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Jan Engelbregt 



in 1995 werden de 
Schoorlse Duinen 
Staatsnatuurmonument 

 

 
J.J. van Aartsen, min van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
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overgenomen uit deze aanwijzing: 
De "Schoorlse duinen" bestaan uit een gevarieerd en uitgestrekt duinlandschap dat 
reliëfrijk en landschappelijk zeer afwisselend is. Het landschap verandert van west 
naar oost van de zeereepduinen via een sterk geaccidenteerd landschap met 
valleicomplexen naar een bosrijke binnenduinrand. 
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Van de circa 350 in het natuurmonument voorkomende plantesoorten kunnen als 
zeldzame en minder algemene soorten worden genoemd: Dennenorchis, 
Harlekijnorchis, Welriekende nachtorchis, Breedbladige  wespenorchis, 
Moeraswolfsklauw, Ronde zonnedauw, Kleine zonnedauw, Duits viltkruid, Klein 
wintergroen, Rondbladig wintergroen, Blauwe zeedistel, Gewone zeekool, Stofzaad, 
Gagel, Oeverkruid, Dwergbies, Waterpostelein, Bronkruid, Bleekgele droogbloem, 
Koningsvaren en Stippel varen. 
 
Het terrein staat bekend als één van de laatste refugia voor goed ontwikkelde 
korstmosvegetaties in Nederland, ….. 

Circa 85 soorten broedvogels komen voor, waaronder in Nederland bedreigde of 
minder algemene soorten. …. In de overgangszones van heide naar bos broeden 
Boompieper, Kneu, Houtsnip en Nachtzwaluw. In de naaldbossen broeden Boomvalk, 
Grote bonte specht, Zwarte specht, Holenduif en Kruisbek. De loofbossen en 
binnenduinrandbossen vormen de broedbiotoop van Groene specht, Fluiter, Grauwe 
vliegenvanger, Wielewaal, Goudvink en Appelvink. 
 



in 2009 werden de 
Schoorlse Duinen 
aangewezen tot 
Natura2000 gebied, 

als ‘speciale 
beschermings zone’ 
 
G. Verburg, Min van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 
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van 2009 tot 2011 waren er grote branden in 
het duingebied, waarbij veel bos en heide 
verloren ging 

 

vrijwilligers hebben  samen met SBB een 
herstelplan opgesteld 

en zij hebben het gebied opgeruimd 

om bomen te gaan herbeplanten 
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uitvoering van dit herstelplan zou 
SBB geen cent kosten 
in 2014 stopte SBB zonder opgaaf 
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• vreemd dat het herstelplan van de 
vrijwilligers niet meer werd omarmd door 
SBB? 

 

• niet als je bedenkt dat er zich ondertussen 
iets heeft afgespeeld bij een buurgemeente 

20-1-2017 7 



in 2012 werd bij een buurgemeente het 
bestemmingsplan landelijk gebied verworpen op 
grond van Milieu Effect Rapport 
 
 
deze gemeente wilde in het gehele gebied 
grootschalige veeteelt toelaten, 
 te grote stikstof-belasting voor het Schoorlse 
Duingebied 
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in 2012 werd door SBB een 
PAS-analyse gemaakt, die 
werd in 2015 bijgewerkt 

 

‘herstel’-strategieën en 
‘herstel’-maatregelen 

 

in werkelijkheid een plan 
om het duingebied 
geschikt te maken voor 
grotere stikstofbelasting 
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SBB beheer- en herstelplan 

 

in de omringende dorpen dacht men dat het 
ging om herstel van de natuur na de 
duinbranden 

in werkelijkheid gaat het niet om herbeplanten, 
maar om kappen en afgraven van 100 hectare 
extra, plus afplaggen en uitgraven van de 
heidevelden 
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• SBB wil onomkeerbare veranderingen in onze 
duinen 

• onomkeerbaar: het bos wordt gekapt en de 
vruchtbare humuslaag wordt afgegraven 

• SBB gaat beginnen aan de zeereep, maar … 

• als daar de bomen weg zijn, verkwijnt de 
volgende rij … enzovoorts  
en als het zand vrij spel krijgt groeit er niets 
meer 
(zo staat het in het plan) 

• daarmee gaat Schoorl terug naar de 
stuifzanden van de 19de eeuw 
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SBB en de provincie 
stellen dat  
omwonenden bij het  
plan zijn betrokken  
dat klopt niet 
 
• er was een klankbordgroep maar …  
• één persoon op de lijst wist dat zelf niet 
• 3 personen op de lijst zeggen dat er niet is gesproken 

over de grootschalige kapplannen 
• een groep vrijwilligers was beloofd te mogen 

meedenken, maar werd niet uitgenodigd 
• de omwonenden is zand in de ogen gestrooid door 

het een beheer en herstelplan te noemen 
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OPROEP aan SBB 

 

• sluit je aan bij de omwonenden 

• stop met ons zand in de ogen te strooien 

• zorg dat het duingebied gevarieerd, mooi en 
toegankelijk blijft  

• zorg dat onze dorpen bewoonbaar blijven 

 

dus: 

• niet grootschalig kappen, laat de dennen staan 

• geen grote delen afplaggen en afgraven 
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dank u voor uw aandacht 


