Stop de kap van 88 hectare bos in Schoorl
of

Laat bossen Schoorlse Duinen ongemoeid
Als Urgenda het wint van de Nederlandse staat en Milieudefensie van Shell, waarom zouden wij dan
niet als stichting Ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied, kortweg
Duinstichiting, VVD-gedeputeerde Esther Rommel van Noord-Holland kunnen kapittelen over haar
brutale ontwerp-Natuurbeheerplan 2022 om maar liefst drie bossen in de Schoorlse duinen te laten
verdwijnen. Mag zij tussen 2022 en 2027 van Provinciale Staten ongestraft haar gang gaan door het
Leeuwenkuilbos, het Frederiksbos en het Baaknolbos te laten kappen door Staatsbosbeheer?
Eerder bracht ik premier Mark Rutte hiervan op de hoogte bij een bezoek aan het Torentje. Zijn chef
protocol verwees me naar de verantwoordelijk ministers Schouten en Wiebes, die lieten hun
hoogste ambtenaren nietszeggende woorden schrijven. In november 2019 maakten provincie,
Staatsbosbeheer en gemeente Bergen bekend dat er minder bos gekapt zou worden in de Schoorlse
Duinen, hetgeen inhield dat het Baaknolbos gevrijwaard werd van kap. In februari-maart 2020 sloot
de provincie een compromis met de Duinstichting dat alleen 7,6 hectare van het Dr. Van Steijnbos
gekapt werd en het Leeuwenkuilbos gespaard. In het Natuurbeheerplan 2022 zijn op de
ambitiekaart alle drie bossen weggevaagd. Alsof het hier Amazonegebied is, Sumatra of Borneo. En
dat terwijl Frans Timmermans 3 miljard nieuwe bomen wil planten. Maar liefst 88 hectare bos moet
verdwijnen, waaronder maar liefst. 100.000 dennen. De bomen zijn onze groene longen, ze slaan
CO 2 op. De bomen van Frans Timmermans hebben nog 80 of 100 jaar nodig voordat ze zo groot en
mooi zijn als die in de Schoorlse bossen. De dennen zijn nu nog de veilige bakermat van 75
bedreigde paddenstoelensoorten, die met name onder naaldbossen goed gedijen. Net als veel
bedreigde rode lijst-vogelsoorten, zoals de koekoek, grauwe vliegenvanger, boomleeuwerik en
nachtzwaluw. Over enkele jaren kijken 2,5 jaarlijkse bezoekers verbaasd naar een grote zandvlakte.
Deze week stuurden wij onze Zienswijze naar de provincie dat dit een onzalig plan is. U kunt onze
petitie ondertekenen net als 35.892 mensen voor u deden op www.schoorlsebosmoetbljven.nl

