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Joke Volkers 

Stichting tot Behoud van het Schoorls- en Noord-Kennemer Duingebied 

Actiegroep het Schoorlse Bos moet blijven 



onze groep bestaat pas kort 

 

• 10 november 2016 

• 18 leden 

• verontrust na de voorlichting van SBB 

• waarom toen pas? 
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door het versluierde taalgebruik ! 

• “plan voor beheer en herstelwerkzaamheden 
Natura 2000” 

• herstel? natuurlijk, de verbrande bossen 

• “beschermen” 

• ja, het gaat immers om een 
Staatsnatuurmonument 

• “terugdringen van dennenbomen” 

•  ach ja, wat vliegdennen … 
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wat zegt de 2nd opinion? 

• het rapport van O+BN noemt veel 
onzekerheden, nader te bestuderen zaken en 
risico’s 

 

• eigenlijk is het een experiment 

• grootschalig 

• onomkeerbaar 

• mogelijk zichzelf versterkend 
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• “het gaat om een relatief klein gebied” 

• “maar 2%, maar 10%, maar …” 
 

• waar het echt om gaat: 
 

• 280 hectare is verbrand, waarvan 60 ha bos 

• “herstelwerk” blijkt afplaggen en afgraven tot  
  op het grondwater 
  plus nog eens 96 ha bos kappen 

wat zegt SBB? 



graven voor herstel? 
 

die mooie heide wordt afgegraven 
tot op het grondwater 

 
weg heideveld langs de Zeeweg 
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SBB en de provincie 
stellen dat  
omwonenden bij het  
plan zijn betrokken  

dat klopt niet 
 

• de gemeente Bergen zou betrokken zijn, 
maar de motie dd 29-9-2016 zegt iets anders 

• er was toch een klankbordgroep? 
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SBB en de provincie 
stellen dat  
omwonenden bij het  
plan zijn betrokken  

dat klopt niet 
 

er was een klankbordgroep maar …  

• iemand op de lijst wist dat zelf niet 

• iemand zat namens de Stichting Duinbehoud, 
SBB is hun sponsor 

• iemand was lid van de projectgroep, dus mede 
verantwoordelijk voor het plan 

• 3 vertegenwoordigers van wijkverenigingen zeggen dat 
er niet is gesproken over grootschalige kapplannen 

• de afgevaardigde van Recron schrijft ons hetzelfde 



staan wij alleen? 

wij hebben 14.000 
handtekeningen 

verzameld 
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wat willen wij dan? 

• een nieuw plan 

• waar nieuwe inzichten in worden verwerkt: 

• klimaattop 2015  bomen planten 

• zandsuppleties, vliegroutes, verkeer 

• het unieke van het duingebied  

• bescherming van de woonomgeving tegen 
zand 

• volwaardige samenspraak 

20-1-2017 10 



hoe zit dat met stikstof? 

• belasting wordt niet gemeten maar met 
modellen berekend: veronderstellingen en 
aannames 

• volgens rekenmodel komt 15 kg stikstof per 
jaar per hectare in het duingebied 

• ondanks alle maatregelen berekent het 
model voor 2030 een belasting van 14,3 
kg/ha 
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grijze duinen beter dan bos? 

• grijs kalkarm duin heeft een KDW van 10 
kg/ha 

• de jaarlijkse depositie is ca 15 kg/ha 

        dat is dweilen met de kraan open 
• bos legt stikstof vast en heeft een hogere KDW 

• bos beschermt het duingebied tegen 
binnenwaaiende stikstof 
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waarom staan die dennen er? 

• geplant vanaf 1863 om Schoorl en Groet te 
verlossen van de grote zandoverlast 

 

• in de loop der tijd uitgegroeid tot prachtige 
natuur 

• beschutting aan flora en fauna 

• de huidige biodiversiteit is aan de dennen te 
danken 
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en nu? 

• wij zijn ongerust en velen met ons 

• we willen ruimte voor onze argumenten 

• we willen weerleggen dat ingrijpende 
maatregelen nodig zijn 

dus plan van tafel en werk stil leggen 

 

• we willen samen met Provincie, Gemeente en 
ook SBB een gezond plan ontwikkelen 
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dank u voor uw aandacht 


