
 

 

 

Opgegroeid in Bergen, ook 20 jaar in Schoorl woonachtig geweest, heb ik in ruim 60 jaar 
veel zien veranderen.  En ook meegemaakt hoe moeizaam veranderingen soms verliepen of 
niet doorgingen omdat er teveel verzet tegen was. 
In de natuur heb ik het Vogelmeer zien uitgraven en de opkomst en ondergang  van de 
grootste meeuwenkolonie van Europa meegemaakt. En ik ben 20 jaar geleden betrokken 
geweest bij het aanleggen van het MTB-parcours en weer later bij de fietsmaatregel in het 
NHD. Ik ben dus wel een beetje bekend met weerstand, maar ook met oplossingen. 

Nadat ik me in het burgerinitiatief tegen de bomenkap en de politieke weerstand ertegen ging 
verdiepen zag ik een reden me voor het eerst in ruim 60 jaar me als inspreker bij de Bergense 
volksvertegenwoordiging te melden.  

Het zit zo: Op 3 februari is de kwestie bomenkap in SBB Schoorl uitvoerig behandeld in 
PNH Statenvergadering. Het resultaat was dat de gedeputeerde Esther Rommel die 
verantwoordelijk is voor het betreffende natuurbeheerplan uitstel van het besluit heeft 
gevraagd en aangaf nog weer in overleg te treden met de verontruste burgers. 

Dat was een moedig besluit. 

Maar ik heb inmiddels begrepen dat er afgelopen vrijdag in het aangekondigde overleg nog 
geen overeenstemming is bereikt. 

 
Voorafgaand aan de afgebroken PS vergadering waren er al Statencommissiebijeenkomsten 
en een rondleiding voor statenleden door het gebied georganiseerd. 
En 2 weken geleden organiseerden de boswachters van SBB zelf nog weer een rondleiding 
door het duin voor de regio om de beheer ingrepen aan bewoners te laten zien en toe te 
lichten. Bewoners uit de wijde omgeving met kritische vragen over hun achtertuin konden 
aansluiten.  De boswachters legden geduldig uit. Of het nou de, de nauwe korfslak, het 
rendiermos, of de Parnassia betrof. 

Het was een fijne leerzame expeditie. 

Ook gaven de boswachters aan dat met een volgende keer heide afplaggen wellicht kleinere 
percelen dan nu het geval is,  onder handen te willen gaan nemen. Dit om de effecten beter te 
beheersen en beter te kunnen monitoren. 

Het is eigenlijk een soort van parkbeheer stelde de expeditie na afloop vast. 

En dat geldt voor de hele Natura2000. Ruim twintig jaar geleden opgesteld. 
Maar de situatie van rond de eeuwwisseling is niet te vergelijken met die van nu. De grote 
lijn van indertijd: waarop ondermeer terugkeer grijze stuifduinen, de huidige bomenkap  werd 
gebaseerd is veranderd. 
Nu is stikstof in het duin vooral het thema. En 10 jaar geleden de bosbranden. Daarvoor nog 



de zure regen. 
Steeds weer nieuwe situaties. 
Uitkomsten  van ingrepen blijken telkens weer ongewis. En de natuur gaat daarbij ook nog 
eens zijn eigen gang. 

Er zijn talloze voorbeelden te noemen. Laat ik de gelegenheid eens nemen er 2 te beschrijven. 
In het beheerplan 2007 – 2012 van PWN voor het NHD bij Bergen aan Zee, werd besloten in 
te zetten op dynamisch zeereepbeheer. Concreet het laten terugkeren van zgn. wandelende 
duinen. 

Er is wandelend duin gecreëerd en het resultaat is formidabel. 
Alleen heeft buurman SBB er overlast van. Het duin wandelt hun gebied binnen. Over het 
fietspad naar B a/Z bijvoorbeeld. 
En de WUR eveneens, het duin bedreigt studieobject Drieduin1 dat al sinds de jaren ‘80 
ongerept wordt gelaten om de effecten van juist niet beheren te bestuderen. 
Mooi plan. Onverwachte uitkomst. 

Dan in 1997 was Schoorl wereldnieuws. Rijkswaterstaat groef een gat in de duinen, de kerf, 
om het zeewater vrij binnen te laten stromen. Het water stroomde tot 2003 geregeld binnen. 
Daarna woei het gat dicht. Er is nu een mooie brakke afgesloten duinvallei ontstaan met 
kreekjes vol Parnassia en andere zilt liefhebbers. 
Het stikt er echter ook van het plastic en ander afval. Op elke m2 tientallen doppen deksels en 
ga zo maar door. Onvoorzien, deels prachtig, deels vervelend resultaat. 

En nu dan de bomenkap. Laten we wel wezen die is te rigoureus.  Dat beseffen enkelen in  de 
gemeenteraad Bergen, die over de kapvergunning gaat heel goed.  Dat is begrijpelijk ze zien 
het van nabij en hebben met hun eigen bewoners te maken. Het is voor hen om het in VVD 
statenleden woorden te zeggen bepaald geen “sturen op hoofdlijnen”. 
Het is namelijk de geliefde achtertuin van de mensen die op hen stemden. 

Die bewoners vertegenwoordigd in diverse groepen hebben aangegeven te kunnen leven met 
uitvoeren van een deel van de plannen. Dus na de branden die al zo’n 200 voetbalvelden 
verwoestten , nog de kap zo’n 30 voetbalvelden erbij: het Noordelijk deel van het dr. van 
Steijnbos. Een bosdeel eerder ternauwernood gered door “jongens uit Schoorl, 
Bergen&Egmond” van die verwoestende duinbranden. 

De bewoners stellen voor om dan na minimaal 5 jaar (maar eigenlijk is dat erg kort) de 
uitkomsten te monitoren en dan pas te overwegen of kap van het Leeuwenkuilbos en het 
Buizerdbosje wel of niet uit te voeren .  
Het is voor terugkeer grijsduin ook helemaal niet nodig nu deze bosdelen te kappen. Ze 
vormen geen obstakel voor de benodigde ZW wind. 

Ik zou er daarom in de gemeenteraad voor willen pleiten met dit verzoenende voorstel van de 
bewoners mee te gaan en geen kapvergunning te verlenen voor het Leeuwenkuilbos en het 
Buizerdbosje. 
Ook zou ik nu ik hier toch ben, u ook willen verzoeken de voorgenomen “kap vanwege 
veiligheid” door PWN in het NHD nog eens goed toe te laten lichten. Maar dat is een ander 
verhaal waarvoor ik graag nog eens terugkom. 

 


