Schoorl, 24 mei 2022

Presentatie
Stichting ter behoud van het Schoorlseen Noord-Kennemerduingebied

63 verschillende soorten broedvogels,
waarvan 22 grondbroeders en 41 bos-en struikbroeders
Aldus SOVON (2017) Broedvogelonderzoek in de Schoorlse Duinen.
Geen gebiedsomvattend onderzoek (ca 500 ha niet onderzocht, ook geen nachtelijk onderzoek),
dit is dus het minimum aantal soorten.

Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin 2019 Schoorl:
• Wespendief
• Havik
• Sperwer
• Buizerd
• Bosuil

Alle bos gerelateerd

De selectie van Habitatrichtlijngebieden geschiedt op
basis van de habitattypen en soorten,

die kwalitatief goed voorkomen in het gebied.
Uitgangspunt:
“gunstige staat van instandhouding”
Aldus het verantwoordingsdocument uit 2003

Grijs duin en Natura 2000 en de Bossen deel I & II, p. 22
Kalkarm grijs duin in Schoorl: “Mogelijkheden” voor deze habitat mits: “niet te veel zout” en “niet te veel zand”.
En als er teveel kalk wordt meegenomen met het zand, dan lukt het ook niet.
Men wil eigenlijk de natuurelementen onder controle houden!
Mevr. Kooijman, adviseur Provincie en SBB: De kalkrijke grijze duinen zijn minder gevoelig voor stikstofdepositie dan
kalkarme duinen. Het is van belang om te zorgen voor meer kalkrijke grijze duinen. Alleen boskap en verder niets, dat heeft
ook geen zin. Wanneer het bos wordt gekapt, de wortels worden verwijderd, net als de bovengrond, -zoals de bedoeling is
in Schoorl-, dan is dat positief. Dat leidt tot meerdere soorten kalkrijke graslanden en het stuit de vergrassing in alle
duingebieden. (Inbreng Mevr. Kooijman tijdens de expertmeeting 13 jan 2020)

Prof. Dr. Frank Berendsen: “er is in Schoorl nooit sprake geweest van een intact en soortenrijk duinlandschap”
O+BN (adviseur Rijk):

“de Schoorlse duinen zijn in het verleden nooit van betekenis geweest voor
bijzondere planten van schrale gronden” = grijs duin”

Rijkswaterstaat:

“In Nederland is grijs duin volop aanwezig en verkeert zelfs in goede staat. Is niet
zeldzaam, ook niet in Europa”

2007 (15 jaar geleden dus) INFORMATIE AVOND BEHEERPLAN
Bron: Programmadirectie N2000 PDN/2009-086 bijlage C 33
Schoorlse burgers vragen zich af:
• of de plannen het gebied niet totaal veranderen
• of de plannen niet te hoog gegrepen zijn omdat zich hier nooit zo dat grijze duin heeft opgehouden
• dat de kwaliteit van de grijze duinen en vochtige duinvalleien niet haalbaar is gelet op de hydrologische
situatie ter plaatse en naaste omgeving
• doelstellingen volgens deze insprekers uitgebreider dan de Richtlijn voorschrijft en bovendien wordt de
suggestie gewekt dat de maatregelen die hieruit voortvloeien het gevolg zijn van de verplichtingen van
de HR

• Er zijn grote verschillen tussen de huidige besluiten en de eerdere concepten die eind 2005 waren
opgesteld
• De vertaling van de aanmeldingsgegevens naar de doelstellingen is disproportioneel

Grond is de bodem van je bestaan!

Schimmels (paddenstoelen) vormen het begin van een complex geheel. Er ontstaan korstmossen, er ontstaat
voeding voor divers bodemleven. Het vormt een keten van een hele kringloop die hier begint. Zo maar één
detail uit de kringloop pikken en vernietigen door middel van boskap en bodem afplaggen of afgraven,
vernietigt meer dan je lief is!

75 rode lijst soorten

Boodschappers van de ecologie:

Bij vervuiling verdwijn ik, bij optimale condities verschijn ik!

Insecten zijn van levensbelang voor een goed ecosysteem.
Sommige zijn verstuivers, andere zijn rovers en/of voedsel voor andere dieren
Wilde
Bij
Aardhommel

Sluipwesp

Van Leeuwenkuilbos:
Aanwezig in dit ene “bosje”:

743 verschillende soort schimmels,
Pissebed

Tuinbladkruiper

planten en dieren.
(Onderzoek Peter Boer gastmedewerker
Naturalis)

Mieren zijn nuttig voor onze ecosfeer omdat ze ook (schadelijke) insecten eten.
Levende of dode insecten: het is maar net wat ze tegenkomen.
Daarnaast eten mieren ook de resten van (grotere) dode dieren.

Mierennesten met rood/wit lint afzetten om ze zogenaamd te
beschermen is tegen beter weten in!
De nesten waaien na de dennenkap uit en miljoenen mieren sterven!

Roofvogels: een strikt beschermde soort met eigen politie nummer
Hoofddoelstelling Werkgroep Roofvogels Nederland is om uit te dragen dat roofvogels
recht hebben op hun eigen plaats in de natuur
Buizerd

Havik

Wespendief

Alle soorten binnen een ecosysteem zijn van elkaar
afhankelijk.
Wat je vernietigt bouw je niet zo één, twee, drie weer op.

Roofvogels doden enkel om te kunnen eten. Slechts
de zwakkere onder hun prooidieren worden gepakt.

Sperwer

SOVON: Sperwer landelijk een grote afname rond 1970 met als
oorzaak indirecte vergiftiging via landbouwpesticiden. Na verbod
op deze middelen volgde een herstel. Vanaf 2000 weer een
afname, vooral op hoge gronden. Verschillende factoren spelen
mee o.a. omzetting van productiebos in natuurlijker bos of heide.
In 2016 is slechts één territorium vastgesteld.

Veldleeuwerik

Zwarte Mees

Graspieper

Zwarte Mees leeft
vrijwel alleen in
naaldbossen

Bosuil

Graspieper

Koekoek
Grauwe vliegenvanger
Grauwe Vliegenvanger:
Lokale kleine toenames hangen samen
met het ouder (en geschikter) worden
van bos. De soort komt vooral voor in
naaldbossen met weinig ondergroei.
(Bron Sovon 2016)

Nachtzwaluw

Kleine bonte specht

Ransuil

Kruisbekken
Regulier bezette, oudere
naaldbossen kunnen door
grootschalige kap of door
omvorming naar loofbos of
heide ongeschikt worden als
broedgebied voor kruisbekken.

Laatvlieger

Gewone baardvleermuis

Gewone grootoorvleermuis

watervleer
muis

Rosse vleermuis

Ruige dwergvleermuis

In het Schoorlse gebied komen 5
soorten beschermde vleermuizen voor.
Zij foerageren in groten getale in ons
gebied. De bossen zorgen voor een
weerkaatsing van hun sonar waardoor ze
kunnen lokaliseren waar ze zich
bevinden.

Gelukkig weer
aanwezig in
het Schoorlse,
de rode
Eekhoorn.
Afhankelijk van
bos.

De Vos. Onbegrijpelijk waarom dit dier niet
populair is. Hij doet niets anders dan wat andere
dieren en mensen ook doen!

De boommarter is terug in Schoorl. Eén mannetje
deelt een gebied van 1000 hectare bos met enkele
vrouwtjes. Het is een rover voor zowel broedende
vogels op de grond als voor broedende vogels in
bomen.

Natura 2000-beheerplan Schoorlse Duinen (86) Datum Oktober 2016 Status
Definitief:
“De bossen hebben een hoge waarde door de aanwezigheid van de grootste
populatie dennenorchis in Nederland.”
Dennenorchis Staatscourant 2004: Rode lijst vaatplant

Bij het kappen van de dennen in Schoorl zal deze unieke populatie verdwijnen.

Zandhagedis

Rugstreeppad

De zandhagedis die zich niet, zoals SBB ons wil laten geloven,
ophoudt in grote zandvlaktes, hij is dan immers gelijk een lekkere
prooi, maar in overgangen van heide, struiken en bos. (Gramentz
1996) De zandhagedis is op vele plekken vertegenwoordigd in het
Schoorlse gebied.

Verplichting vanuit Europa Habitat Richtlijn om Habitats van soorten in stand te houden!
“Meer bepaald vereisen de Natuurrichtlijnen van de EU van de lidstaten dat zij:
Kerngebieden aanwijzen, behouden, en indien nodig herstellen voor de bescherming van
soorten en habitattypen die zijn opgenomen in bijlage I en II van de Habitatrichtlijn en bijlage I
van de Vogelrichtlijn, alsook voor trekvogels.
Gezamenlijk zijn deze gebieden onderdeel van het EU-wijde Natura 2000-netwerk.
Soortenbeschermingsregeling treffen voor alle in het wild levende vogelsoorten en overige
bedreigde soorten die zijn opgenomen in bijlage IV en V bij de Habitatrichtlijn.
Deze beschermingsregeling is van toepassing in het hele verspreidingsgebied van de soorten in
de EU, d.w.z. zowel binnen als buiten de Natura 2000-gebieden” (N2000 I & II, p. 21).

“Er bestaan drie belangrijke redenen waarom een bos in
Natura2000 kan worden opgenomen:
• Het gebied bevat een of meer belangrijke habitats bijvoorbeeld voor
voortplanting, rust of het foerageren voor een of meer soorten van Europees
belang, zoals opgenomen in bijlage II van de Habitatrichtlijn of bijlage I van de
Vogelrichtlijn […]

• Het gebied bevat een belangrijke zone voor een of meer boshabitattypen van
Europees belang, zoals opgenomen in bijlage I van de Habitatrichtlijn […]
• Op zichzelf is het bos geen kernhabitat voor een door de EU beschermde soort
of habitattype, maar het is belangrijk voor de algemene ecologische samenhang
van het Natura 2000-gebied […]” (N2000 en de bossen I & II, p. 39).

Nota van toelichting Ministerie van LNV
Nota van toelichting 2009 waarin staat geschreven:
“De soorten en habitattypen waarvoor complementaire doelen zijn geformuleerd,
worden niet aangemeld bij de Europese Commissie. Dit betekent dat over deze
doelen, voor de concrete gebieden, ook niet naar de Europese Commissie
gerapporteerd hoeft te worden.”

Nota van toelichting 2019:

” De bedoeling van het wijzigingsbesluit is het corrigeren van wat ten aanzien van
de te beschermen habitattypen van Bijlage 1 en soorten van Bijlage 2 van de
Habitatrichtlijn niet goed is gegaan bij het publiceren van de oorspronkelijke
aanwijzingsbesluiten.”

Provincie stelt dat er geen
klimaatopgave voor ons
gebied is!

Jane Goodall heeft een
andere mening:

De klimaatopgave schijnt
onzichtbare grenzen te
gebruiken.

“Think Global

Als dit overal het geval is
kan klimaatverbetering erg
ver weg zijn!

Act Local”

