Schoorl moet kiezen tussen dennen en stuivende duinen
AMSTERDAM
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Aard Mos, initiatiefnemer van de
actiegroep tegen bomenkap in de
Schoorlse duinen, spreekt graag
duidelijke taal: 'De bewoners hier
hebben geen reet aan stuivende
duinen. We hebben hier een
hartstikke mooi bos en dat willen
we graag zo houden.'
Om die mening kracht bij te zetten
liepen omwonenden en vaste
bezoekers van het gebied
woensdagavond in een stille tocht
door het gebied. Ze keren zich
tegen de plannen van
Staatsbosbeheer om in totaal een
vierkante kilometer dennenbos te
kappen. Staatsbosbeheer wil, in
opdracht van de provincie NoordHolland, het 'dynamische
duinlandschap' herstellen. De
Schoorlse duinen zijn almaar
bosrijker geworden, onder meer
omdat de ooit aangeplante dennen
het zo goed doen. Die dennen
hebben een verdrogende werking,
de natte duinvalleien met
bijzondere vegetatie zijn nagenoeg
verdwenen. En de duinen stuiven
niet meer.
'Als we niets doen, is het hier straks
één groot dennenbos', zegt
Maarten Duinker, boswachter in het
gebied. 'En het is onze taak om
natuur te herstellen waar dat nodig
is.' Het wenkend perspectief is een
kleurrijk, afwisselend duingebied,
met veel bijzondere plantensoorten
waarbij natuurlijke systemen weer
functioneren. Elders aan de
Nederlandse kust zijn dit soort
plannen met succes uitgevoerd,
maar in de Schoorlse duinen lijkt
het verzet massaal. 11 duizend
mensen tekenden al de petitie
tegen de kap van bomen op een
oppervlakte van '200
voetbalvelden'. Of, zoals Aard Mos
zegt: 'Wij vinden het bos mooi zoals
het is. Het ruikt ook heerlijk, die
dennenbomen. En het barst er
trouwens van de bijzondere
paddestoelen.'
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Wat Maarten Duinker stoort, is de
suggestie van 'massale bomenkap'.
'Slechts 12 procent van het bos
wordt gekapt. 88 procent blijft
gewoon staan. Omgerekend in
voetbalvelden zijn het er 134. De
bomen die gekapt worden staan
het dichtst bij de zee en in eerste
instantie is het maar 2 procent.'
Overleg heeft tot nu toe niet
plaatsgehad. Duinker: 'We hebben
aangeboden om te praten, maar ze
wilden eerst demonstreren, een
petitie indienen en onze plannen
bestuderen.'
Ongelukkig is dat de plannen
plaatsvinden in het kader van PAS,
de regeling die aan de ene kant
natuur moet herstellen die last
heeft van stikstofuitstoot, en aan de
andere kant bedrijven de ruimte
geeft voor uitbreiding. De provincie
Noord-Holland betaalt in dat kader
het natuurherstel.
Duinker was verbaasd over de
reacties. 'We kregen zelfs de vraag:
gaan jullie bomen kappen in de
Schoorlse duinen om plaats te
maken voor megastallen? Onzin,
maar redeneer er maar eens
tegenop.'
Mos is niet onder de indruk. 'Ik
snap best wat ze willen hoor:
verstuiving, verdrassing, plantjes.
Maar wij willen dat die bomen
blijven staan. En 80 procent van de
bewoners van Groet en Schoorl, de
mensen bij de visboer of de kapper,
is het met ons eens. Misschien 5
procent is voor die plannen, maar
dat zijn intellectuelen.'
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