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Stop bomenkap Noordhollands Duinreservaat 

is een actiegroep van de 

Stichting ter behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduingebied 

Aan: de Gemeente Bergen. Uitgeest, 27 augustus 2018 

Onderwerp: Bosgebieden van Noordhollands Duinreservaat ernstig bedreigd. 

Geachte leden van de Gemeenteraad van Bergen, 

In een eerder schrijven op 24 april van dit jaar hebben wij u al onze zorg geuit over de alarmerende 

ontwikkelingen in het Noordhollands duinreservaat. Hieronder volgt de huidige stand: 

Middels het op omstreden wijze gerealiseerde beheerplan Natura 2000 Noordhollands 

Duinreservaat 2018 – 2024 hebben provincie en PWN de weg vrijgemaakt voor een ingrijpende 

wijziging van het duingebied tussen Egmond en Wijk aan Zee. 

Het ideaalbeeld van provincie en PWN is hierbij een duingebied waar de bossen grotendeels 

verdwijnen en inkrimpen tot slechts een bomenstrook langs de oostelijk gelegen bebouwing. In 

plaats van bos wil men omvormen naar duingrasland, waaruit het duingebied in de huidige situatie 

al voor het grootste deel bestaat. Meer van hetzelfde dus. 

(Zie de PWN afbeelding hieronder) 

Sluipender wijs wordt hier in betrekkelijke stilte al jaren aan gewerkt. Door het recent vrijkomen 

van miljoenen aan subsidiegelden, gaat ons zo mooi gevarieerde duingebied verdwijnen (Het PWN 

noemt dit “herstellen”). 

Zie voor achtergrond informatie op onze Website:  http://www.stop-bomenkap-noordhollands-

duinreservaat.nl/p/de-belangrijkste-bedreigingen-voor-het-noordhollands-duinreservaat-194254 
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In de periode september 2018 t/m maart 2019 worden langs de Van Oldenborghweg een 

aanzienlijk aantal naaldbomen verwijderd (lees: het grootste deel). 

Deze kapwerkzaamheden vinden plaats ten noorden van de Scheilaan (ingang Diederik), op het 

grondgebied van Egmond, gemeente Bergen (zie onderstaand kaartje, de crème en groene delen 

staan voor dit seizoen gepland). 

Volgens de (nog niet op de Website van het PWN vrijgegeven) brochure “Natuurbeheer in het 

Noordhollands Duinreservaat 2018 – 2019”, gaat het om naaldbomen die aan het einde van hun 

levensduur zijn gekomen. Wij hebben hier twijfels over aangezien het naaldbos daar juist heel 

vitaal is en natuurlijke verjonging al volop gaande is. Via boswachters, die anoniem wensten te 

blijven, vernamen wij dat naaldbomen die wel aan het einde van de levensduur zijn gekomen juist 

met rust worden gelaten, aangezien deze op termijn vanzelf zullen afsterven. 

Volgens de regels van Natura 2000 zou bij ingrijpende veranderingen in een Natura 2000 gebied 

overleg moeten plaatsvinden met alle direct betrokkenen zoals beheerders, gebruikers, 

omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen. Samen dienen ze invulling te 

geven aan beleven, gebruiken en beschermen.  

Dit is niet gebeurd. 

Noch bij de uitnodiging voor een informatie avond, noch bij de mogelijkheid om een zienswijze in te 

dienen n.a.v. het beheerplan werd gesproken over (grootschalige) bomenkap, maar werd in plaats 

daarvan vermeld dat het ging om “het kenmerkende duinlandschap zeker te stellen”.  
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Uit eerdere bijeenkomsten tussen Provincie, PWN en omwonenden is ons bekend dat veel 

omwonenden grote (vaak emotionele) moeite hebben met, naar wat zij ervaren, de afbraak van hun 

habitat. De bos gedeelten zijn de gebieden waar door het jaar heen het meest wordt gewandeld, 

gefietst en gesport. 

Verleden jaar werd al een fors deel van het bos bij Egmond-Binnen gekapt en als de huidig 

geplande werkzaamheden voltooid zouden worden volgt ongetwijfeld weer een volgende ronde. Het 

PWN maakt de plannen steeds kort voor de uitvoering bekend en weigert inzicht te geven voor de 

langere termijn. 

Tot nog toe werd aan de kapwerkzaamheden begonnen eind november of in de loop van december. 

Naar eigen zeggen streeft het PWN ernaar om goed contact te onderhouden met de verschillende 

duingemeenten. Ook zegt men over dit onderwerp graag in te gaan op uitnodigingen van deze 

gemeenten.  

Wat is het standpunt van de gemeente Bergen?  

Is zij gekend in de plannen van het PWN en is zij het daarmee eens? 

Wil de gemeente een bijeenkomst met PWN en omwonenden organiseren om over deze zaken te 

spreken? 

Door weg te kijken kunnen Provincie en PWN ongestoord hun gang gaan. 

Graag vernemen wij uw reactie. 

Met vriendelijke groet, namens “Stop bomenkap Noordhollands Duinreservaat” 

[geanonimiseerd]
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