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WIJ HEBBEN DE DENNEN NODIG 



1995: 

Staatsnatuurmonument 

- van algemeen belang 

- natuurschoon 

- wetenschappelijke 
waarde 
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2009:  

Natura2000 gebied 
 

 

‘speciale beschermings zone’ 
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centrale opdracht in beide aanwijzingen 

in stand houden 



2009 en 2011,  
grote duinbranden, 
veel natuurschade 
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herstel is nodig 
 

omwonenden hebben  samen met SBB een 
plan opgesteld voor herplanten van 30.000 
bomen 

• uit particuliere middelen 

• door vrijwilligers 

 

 

plots kiest Staatsbosbeheer voor een andere 
aanpak 

 
6 



SBB laat een plan maken door Ten Haaf en Bakker 
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het plan is 
 

 

• natte valleien  - grondwater omhoog 

 - dennen kappen 
 - afgraven 

• grijze duinen, regelmatig ondergestoven 

• blonde duinen, zandverstuivingen 
 

goed voor de biodiversiteit 
 

maar die was toch juist zo waardevol? 
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Ten Haaf en Bakker over het grondwaterpeil 

voorspellingen van waterstanden kunnen 
decimeters afwijken 
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waterstanden kunnen 1 tot 2 meter 
afwijken 



volgens GS is geen vergunning  
nodig vanuit wet Natuurbescherming 
 

maar wel als  …  
 

dat op grond van andere wet-  
en regelgeving nodig is.  
 
 

wie checkt dat? 
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nog een plan 
 
 
 

Natura 2000 beheerplan 
 
 
 
nu nog ontwerp, u vergadert daar over op 27-2 
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      Natura 2000 beheerplan 
 

omgeving verwacht:  
herstel na de branden 

 

werkelijkheid:  
niet herbeplanten,  
extra kappen en afgraven van 100 ha,  
afplaggen en uitgraven van heidevelden 

12 



afstemming met de omgeving     ( ? ) 
 

• klankbordgroep  merendeels opstellers van 
 het plan zelf 

• bevolking werd niet wakker 

 stille info-avond 

 maar 4 zienswijzen 

• gemeenteraad niet geïnformeerd 
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Natura 2000 beheerplan 
 
 
 

in dit plan is het PAS verwerkt, gevolg: 
 
• begroeiing moet plaats maken voor N2 

 

• habitats vernietigd 
 

mag dat? 
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vervlochten 
plannen 

Herstelplan PAS 
Inrichtingsplan en Beheerplan 



ONZE BEZWAREN 
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wij missen 
 

• zicht op beoogde eindsituatie 

• betekenis daarvan voor 

 biodiversiteit 

 leefbaarheid 

 recreatieve waarde 

 toerisme 

 ondernemers 
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wij zijn tegen plannen  
 

met veel … 
 

• onzekerheden 

• nader te onderzoeken 

• nog uit te werken 

• vraagtekens  bij lange termijn effecten 

 

ook volgens de 2nd opinion van OB+N 
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de natuur laat zich niet plannen 

zie bijvoorbeeld de Kerf 
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onderdelen van de plannen zijn 
 

• experimenteel 

• grootschalig 

• onomkeerbaar 

• zichzelf versterkend 
 

dat maakt uitvoering riskant 
 

daar hoort een risico analyse bij 
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wij zien de plannen als 
 

• moedwillige verstoring 

 

• creëren van grote zandvlaktes en 
verstuivingen 

 

• weghalen van de dennenbossen 
omdat het dennen zijn 
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de plannen zijn niet met de 
omgeving afgestemd 

 
• voor het Inrichtingsplan werd dat 

niet nodig gevonden 

• voor het Beheerplan is het niet 
goed uitgevoerd 
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DE SITUATIE NU 
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er is een grote variëteit 
in flora en fauna met 
veel zeldzame en 
beschermde soorten 
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de duinen nu 



ONZE VISIE 
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• natuur staat niet stil 

• onderhoud is nodig  

 vliegdennen, zaailingen van berk en prunus 

 afplaggen stukjes heide 

 dunnen van bos 

 

maar: 

voorkeur voor oude bomen (CO2) 

kappen => herplantplicht 
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wij willen 
 

fiets- en wandelpaden toegankelijk houden 

heidevelden behouden 

dennenbossen behouden 

bescherming tegen zand en stof 
 

wij zijn niet tegen kleinschalige 
experimenten 
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KORTOM 
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wat wij willen is 

 

een afgewogen plan 
met een gedegen  

risico analyse 
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wat wij willen is 

 

samenspraak 
met de omgeving 
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