amfibieën en 

reptielen, zoals de beschermde zandhagedis, leven in de randen van de te kappen bossen en 

zullen door de kap verdwijnen.  

Helaas staan veel zeldzame en zelfs bedreigde soorten die in de Schoorlse Duinen voorkomen, niet 

op de lijst van de provincie met te monitoren soorten. Omdat ze ‘niet kwalificeren’ voor ons 

gebied.  

http://www.duinstichting.nl/wetenswaardig/publicaties/
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Er zijn zeldzame orchissoorten en mossen. In deze dennenbossen leven ontelbaar veel soorten 

insecten en ook het overige bodemleven in deze bossen bestaat uit ontelbaar veel soorten. De 

dennenbossen zijn de foerageplek voor kruisbekken en de rustplek voor nachtzwaluwen en 

vleermuizen. In de bomen nestelen uilen en haviken. De mycologische vereniging noemt nogal wat 

uiterst zeldzame soorten paddenstoelen op die alleen of nagenoeg alleen voorkomen in de 

dennenbossen in de Schoorlse Duinen (de rode lijst). Omdat bijvoorbeeld het belang voor het 

bodemleven van paddenstoelen nog niet werd onderkend toen de lijst met kwalificerende soorten 

werd opgesteld, is deze hele groep buiten beeld gebleven. 

Wij willen u graag nader informeren over de zeldzame soorten flora en fauna die in het duingebied 

zullen worden vernietigd als de boskap door gaat. 

 

Een gebied met grote variatie in begroeiing omvormen tot dode natuur? 
Wij zijn tegen de boskap, omdat het gaat om een complete omvorming van het juist zo bijzonder 

gevarieerde Schoorlse duingebied, waarbij het wordt veranderd in een eentonig gebied, in een 

soort landschap dat al heel veel in Nederland en daarbuiten voorkomt. Het hele gebied wordt dan 

net zo kaal en levenloos als de al eerder in Schoorl “omgevormde” natuur: dood zand en grasland. 

Die eerdere omvorming kwam door de grote duinbranden maar vooral ook door het in 2017 door 

Staatsbosbeheer uitgevoerde “herstelplan”, waarbij grote heidevelden en bos zijn vernietigd. Door 

de geplande kap dreigt nog meer waardevolle natuur vernietigd te worden. 

Wij willen u er graag over informeren wat de grote variatie in begroeiing in de Schoorlse duinen 

betekent voor de biodiversiteit in dit gebied en willen u graag nader informeren over het unieke 

van de kalkarme en droge duinen in Schoorl.  

 

Zonder de windblokker wordt een kettingreactie gestart 
We zijn fel tegen de geplande kap in fase 1 van het beheerplan, omdat dit uitgerekend de bossen 

betreft aan de zeezijde van het gebied. Kort gezegd: door de kap van deze bossen verdwijnt de 

luwte. Wind, zand en zout krijgen vrij spel, waardoor ook de hoge begroeiing meer landinwaarts 

zal worden aangetast. Een voorbeeld van het dramatisch gevolg voor de natuur van het weghalen 

van een windblokker, kunt u zien in het deel van het Baaknolbos waar 14 jaar geleden een 

vergelijkbare boskap heeft plaatsgevonden. Daar is een wandelend duin ontstaan, dat 10 tot 20 

meter per jaar opschuift richting het noord oosten, richting Groet. Dit wandelende duin verstikt 

totaal alles wat het tegenkomt. 

Het huidige plan heeft een veel grotere schaal. De bedoeling is om de enig overgebleven 

windblokker te kappen. Het duingebied komt daardoor geheel open te liggen voor wind, zand en 

zout. De verwijdering van het bos wordt onomkeerbaar gemaakt, door ook de humuslaag te 

verwijderen. Gelijk daarmee verdwijnt al het bodemleven.  

De kap is de start van een kettingreactie omdat wind, stuivend zand en zout de aangrenzende 

natuur ‘automatisch’ zullen omvormen, met dus ook dramatische gevolgen voor het bodemleven 
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en de begroeiing aldaar.  

Zo’n grootschalig, onomkeerbaar en zichzelf versterkend project is een riskant soort project. Zo’n 

project vraagt om een groot aantal herbezinningsmomenten. Helaas, die zijn niet ingebouwd. Een 

inventarisatie van de aanwezige soorten ontbreekt (er is geen nul-meting) en er is geen goede 

omschrijving van de gewenste eindsituatie. Zelfs een analyse van de risico’s voor de bestaande 

natuur ontbreekt. 

Over de risico’s van fase 1 voor de natuur en de leefbaarheid willen wij u graag informeren. 

 

Bestaande natuur niet opofferen voor onrealistische wensnatuur 
Wij zijn ongerust geworden door de informatie die Staatsbosbeheer heeft verspreid. De mooie 

platen die Staatsbosbeheer gebruikt om een beeld te laten zien van de gewenste eindsituatie, 

geven een compleet onjuist beeld. Enerzijds door de volgens het PBL nog decennia lang 

doorgaande hoge stikstofdepositie, die veel te hoog is voor het gewenste grijze duin 

(duingrasland) en anderzijds omdat dieren als vossen (en loslopende honden) het voor (de door 

Staatsbosbeheer vaak als voorbeeld genoemde) tapuit, een holenbroeder, onmogelijk maken om 

succesvol te nestelen. Wensnatuur, want een tapuit heeft kalk nodig en de Schoorlse Duinen zijn 

kalkarm. 

Staatsbosbeheer wil volwassen bossen met hoge natuurwaarde, hoge wetenschappelijke waarde 

en hoge recreatieve waarde gaan kappen voor het maken van wensnatuur die niet eens 

levensvatbaar is. We kunnen u veel voorbeelden noemen van eerdere mislukte pogingen om 

wensnatuur te maken.  

Over de kritische depositiewaarden van verschillende natuursoorten, de door het PBL voorspelde 

stikstofdepositie en de invloed daarvan op de levensvatbaarheid van ‘de wensnatuur van 

Staatsbosbeheer’ willen wij u graag nader informeren. 

 

Er was geen burgerparticipatie: nu hernieuwde kans 
Vanuit de Provincie krijgen gemeenten de opdracht om “burgers te betrekken bij de groene 

leefomgeving en het behoud en herstel van biodiversiteit en het mooi houden van het landschap” 

(ontwerp natuurbeheerplan 2020). Door Natura 2000 werd een vergelijkbare eis gesteld: plannen 

moesten worden ontwikkeld in samensprak met omwonenden. Burgers zijn echter totaal niet 

betrokken geweest bij de plannen makerij. De staatssecretaris mag iets anders beweren in een 

kamerbrief, maar wij kunnen onomstotelijk aantonen dat de ‘klankbordgroep’ die door de 

projectleiding in het leven was geroepen, NIET goed is geïnformeerd en daardoor NIET heeft 

gefunctioneerd als inspraakorgaan vertegenwoordiging van de omgeving.  

Als u er behoefte aan heeft, informeren wij u graag over de manier waarop de projectleiding is 

omgegaan met de vrijwilligers die aan de klankbordgroep hebben deelgenomen.  
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Bomen zijn nodig voor de leefbaarheid 
Onze overheid moet de voorwaarden scheppen voor een goed milieu. Maatregelen daarvoor, 

gaan mooi gepaard aan maatregelen tegen de klimaatverandering. Ook de lagere overheden 

behoren daar in onze ogen aan mee te werken. De gemakkelijkste manier om de CO2-hoeveelheid 

in de dampkring te verlagen, is het NIET kappen van volwassen bomen. Gratis blijft de opgeslagen 

CO2 er in zitten en dagelijks wordt gratis meer CO2 vastgelegd. De bomen binden gratis steeds 

meer stikstof en houden gratis fijnstof vast. Ze voorkomen overstroming en erosie bij wolkbreuken 

en zorgen dat hemelwater gedoseerd in het grondwater terecht komt.  

Over de invloed van bomen op de leefomgeving, het milieu en het klimaat willen wij u graag nader 

informeren. 

 

Boskap is maatschappelijk niet meer aanvaardbaar 
Bossen zijn in Nederland voor verschillende doelen ontwikkeld, of aangeplant. Soms was dat als 

productiebos, soms als recreatiebos. De Schoorlse Duinen waren (en zijn) sterk verstuivend door 

de droogte, door het gebrek aan kalk en door de uiterst fijne korrelstructuur. 

In de Schoorlse Duinen zijn halverwege de 19de eeuw vanuit het Rijk de bossen aangeplant om de 

sterke verstuiving van dit gebied tegen te gaan. Rond 1850 eerst door Staring, later door de 

Nederlandsche Heidemaatschappij en vanaf 1900, tot voor kort, ook door Staatsbosbeheer.  

In snel tempo zijn de afgelopen jaren door datzelfde Staatsbosbeheer en door andere 

natuurbeheerders veel  bossen gekapt. Redenen waren o.m. de houtopbrengst, het creëren van 

‘open landschap’, het ontwikkelen van heidevelden, of het terug brengen van een gebied naar een 

toestand uit het “recente” verleden. Die boskap had lang niet overal het gewenste effect, maar 

het bos was wel weg en bleef weg. (Hier in Schoorl werd door Staatsbosbeheer heide afgegraven 

voor het ontwikkelen van zand en grasland) 

De samenleving heeft zich inmiddels gekeerd tegen de boskap. Dat is op veel gebieden merkbaar. 

Ook de Rijksoverheid heeft zich dat gerealiseerd en is begonnen met ontwikkelen van een 

‘bosstrategie’. Bossen blijven nodig voor het welbevinden van de bevolking. 

U als raadslid, speelt een cruciale rol in het voortbestaan van de bossen en heidevelden van 

Schoorl. Er staan grote belangen op het spel, namelijk het redden van deze gezonde bossen met 

alle daar in levende bijzondere flora en fauna. Neem alstublieft de mooie woorden van 

Staatsbosbeheer niet aan voor zoete koek. Doe wat de rijksoverheid heeft verzaakt bij het 

opstellen van het Beheerplan: luister naar de omgeving.  

Stel dat de kap door gaat en wij achteraf gelijk blijken te hebben en niet die natuur wordt 

gerealiseerd die Staatsbosbeheer u voorspiegelt. De schade is dan niet meer terug te draaien, 

want door de humuslaag weg te graven is de ontbossing onomkeerbaar. Zelfs als humus zou 

worden aangevoerd en een herplant programma zou worden opgezet, duurt het toch nog 

tientallen jaren voor deze bossen zijn hersteld. Tientallen jaren waarin wind, zand en zout vrij spel 

krijgen in het duingebied. Tientallen jaren waarin deze bossen geen rol kunnen spelen in de 

opname van fijnstof, stikstof en CO2. 
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Pas op voor Rupsje Nooitgenoeg 
Het plan stopt niet na de kap van het Leeuwenkuilbos en het Van Steijnbos. In de volgende fase 

wil Staatsbosbeheer het Frederiksbos en het Baaknolbos gaan kappen. In totaal gaat het om de 

kap van 110.000 bomen! Bovenop de 16.000 die afgelopen winter zijn gekapt. Ook daar zullen de 

stobben worden verwijderd en zal de humuslaag worden afgegraven. En dan komt de derde fase, 

waarin nagenoeg alle overgebleven naaldbomen zullen worden gekapt, “om ruimte te maken voor 

de ontwikkeling van loofbos”. Dus niet om loofbos aan te planten, dat moet de natuur zelf maar 

doen. Vanuit de Provincie vernamen wij dat die ontwikkeling van loofbos minstens 50 jaar zal 

duren. Als de kap door gaat, zullen wij niet meer mee gaan maken, dat het bos zich weer heeft 

hersteld. Zelfs onze kinderen niet!  De bezoekers van het duingebied zullen minstens twee 

generaties met een  kaal zanderig en vergrast gebied worden geconfronteerd.  

Daarom is het zo belangrijk dat u, om een juiste afweging te kunnen maken, over meer informatie 

beschikt dan alleen die van Staatsbosbeheer.  

Wij hopen dan ook van harte dat u ons wilt uitnodigen, zodat wij u nader kunnen toelichten, 

waarom de bossen van Schoorl belangrijk zijn en de kans moeten krijgen om oud te worden.  

 

Wij willen u graag nader informeren 
Kortom, wij willen graag met u in contact komen. Om u persoonlijk, of samen met uw 

fractiegenoten of met de hele raad nader te informeren over één of meer van de hierboven 

genoemde overwegingspunten, die een rol spelen bij het voorgenomen project van 

Staatsbosbeheer om bossen te kappen, stobben te verwijderen en de humuslaag af te graven. 

We begrijpen dat dat niet eenvoudig is tijdens of kort na uw reces, maar een antwoord mailtje 

met een voorgestelde datum is voldoende. 

 

Hoogachtend,  

namens de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennermerduingebied, 

 

ir. A.J.J. (Jan) Engelbregt,  

voorzitter 

 

p/a Kerkbrink 22 

1873 HH Groet 

(072 5072567) 


