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Hoop is de kunst om ergens aan te werken omdat het goed is, niet alleen omdat het kans 
van slagen heeft. Hoop is niet optimisme, niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen. 
Hopen is zeker weten dat iets zinvol is, ongeacht de afloop. (Václav Havel)  
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Het Beleidsplan is samengesteld door Jan Engelbregt, de tekening op het voorblad 
is gemaakt door Philip Wiesman. 

 

1. Inleiding  
De afgelopen maanden heeft het bestuur zich gebogen over dit beleidsplan, dat voor de komende 
tijd een leidraad zal zijn voor de stichting.  
 
We zijn nog jong als organisatie. In de korte tijd van ons bestaan hebben we gemerkt, dat het doel 
van ons bij zoveel mensen leeft, dat het betrekkelijk gemakkelijk is om vrijwilligers te vinden die ons 
helpen bij de planning en uitvoering van onze acties en evenementen. Een groot voordeel van de 
betrokkenheid van veel vrijwilligers is dat we daardoor breed in de lokale gemeenschap geworteld 
zijn en blijven. 
Nu we een stichting zijn geworden, gaat het niet alleen meer om acties en evenementen, maar ook 
om de langere termijn, om continuïteit. En dat veroorzaakt een behoorlijke administratieve, 
financiële en bestuurlijke last, waar we met elkaar nog aan moeten wennen. 
Onze vrijwilligers zijn enthousiast. Er moet veel gebeuren en daar zijn ook veel mensen voor 
beschikbaar. We vinden het ook leuk om met elkaar een actie voor te bereiden en daar de handen 
voor uit de mouwen te steken. Ieder levert vanuit eigen kunnen een waardevolle bijdrage aan het 
geheel. Maar er zit een keerzijde aan, want als het enthousiasme bij de vrijwilligers wegebt, zal het 
moeilijk worden om onze doelstellingen te realiseren. Alert zijn, uitdagingen zoeken en blijven 
omzien naar elkaar is nu van belang. 
 
Graag leggen wij u dit beleidsplan voor. Dit is het eerste beleidsplan van de stichting. Het plan is 
opgesteld in het voorjaar van 2017, vastgesteld in de bestuursvergadering op 19 april 2017 en op die 
datum in werking getreden. 
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Het plan is geënt op de actuele situatie in het werkgebied van de stichting in 2017 en is bedoeld als 
een concretisering van de doelstellingen zoals geformuleerd in de statuten. Het vloeit voort uit de 
beleidsparagraaf in het huishoudelijk reglement, waarin de stichting zich verplicht om een 
beleidsplan op te stellen en dit jaarlijks aan te passen aan de ontwikkelingen. 
 
De grote lijnen in dit plan zijn opgesteld voor een onbepaalde tijd, maar het plan zal jaarlijks worden 
aangepast aan de actuele situatie en waar nodig worden herzien. 
 

2. Aanleiding van ons ontstaan  
Gealarmeerd door een verontrustend stukje in een plaatselijk huis-aan-huisblad, hebben we een 
voorlichtingsavond bezocht, die Staatsbosbeheer en de Provincie Noord Holland organiseerden om 
het Natura 2000 Beheerplan toe te lichten. Mede door de  inhoud van de presentaties ontstond in 
het publiek grote weerstand tegen dit plan. Het bleek helemaal niet te gaan om een “beheerplan”, 
maar om een plan voor een complete omvorming van het gebied. Ter plaatse besloten wij de handen 
ineen te slaan. Wij, omwoners, waren geschrokken en bezorgd over het beoogde resultaat van het 
gepresenteerde  plan voor het Schoorlse duingebied. Wij besloten om er alles, binnen onze 
mogelijkheden en binnen de wet, aan te doen om de Provincie en Staatsbosbeheer te bewegen van 
het plan af te zien of om dit ten minste op grote delen aan te passen. Wij zijn kort daarop,  in 
november 2016, begonnen als een zeer actieve en gemotiveerde actiegroep met ruim 20 leden.   
Onze grootste grieven over het plan waren en zijn,  dat dit plan niet op een goede manier is 
afgestemd met de omwonenden en naar onze mening is samengesteld met onvoldoende oog voor 
de juist zo vaak geroemde natuur in het duingebied.  
In het plan wordt volgens ons te gemakkelijk verwezen naar verplichtingen die zouden voortvloeien 
uit Natura 2000 en uit PAS. Wij waren en zijn van mening dat er een alternatief plan kan worden 
ontwikkeld, waarin meer rekening wordt gehouden met de bestaande biodiversiteit, met de 
bestaande natuurkundige en wetenschappelijke waarden van het gebied en met de belangen van 
omwonenden, recreanten en toeristen. 
 
Onze eerste actie was een stille tocht door de duinen vanaf het Witte Kerkje in Groet. Het plan voor 
deze tocht trok veel aandacht en er waren meer dan honderd deelnemers. Ook de presentaties, die 
vooraf in het Witte Kerkje door ons werden gegeven, kregen veel belangstelling. Opeens werden we 
door kranten en door tv-programma’s benaderd voor interviews. We stonden op de kaart. 
 
Omdat wij spontaan vanuit allerlei kanten werden benaderd door mensen die in hun omgeving met 
een vergelijkbaar omvormingsplan voor de bestaande natuur werden geconfronteerd, waren we er al 
snel van overtuigd dat onze stichting in een maatschappelijke behoefte voorziet,  dat onze acties zin 
hebben, moeten worden gecontinueerd en uitgebreid. Het werd ons ook duidelijk dat, als we het 
door ons gewenste behoud van de natuur in de Schoorlse Duinen zouden hebben bereikt, er nog veel 
werk zou overblijven om dit resultaat te bewaken en te bestendigen. Wij hebben daarom besloten 
een rechtspersoon op te richten in de vorm van een stichting. De akte passeerde op 20 januari 2017. 
De stichting kreeg als naam “Stichting ter Behoud van het Schoorlse- en Noord-
Kennemerduingebied”.  
 
Wij verwachten dat nu of in de toekomst ook binnen andere duingebieden van Noord Holland 
vergelijkbare vraagstukken zullen opdoemen. Daarom hebben wij voor onze stichting zowel in 
naamgeving als in statuten en werkgebied niet alleen de Schoorlse Duinen, maar het gehele Noord-
Kennemer duingebied vermeld. 
 

3. Maatschappelijke verantwoording 
De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting is ontstaan vanuit liefde voor de natuur en met 
het doel de natuur in stand te houden. Dat is hetgeen ons bindt. 
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We weten ons ondersteund door een heel grote groep omwonenden en ook door veel 
belangstellenden van wat verder weg. Die steun bleek toen wij met een petitie begonnen: binnen 
een paar weken hadden wij ruim 14.450 handtekeningen verzameld. De stichting neemt zich voor om 
intensief contact te houden met de omwonenden en zal daar diverse publieksacties voor 
organiseren.  
Om zeker te stellen dat de maatschappelijke doelstellingen ook werkelijk worden bereikt, en om dit 
op afdoende wijze duidelijk te maken aan buitenstaanders, streeft de stichting ernaar om de status 
van ANBI te verwerven en streeft de stichting naar certificering door het CBF.  
 
De stichting spant zich met haar werkzaamheden in om het milieu zo min mogelijk te belasten. 

 
4. Doelstelling en werkgebied 

Letterlijk overgenomen uit onze Statuten: 
De stichting heeft als doel: te zorgen, toezien en stimuleren van het behoud en het 
verbeteren van de natuur-, landschappelijke- en cultuurhistorische waarden, de flora en 
de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem en het water, en de 
gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening, alles in de ruimste zin des 
woords, in het gehele duingebied van Noord Kennemerland wordt nageleefd. In geval 
van vernietiging, beschadiging of falend onderhoud streeft de stichting naar herstel van 
de conditie. Als referentiepunt hanteert de stichting de situatie zoals deze in het jaar 
tweeduizend was. Tot de doelstelling behoort mede het verrichten van al wat hiermee 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van 
uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.  
De stichting beoogt het algemeen nut. 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 
Eveneens letterlijk overgenomen uit de Statuten: 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door bestuderen van plannen, wet- 
en regelgeving, verzamelen en beoordelen van tel- en meetgegevens, door regelmatig 
mondeling en/of schriftelijk overleg met betrokken beheerorganisaties en overheden en 
door informatieverstrekking aan en overleg met de bewoners en bezoekers van de 
betreffende regio.  
Om haar  doel te bereiken zal de stichting gevraagd en ongevraagd advies geven aan 
beheersorganisaties en overheden.  
In geval beheersorganisaties en/of overheden onvoldoende in overleg komen met de 
stichting en de bevolking van de betreffende regio's onvoldoende betrokken is bij wet- en 
regelgeving aangaande het beheer van het Noord-Kennemerduingebied kan de stichting 
overgaan tot een actiemodel 

 
Om  deze statutaire doelstellingen en taken te realiseren, zal de stichting een aantal concrete 
onderwerpen in dit beleidsplan nader uitwerken in de vorm van uitvoerbare plannen. 
 
De Stichting heeft een omvangrijk werkgebied. Om zoveel als mogelijk aansluiting te vinden bij de 
bevolking, ziet de stichting mogelijkheden voor lokale afdelingen. 
Voor de Schoorlse Duinen is de stichting vanaf de oprichting actief, voor het Noord Hollands 
Duinreservaat overweegt de stichting  momenteel de opzet van een afdeling Castricum/Heemskerk. 
 

5. Omgevings analyse 
Bewaking van de natuurwaarden in ons werkgebied is sinds 1 januari 2017 een verantwoording van 
de Provincie Noord Holland. Voor  1 januari 2017 was bescherming en instandhouding van de natuur 
een verantwoordelijkheid van het Rijk, de laatste jaren van het Ministerie van Economische Zaken. 
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Binnen dit ministerie was natuur ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 
kortweg de RvO.  
Het natuurgebied “De Schoorlse Duinen” is eigendom van het Rijk der Nederlanden. Het beheer van 
het grootste deel van het gebied is opgedragen aan Staatsbosbeheer N.V.  en Een klein deel van het 
gebied, met name de zeereep vormt een belangrijk deel van de Nederlandse kustwering. Het beheer 
van dit deel van het gebied is opgedragen aan het Hoog Heemraadschap en wordt bewaakt door 
Rijkswaterstaat. Voor het behoud de Schoorlse Duinen hebben wij dus voornamelijk te maken met 
de Provincie en met Staatsbosbeheer. 
In de rest van ons werkgebied in Noord-Kennemerland is de situatie anders. Dat gebied is het “Noord 
Hollands Duinreservaat”. Het grootste deel is eigendom van de Provincie Noord Holland en het 
beheer is opgedragen aan het Provinciaal Waterleidingbedrijf, PWN. Ook hier wordt de zeereep 
beheerd door het Hoog Heemraadschap onder toezicht van Rijkswaterstaat. In het Noord Hollands 
Duinreservaat hebben we voor het behoud van de duinen dus voornamelijk te maken met de 
Provincie en met PWN. 
 
Beide delen van de Noord-Kennemerduinen zijn aangewezen tot Natura 2000 gebied.  
Het Rijk heeft de afgelopen jaren het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkeld. Hoewel de naam 
dat wel suggereert is het PAS geen plan om de stikstof uitstoot te verminderen. Het is een poging om 
een balans te vinden tussen de hoeveelheid stikstof die in een bepaald gebied neerslaat en de 
hoeveelheid stikstof die kan worden opgenomen door de in dat gebied aanwezige begroeiing. Die 
balans kan van twee kanten worden bereikt, door aanpassing van de stikstofhoeveelheid in de lucht 
of door de begroeiing geschikt te maken voor opname van meer stikstof. Vermindering van uitstoot 
lukt niet, wordt zelfs vergroot door verruiming van vergunningen voor industrie, landbouw en 
veeteelt, door toename van het luchtverkeer, door faciliteren van steeds grotere cruiseschepen op 
het Noordzeekanaal en door ruimere snelheidsgrenzen voor het verkeer (130 km/u). Het PAS zoekt 
daarom de oplossing voornamelijk in de andere kant van de balans: opname van meer stikstof 
mogelijk maken. Voor de Noord-Kennemerduinen betekent het PAS dat het gebied geschikt moet 
worden gemaakt voor opvang van een grotere hoeveelheid stikstof door de stikstofrijke (vruchtbare) 
humuslaag en een groot deel van de begroeiing (voornamelijk dennen en heide) uit het gebied te 
verwijderen. Het PAS-verhaal is  ambtelijk vertaald in een dubbele doelstelling: enerzijds de 
mogelijkheden vergroten voor economische ontwikkelingen en anderzijds de natuur ontwikkelen.  
Voor de Schoorlse Duinen is een Beheerplan ontwikkeld, waarin het PAS is verwerkt. Het Beheerplan 
beoogt om in drie fasen van elk 6 jaar, alle dennenbomen uit het gebied te verwijderen, grote delen 
van de heidevelden om te zetten in grijs duin en natte valleien en om de met helm beplante 
buitenste duinen los te maken, zodat de duinen gaan stuiven en zich door de wind kunnen 
verplaatsen. 
Vooruitlopend op de goedkeuringsprocedures voor dit Beheerplan, heeft Staatsbosbeheer al een 
deel van de door hen belangrijk geachte plag- en afgraafwerkzaamheden uitgevoerd in de winter van 
2016-2017. Deze omvorming werd uitgevoerd op basis van een “Herstelplan voor de schade na de 
grote branden in 2009, 2010 en 2011”. Volgens Gedeputeerde Staten waren hier geen vergunningen 
voor nodig. 
 
Voor het Noord Hollands Duinreservaat is eveneens een Beheerplan ontwikkeld. Ook in dit 
Beheerplan is het PAS verwerkt. Het concept ligt ter inzage op het moment dat we dit schrijven. Ook 
in dit gebied is vooruitlopend op een goedgekeurd beheerplan al veel bos gekapt. 
 
Provincie 
De Provincie was mede verantwoordelijk voor het opstellen van het Beheerplan en heeft vrij baan 
gegeven voor de uitvoering van het Herstelplan. Het lijkt er dus op dat de Provincie achter de 
beoogde omvorming van het duingebied staat.  
Zoals wij dit hebben ervaren bij een werkbezoek aan de Schoorlse Duinen en tijdens een vergadering 
van de Provinciale Commissie Natuur, Landbouw en Milieu, zijn de meeste fracties binnen Provinciale 
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Staten echter tegen deze schaal van omvorming van het duingebied en tegen de vermenging van PAS 
en Natuurbeheer. Tegelijk erkennen zij, dat er momenteel weinig ruimte is voor aanpassing omdat 
het PAS is vastgelegd in Rijks regelgeving en omdat de doelstellingen van Natura 2000 voor de 
Noord-Kennemerduinen weliswaar vanuit Nederland zijn voorgesteld, maar vervolgens door Europa 
zijn vastgesteld.  
Gedeputeerde Tekin heeft in een gesprek met ons aangegeven dat hij vindt dat de omwonenden 
meer bij de plannen betrokken hadden moeten worden. Voor de fasen 2 en 3 van het Beheerplan 
heeft hij betere communicatie met omwonenden toegezegd. Over fase 1  stelt hij dat er slechts 
beperkt ruimte is om het plan aan te passen omdat de doelstellingen moeten worden gehaald. 
Wat deze doelstellingen precies zijn, is niet duidelijk geworden, gedeputeerde Tekin heeft ons 
toegezegd deze voor ons te achterhalen. 
 
Gemeente 
In het Beheerplan staat dat het is ontwikkeld samen met de gemeente Bergen NH. Dat is niet zo, wel 
heeft een ambtenaar van de gemeente zitting gehad in de projectgroep en in de klankbordgroep. Hij 
heeft echter niet gecommuniceerd met de gemeenteraad en nauwelijks met de wethouders. Hoe mis 
dit ging blijkt uit een motie, die unaniem in de gemeenteraad is aangenomen, waarin B&W wordt 
opgedragen om de Provincie te bewegen om de geplande boskap tegen te gaan. Verder heeft de 
gemeenteraad pas nadat het Beheerplan definitief was geworden, een lijst met 40 vragen aan 
Staatsbosbeheer voorgelegd over dit Beheerplan. 
Van enig standpunt van de andere gemeenten die grenzen aan de Noord-Kennemerduinen zijn wij 
nog niet op de hoogte op het moment dat we dit schrijven. 
 
Omwonenden 
De plannen voor de Schoorlse Duinen hebben veel commotie te weeg gebracht in de omliggende 
dorpen Schoorl, Groet en Camperduin. In de kernboodschap van Natura 2000 staat dat 
Beheerplannen moeten worden ontwikkeld in samenspraak met de omwonenden, maar dat is voor  
de Schoorlse Duinen niet gebeurd en naar wij vernomen hebben, is er ook geen samenspraak 
geweest over het Beheerplan voor het Noord Hollands Duinreservaat.  
Wij hebben gemeend er goed aan te doen om uitgebreid gratis  informatie te verstrekken en om de 
meningen te peilen middels een petitie. In korte tijd leverde dat ruim 14.450 handtekeningen op 
tegen de geplande boskap. Dat geeft naar onze mening aan dat er sprake is van een groot gebrek in 
de manier waarop de inspraak van omwonenden en andere belanghebbenden werd georganiseerd 
tijdens de ontwikkeling van het Beheerplan. 
 
Kansen 
Omdat bij het ontwikkelen van de Beheerplannen onvoldoende mogelijkheden voor samenspraak  
zijn geboden aan omwonenden en andere belanghebbenden, zullen wij op dit punt blijven hameren. 
Hoewel de procedures rond de Beheerplannen formeel, volgens de letter van de wet misschien 
juridisch (net aan) voldoende zijn uitgevoerd, zijn deze volledig aan de omwonenden voorbij gegaan. 
Vooral doordat het taalgebruik in de verstrekte informatie over, en de naamgeving van de plannen 
iets anders suggereerden dan grootschalige omvorming van het gebied, afgraven van heidevelden en 
kappen van de dennenbomen. 
Wij zien een kans door alsnog de omwonenden te horen, hun mening te verwoorden en hen zo nodig 
te mobiliseren. Wij hopen daarmee de politiek te bewegen de Beheerplannen op belangrijke punten 
aan te passen. 
Naast deze aanpak in de vorm van publieksacties, zijn wij ook bezig met de formele kant van de zaak. 
Door de ontvangen antwoorden op WOB-verzoeken hebben wij steeds meer inzicht gekregen in de 
achtergronden van de plannen en op de onderliggende aannames, waar de plannen op zijn 
gebaseerd. Hoe meer we er naar kijken, hoe duidelijker het wordt dat hier sprake is van drijfzand en 
van hobbyisme als fundamenten voor de omvorming. Bij alle thema’s die in de plannen aan de orde 
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komen, zit er iets grondig mis. Wij denken dat wij belangrijke inhoudelijke bijdragen kunnen leveren 
om tot heroverweging van de plannen te komen. 
 
Bedreigingen 
De overheid heeft het proces van besluitvorming over de Beheerplannen erg diffuus gemaakt. Voor 
de leek was er geen touw aan vast te knopen. Het ene plan verwijst naar het andere. Halverwege de 
ontwikkeling van de Beheerplannen moest worden gestopt, gewacht tot het PAS een wettelijke 
status had. De natuurwetgeving is in een paar jaar sterk veranderd. De verantwoordelijkheid is van 
Rijk naar Provincie verschoven. Per provincie zijn er grote verschillen in soorten die wel of niet 
beschermd moeten worden. De bij het opstellen van de beheerplannen betrokken overheidsorganen 
RvO, Provincie en Staatsbosbeheer stellen achteraf alle drie, dat zij niet degenen zijn geweest die het 
plan hebben ontwikkeld. 
De wettelijke status, de dubbele doelstelling en de technisch lastige materie van het PAS maken het 
lastig om de discussie over de stikstofdepositie op een goed niveau te voeren. We hebben ervaren 
dat maar weinig politici en ambtenaren goed in de materie zijn ingevoerd. En juist degenen die wel 
goed zijn ingevoerd, zijn ook degenen die zich naar ons toe sterk maken voor de beoogde verruiming 
van economische mogelijkheden.  
Omdat wij van mening zijn dat wij gemotiveerd en goed toegerust de discussie over het PAS in 
kunnen gaan, verwachten we gehoor te krijgen voor onze standpunten. 
 

6. Visie op de Noord Kennemerduinen 
In het Noord Kennemerduingebied is sprake van een grote en bijzondere variëteit aan flora en fauna. 
Met veel zeldzame en beschermde soorten. Daar is bijzonder veel literatuur over beschikbaar. Er zijn 
grote delen stuivend duin, er zijn natte gedeelten, witte en grijze duinen, paraboolduinen en 
eikenbosjes. Er zijn ook dennenbossen met daaronder prachtige paddenstoelen en orchissen. Er zijn 
speelkuilen, klimduinen en uitkijkpunten. In de begroeide delen van het duingebied komen veel 
bedreigde diersoorten voor.  
 
Het gebied is toegankelijk gemaakt met veel wandel- fiets- en ruiterpaden. In de Schoorlse Duinen is 
zelfs een MTB-route door het natuurgebied aangelegd. Door Staatsbosbeheer wordt een 
personentreintje geëxploiteerd en er worden Segways verhuurd om de toegankelijkheid zo groot 
mogelijk te maken. Wij willen de paden toegankelijk houden. Stuivend zand kan toegang onmogelijk 
maken, daar hebben we in 2016 al flink wat van mogen ervaren. Toen daar een vraag over werd 
gesteld door de Gemeenteraad van Bergen NH, gaf een boswachter als antwoord “Dat kan inderdaad 
een probleem worden, maar we willen de wind gaan sturen door de aanplant van helm”. Daar 
geloven wij niet in. Wind en zand hou je tegen met bomen en struiken. 
 
Wij willen de heidevelden behouden. Wij willen het Baaknolbos behouden. Wij willen de grootste 
populatie in Nederland van de dennenorchis behouden. Wij willen dat nachtzwaluwen, kruisbekken, 
rugstreeppadden, zandhagedissen en de vele andere dieren hun plaats behouden. 
 
Wij willen dat de omwonenden worden beschermd tegen stuivend zand en tegen zandstof. 
 
Natuurlijk begrijpen wij dat de natuur niet stilstaat in het gebied, waardoor vorm en begroeiing 
geleidelijk veranderen.   
Natuurlijk zijn wij niet tegen onderhoud van dit mooie natuurgebied. Natuurlijk begrijpen wij dat het 
nodig is om regelmatig vliegdennen en zaailingen van berk en vogelkers te verwijderen. Dat gebeurt 
al vele jaren en daar helpen ook veel omwonenden als vrijwilliger aan mee.  
 
Wij hebben er begrip voor dat een deel van de dennenbossen geleidelijk wordt omgevormd tot 
gemengd bos met zowel loof- als naaldbomen, maar we willen ook delen waarin het karakter van het 
dennenbos wordt behouden. Ook begrijpen wij dat het goed is om af en toe stukken van een 
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heideveld af te plaggen om het te verjongen, of om bossen wat uit te dunnen om licht binnen te 
laten. Wij zijn er niet tegen dat af en toe een stuk bos wordt gekapt, al weten we dat de oude bomen 
meer waarde hebben voor de opslag van CO2 en stikstof. Maar volgens ons hoort bij boskap dan wel 
een herplant plicht. Zoals dat herplanten vele jaren is gebeurd met de inzet van vrijwilligers (en 
schoolklassen) uit de omgeving. 
 
Wij zijn niet tegen experimenten om de natuur een handje te helpen, bijvoorbeeld door het 
uitdiepen van een vallei tot op het grondwater. Een experiment moet dan wel voldoen aan 
voorwaarden van omvang, omkeerbaarheid en risicobeperking. De resultaten moeten worden 
getoetst aan tevoren vastgestelde criteria en de omgeving moet bij de plannen en bij de evaluatie 
worden betrokken. 
 
Dat de omgeving het niet eens is met de verstrengelde plannen, is wel gebleken uit de ruim 14.450 
handtekeningen die wij in korte tijd hebben verzameld tegen de boskap in de Schoorlse Duinen. Als 
de plannen toch zouden worden goedgekeurd en uitgevoerd, wordt het Schoorlse Duingebied 
proefkonijn voor een grootschalig, onomkeerbaar en zichzelf versterkend experiment, zonder dat 
omwonenden daar enige invloed op hebben gehad.  
 
Kortom, wat wij willen, is een afgewogen plan, dat op een verantwoorde wijze rekening houdt met 
de belangen van en de risico’s voor de omwonenden, de plaatselijke ondernemers en de vele 
toeristen die op het gebied af komen. Als Stichting willen wij daar graag een bijdrage aan leveren. 

 
Betreffende de omvormingsplannen voor het Noord Hollands Duinreservaat verkeert de stichting op 
het moment dat we dit schrijven, in de oriënteringsfase. Wij zijn bezig met het doornemen van 
publiek gemaakte informatie en het ter inzage liggende beheerplan en hebben aanvullende 
informatie opgevraagd via WOB-verzoeken. 
 
Voor de Schoorlse Duinen wil de stichting dit jaar samen met Staatsbosbeheer en andere 
belanghebbenden een goed onderbouwd en door de omgeving gedragen plan ontwikkelen. Dat is 
nogal ambitieus voor onze kort bestaande organisatie van vrijwilligers, maar we hebben de 
materiekennis in huis en zijn bereid om er hard aan te werken.  
Onze eerste prioriteit is het specifiek en meetbaar maken van de doelstellingen waar het plan aan 
moet voldoen.  Pas als dat is gelukt en die doelstellingen breed worden gedragen, is het volgens ons 
zinvol om een beschrijving te maken van de gewenste eindsituatie. 
Alleen vanuit een vergelijking van de huidige situatie met de gewenste, kan een plan worden 
opgesteld om gefaseerd naar die gewenste situatie toe te groeien. Naar onze stellige overtuiging zal 
dat voor een groot deel kunnen verlopen langs natuurlijke processen, dus zonder menselijk ingrijpen. 
Als menselijk ingrijpen noodzakelijk blijkt te zijn, dan vinden wij het tevoren uitvoeren van een risico-
analyse een essentiële voorwaarde voordat kan worden begonnen aan de uitvoering van het plan. 
Daarbij moet de schaal van ingrijpen beperkt blijven zodat geen kettingreacties ontstaan, moet tegen 
tevoren vastgestelde normen worden beoordeeld of het beoogde resultaat is bereikt  en moet zeker 
worden gesteld dat er een weg terug is. 

 
7. Reeds ondernomen acties 

Wij hebben in de korte tijd van ons bestaan diverse activiteiten ontplooid, waarvan we er hier een 
aantal zullen noemen: 
- Veel contacten zijn gelegd met media, diverse persberichten zijn uitgestuurd, de pers is vaak te 
woord gestaan, al met al hebben we heel veel media aandacht gekregen. 
- Een druk bezochte informatie bijeenkomst met diverse presentaties in het Witte Kerkje in Groet. 
- Een stille avondtocht door het bedreigde duingebied. 
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- We hebben flyers verspreid in de omliggende dorpen.  
- We hebben middels een petitie handtekeningen verzameld tegen de geplande boomkap. 
- Op 19 januari hebben wij onze zorgen en ons standpunt aan de gemeenteraad van Bergen NH 
gepresenteerd. 
- Begin februari is onze brochure “Wij hebben de dennen nodig” gedrukt. In de brochure worden de 
situatie, de plannen, onze kritiek en onze visie verwoord.  
- Op 16 februari hebben wij een presentatie verzorgd over de geplande omvorming van het 
duingebied, over onze kritiek en over onze visie tijdens een werkbezoek van de Provinciale 
Commissie Natuur Landbouw en Milieu. 
- Op 20 februari 2017 hebben wij overleg gevoerd met de heer Tekin, gedeputeerde en 
portefeuillehouder van Natuur Landbouw en Milieu. 
- Op 27 februari 2017 zijn de toen reeds verzamelde handtekeningen op feestelijke wijze aangeboden 
aan de heer De Graaf, voorzitter van de Provinciale commissie Natuur, Landbouw en Milieu en aan 
gedeputeerde Tekin, portefeuillehouder Natuur, Landbouw en Milieu. 
- Op 27 februari hebben wij een inspraak-presentatie verzorgd bij de vergadering van de Provinciale 
Commissie Natuur, Landbouw en Milieu. 
- We hebben diverse WOB-verzoeken verstuurd aan de Provincie, de RVO, de gemeente Bergen NH 
en aan Staatsbosbeheer. 
- We hebben schriftelijke klachten ingediend bij de Provincie, de RVO en bij Staatsbosbeheer, 
- We hebben een bezwaarschrift ingediend bij de afdeling Omgevingsrecht van het Gerechtshof in 
Haarlem. 
- We hebben een handhavingsverzoek ingediend bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland 
Noord (RUDNHN). 
- Onze website is opgezet en is steeds verder uitgebouwd. 
- We hebben contact gelegd met diverse andere organisaties die zich bezig houden met de natuur in 
het Noord Hollandse kustgebied. 
- We hebben diverse oriëntatie bezoeken afgelegd in natuurgebieden waar eveneens grootschalige 
omvorming plaats vindt, zoals in Groesbeek,  Oost Voorne, Rheden. 
 

8. Inmiddels geboekte resultaten 
In een paar maanden hebben we kans gezien een flink aantal acties af te ronden, waardoor onze 
stichting ruim bekend is geworden en ook al een aantal successen heeft kunnen boeken. 
- We hebben erg veel aandacht van de media gekregen voor onze acties. 
- Veel mensen in Schoorl en ver daar buiten zijn door onze acties, website, flyers, informatieavond en 
brochure  op de hoogte gebracht van de door Staatsbosbeheer en de Provincie beoogde 
veranderingen in het duingebied. 
- Ruim 14.450 mensen hebben onze petitie tegen  de boskap ondertekend en ook daarnaast hebben 
we van veel kanten bijval gekregen. 
- Door de bekendheid die werd gegeven aan onze actie tegen de kap van de dennenbossen en 
dankzij de rol die de pers daarin heeft gespeeld, hebben we steun mogen ontvangen van veel 
verschillende kanten. 
- Door onze presentaties hebben veel fracties in zowel de Gemeenteraad als in Provinciale Staten 
fractieleden hun steun aan onze visie gegeven. 
- Door de Provincie is bij monde van gedeputeerde Tekin toegezegd we dat we inspraak krijgen in de 
nog te ontwikkelen plannen en dat een ‘omgevingsmanager’ zal worden aangesteld om erop toe te 
zien dat op een betere manier met omwonenden zal worden gecommuniceerd. 
- Mede door de ruchtbaarheid die wij hebben gegeven aan het feit dat twee jaar geleden het overleg 
over de boomplant actie van de Stichting Local Spirit werd stopgezet door Staatsbosbeheer, zijn de 
gesprekken tussen hen en Staatsbosbeheer weer op gang gekomen en hebben zij overeenstemming 
bereikt voor het planten van 3.500 bomen. Op 16 april is op feestelijke wijze in samenwerking met 
Staatsbosbeheer de eerste boom geplant. 
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- Al onze WOB-verzoeken zijn beantwoord, waardoor we een schat aan informatie hebben kunnen 
achterhalen die we kunnen en zullen gebruiken in onze vervolg-acties. 
- Vanuit Heemskerk hebben we een verzoek gekregen om te helpen bij de opstart van vergelijkbare 
acties en daar zijn wij op in gegaan. Inmiddels hebben de initiatiefnemers uit Heemskerk zich 
aangesloten bij onze Stichting. 
 

9. Geplande acties en evenementen 
De stichting is over veel onderwerpen met de overheid en de beheerorganisaties in gesprek en is ook 
met veel ideeën bezig om de omwonenden te informeren en betrokken te houden bij de plannen 
voor het duingebied. Een aantal ideeën is al in een concreet stadium gekomen, andere wachten op 
het juiste moment, of op het beschikbaar komen van de benodigde financiën of menskracht. Omdat 
wij steeds de inspelen op de actualiteit, kan er elk moment een nieuw project bijkomen.  
 
De projecten brengen kosten met zich mee. Tot nu toe zijn de kosten gedragen door het bestuur 
samen met een kleine groep sympathisanten. De stichting beraad zich op een campagne om fondsen 
te werven.  
 
De projecten vragen veel van onze menskracht. Tot nu toe lukt het ons om tegelijkertijd aan diverse 
projecten te werken, maar we zijn ons ervan bewust dat elk nieuw project vertraging kan opleveren 
voor de reeds in gang gezette andere projecten.  
 
Elk project  vraagt ook bestuurlijke aandacht. Tot nu toe hebben we dat als bestuur goed kunnen 
managen, maar we merken wel dat sommige bestuursleden hierdoor tot aan de grens van hun 
kunnen worden belast.  
 
We noemen hieronder enkele  concrete projecten waar we mee bezig zijn. 
 
Boswandeling met ‘Project 7-blad’ 
Op 30 april is  een wandeling door het Schoorlse Bos gepland die in samenwerking wordt 
georganiseerd met ‘Project 7-blad’. Het  thema van de wandeling is ‘Op zoek naar eetbare wilde 
gewassen’. Project 7-blad wil op deze wijze hun steun betuigen aan ons doel om het Schoorlse Bos te 
behouden. 
Tijdens de wandeling zal ook aandacht worden besteed aan de geneeskrachtige werking van 
verschillende planten. 
Ter voorbereiding van de route, om misverstanden te voorkomen en om goed te zorgen voor de 
kwetsbare natuur in het Schoorlse duingebied, wordt het traject van de wandeling eerst door ons 
doorgenomen en geheel gelopen. Wij hebben gevraagd of daar een vertegenwoordiger van 
Staatsbosbeheer aan kan meedoen. 
Op het moment van schrijven (begin april) hebben zich reeds meer dan 100 deelnemers aangemeld. 
De stichting verwacht dat het totaal aantal deelnemers daar ruim boven zal komen. 
 
Fototentoonstelling 
Vrijwilligers zijn bezig om foto’s te maken van de bestaande natuur, de vorm van het landschap, de 
flora en de fauna  in het duingebied en van de locaties waar grote veranderingen zijn gepland. We 
beperken ons niet tot de flora en fauna habitats die zijn vastgelegd in Natura 2000, maar zullen ook 
oog hebben voor bijvoorbeeld korstmossen, paddenstoelen en insecten. Dit project resulteert in een 
tentoonstelling van de foto’s in het Witte Kerkje in Groet. De tentoonstelling die begint op 30 april 
2017. 
 
Boek met veel foto’s over het duingebied 
Het materiaal uit de tentoonstelling, gecombineerd met uitgeschreven waarnemingen, onze eigen 
artikelen en brochureteksten alsmede informatie  uit openbare en via WOB-verzoeken  ontvangen 
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rapporten, gaan we gebruiken we om een boekje samen te stellen waarin de waarde van de natuur 
in de duinen op een mooie manier zichtbaar wordt gemaakt en waarin een beoordeling wordt 
gegeven van de actuele situatie. Bij het benodigde onderzoek, het uitwerken van de tekst en bij het 
samenstellen van het boek zullen wij waarschijnlijk gebruik maken van de diensten van externe 
deskundigen. Het eerste exemplaar willen we bij een speciale gelegenheid overhandigen aan de 
Provincie Noord Holland. Ook aan andere betrokken overheidsinstanties en aan de 
beheersorganisatie zal het boek op feestelijke wijze worden aangeboden.  
 
Overleg met Provincie en Staatsbosbeheer 
Staatsbosbeheer heeft een groot deel van haar plannen reeds uitgevoerd. Dat waren activiteiten 
waarvoor zij ontheffing had verkregen van de Provincie op grond van een niet openbaar gemaakt 
‘Herstelplan’. Het werd  ‘herstel na de branden’ genoemd, maar in plaats van herstel van de 
brandschade door herplanten van bomen, werden grote stukken van het Schoorlse duingebied 
afgegraven en ontdaan van hun voedselrijke humuslaag. Deze stukken zijn daardoor volledig 
veranderd van karakter.  
Staatsbosbeheer wil verder gaan en in drie fasen  van elk zes jaar het ‘Beheerplan’ uitvoeren. In dit 
plan gaat het net zo min over beheer, als het vorige plan over herstel ging. Ook dit plan is bedoeld 
voor grootschalige omvorming van het gebied, waarbij stuivend duin moet worden ontwikkeld door 
afgraven, waarbij bossen moeten worden gekapt en heidevelden moeten verdwijnen. 
 
In ons overleg met Provincie en Staatsbosbeheer hebben  wij de toezegging gekregen, dat wij (en 
andere belanghebbenden)  mogen meedenken en meepraten over de concrete invulling van de 
tweede en derde fase van het beheerplan.  Ook over de concretisering van de eerste fase mogen wij 
meedenken, maar tot nu toe zijn de mogelijkheden daartoe beperkt gehouden. 
Wij zijn van mening, dat de natuur in het Schoorlse duingebied alleen kan worden behouden als een 
aangepast plan op tafel komt. Het heeft  echter alleen zin om een alternatief plan te ontwikkelen, als 
de uitvoering van de eerste fase van het Beheerplan wordt opgeschort.  
 
Wij zien inmiddels aankomen dat het niet eenvoudig zal zijn om Staatsbosbeheer te bewegen om 
haar plannen rigoureus aan te  passen en verwachten dat dit niet zal lukken zonder grote druk vanuit 
het publiek of zonder tussenkomst van de rechter. Ter ondersteuning hebben wij inmiddels een 
beroep gedaan op gespecialiseerde juridische bijstand.  
 
Ontwikkelen van een alternatief plan 
Ons doel is een gedegen plan, dat is samengesteld in een samenwerking van Staatsbosbeheer, de 
Provincie Noord Holland, onze stichting en andere belanghebbenden. Een plan waarbij samenspraak 
heeft plaats gevonden met zoveel mogelijk omwonenden en andere belanghebbenden. Ons project 
omvat enquêtes en grote publieksbijeenkomsten om ervoor te zorgen dat ieder die dat kan of wil, op 
de een of andere manier kan meedenken en mee ontwikkelen.  
Om tot een gedegen, afgewogen plan te komen, zullen wij gebruik maken van de ondersteuning van 
externe deskundigen. Dit gaat bijvoorbeeld om juridische adviezen over de interpretatie van 
overheidsdocumenten als Natura 2000 en PAS, om ecologische adviezen over de situatie en 
ontwikkelingen in het gebied, om het juist opzetten en uitwerken van een enquête en van 
vragenlijsten en om het verantwoord en in de juiste termen formuleren van de tekst van het plan.  
 
In ons aandeel in het project worden omwonenden onder andere betrokken bij de plan-ontwikkeling, 
door een cyclus van presentaties en hearings. In de presentaties zullen de uitgangspunten, 
verschillende gezichtspunten, mogelijke oplossingen, voorstellen en  resultaten aan het publiek 
worden voorgelegd.  In de eraan gekoppelde hearings zullen omwonenden uitgebreid in de 
gelegenheid zijn om mee te denken, ideeën naar voren te brengen en mee te beslissen. 
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Het resultaat van het project moet enerzijds zijn een tevreden gestelde en geruste bevolking van 
onze dorpen en anderzijds een werkbaar plan voor de beheersorganisatie. Wij wilden dit nieuwe plan 
medio  juni 2017 gereed hebben, maar zien inmiddels het overleg met Provincie en Staatsbosbeheer 
traag op gang komen, waardoor helaas de einddatum zal opschuiven. 
 
Publieksevenement  
Naast en ook ter ondersteuning van de hierboven genoemde projecten willen wij dit jaar een groot 
publieksevenement organiseren. Voortbouwend op het succes van onze eerdere bijeenkomst in het 
Witte Kerkje en de stille avondtocht, willen we omwonenden en bezoekers betrokken houden bij het 
proces om het huidige plan van Staatsbosbeheer drastisch om te vormen en tot het alternatief dat 
we gezamenlijk ontwikkelen. 

 
10. Organisatie 

De Stichting heeft een aantal organen en functies, die er met elkaar samen voor zorgen dat het doel 
in het oog wordt gehouden, dat met de goede prioriteiten wordt gewerkt en dat beschikbare 
middelen zo effectief mogelijk worden ingezet.  De Stichting kent naast het Bestuur, een Raad van 
Toezicht, een Raad van Advies en een groot aantal aangesloten vrijwilligers en sympathisanten die de 
organisatie ondersteunen en deelnemen aan acties en evenementen. 
 
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de organen en functies binnen onze 
organisatie zijn beschreven in de statuten en aangevuld in het Huishoudelijk reglement. We zullen 
ons daarom hier beperken tot de persoonlijk invulling. 
 
Bestuur 
De Bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis en ontvangen daarvoor geen vergoeding. Het 
Bestuur bestaat medio april 2017 uit: 

Joke Volkers, voorzitter,  
Jan Engelbregt, vicevoorzitter, 
Arnold Hermans, secretaris, 
Aard Mors, penningmeester, 
Marga Geurds, lid,  
Marijke van Amerom, lid. 

 
Een aantal leden van de actiegroep waar de stichting uit is voort gekomen, heeft, zolang zij actief 
blijven voor de stichting, spreekrecht en stemrecht in alle bestuursvergaderingen. Dit zijn uitsluitend: 
Dini Wijninga, Nel van Rheenen, Elles Kater, Joke Gutter, Wendela Smit, Ingrid de Bakker, Han 
Leupen, Philip Wiesman, Reinier Schoen en Cees Schoen. 
 
Ook leden van de Raad van Toezicht hebben recht van toegang tot alle bestuursvergaderingen. Zij 
hebben spreekrecht, maar geen stemrecht, zij mogen niet mee beslissen. 
 
Bestuursvergaderingen zijn in principe openbaar. Daar zijn uitzonderingen op, bijvoorbeeld als wordt 
vergaderd over personen of persoonlijke zaken. In deze gevallen kan de voorzitter besluiten dat een 
vergadering of één of meer agendapunten van een vergadering in besloten zitting worden 
behandeld. Per agendapunt kan de voorzitter bepalen of aanwezige bezoekers mogen meepraten of 
alleen mogen toehoren.   
 
Dagelijks Bestuur 
Het Bestuur heeft uit haar midden een Dagelijks Bestuur (DB) gekozen. De leden van het DB zijn: Joke 
Volkers, Jan Engelbregt, Arnold Hermans en Aard Mors. 
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Raad van Toezicht (RvT) 
Het Bestuur wordt gevraagd en ongevraagd gecontroleerd en geadviseerd door de Raad van 
Toezicht. De Raad van Toezicht heeft daartoe een Statutaire verantwoordelijkheid. Leden van de 
Raad van Toezicht doen hun werk op vrijwillige basis en ontvangen daarvoor geen vergoeding. De 
Raad van Toezicht bestaat sinds maart 2017 uit: Cees de Bakker en Dick Pater en heeft tenminste één 
vacature. 
 
Raad van Advies (RvA) 
Het Bestuur wordt  gevraagd en ongevraagd geadviseerd door een Adviesraad. De Adviesraad is een 
orgaan met brede  specialistische kennis en ervaring. Leden kunnen zowel ervaringsdeskundigen zijn, 
als wetenschappelijk geschoolden. De leden van de Adviesraad doen hun werk op vrijwillige basis en 
ontvangen daarvoor geen vergoeding. Leden van de Adviesraad zijn (medio pril 2017): 
Dini Wijninga, Elles Kater, Joke Gutter, Wendela Smit, Heleen Wouters, Hessel Engelbregt, Han 
Leupen, Philip Wiesman, Cees Schoen, André de Boer. 
 
Vrijwilligers 
Alle functies binnen de Stichting worden vervuld door vrijwilligers.  De Stichting heeft geen betaalde 
medewerkers. 
Bij planning, voorbereiding en uitvoering van de activiteiten van de Stichting worden vrijwilligers 
ingezet 
 
Belangstellenden 
De Stichting kent veel belangstellenden. Dit zijn personen met heel verschillende achtergronden. 
Daaronder zijn diverse leden van de Vogelwerkgroep Alkmaar, de Mycologische Vereniging, het 
Natuur Instituut Alkmaar  en diverse andere organisaties die in onze omgeving actief zijn voor 
natuurbehoud. Ook veel niet bij dergelijke organisaties aangesloten mensen hebben hun 
belangstelling voor ons werk getoond en aangegeven dat zij mogelijk beschikbaar zijn om mee te 
doen met onze acties. 
 
Sympathisanten en steunbetuigers 
De stichting heeft van diverse kanten steunbetuigingen ontvangen en heeft veel sympathisanten zo is 
gebleken bij evenementen en bij het verzamelen van handtekeningen.  
Momenteel wordt contact gelegd met enkele bekende personen met de vraag of zij hun naam willen 
verbinden aan onze stichting. 
 

11. Partner organisaties  
De stichting heeft diverse contacten gelegd met organisaties die vergelijkbare doelen nastreven. 
De vormen van samenwerking lopen uiteen tussen gegevens uitwisselen, wederzijds bezoek en 
overleg, gezamenlijke acties en/of gezamenlijk naar buiten treden. 
De organisaties waar wij momenteel geregeld contact mee hebben zijn Stichting de Duinbes, 
Stichting Local Spirit, Project 7-blad, Natuur Instituut Alkmaar en Stichting Natuurbehoud. 
 
De stichting staat open voor het aangaan van contacten met andere organisaties en voor uitbreiding 
van de samenwerking. 
 

12. Financiën 
Tot op heden zijn alle uitgaven betaald uit giften en voorschotten van de bestuursleden en de 
aangesloten vrijwilligers. Dat betrof tot nu toe onder andere uitgaven voor de uitgevoerde projecten, 
huur van ruimte voor de publieksbijeenkomsten en presentaties, kantoorartikelen, koffie en thee, 
posters spandoeken en drukwerk, hosting en opzet van de website, juridische bijstand, een 
touringcar voor de reis naar Haarlem voor het aanbieden van de handtekeningen. 
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De kosten nemen snel toe, de stichting is zich aan het beraden over de financiering. 
 
Op de website publiceert de stichting haar financiële jaarverslag en eventueel ook tussentijdse 
overzichten van kosten en baten. 
 
Beleid t.a.v. subsidies 
We hebben subsidie aangevraagd bij de afdeling Noord Holland van het Prins Bernard Cultuurfonds. 
Dit fonds heeft weliswaar positief gereageerd op 2 van onze projecten, maar is er nog niet op terug 
gekomen. 
Over andere subsidieaanvragen zijn wij ons aan het beraden.  
 
Beleid t.a.v. giften, donaties, sponsoring 
We denken bijvoorbeeld dat de politieke partijen die ons steunen en bedrijven uit de omgeving, 
maar natuurlijk ook aan particulieren mogelijk donateur willen worden. We zijn aan het nadenken 
over de beste vorm om deze partijen te interesseren in onze stichting.  
Een aantal particulieren heeft spontaan geld gestort op onze rekening. 
 
De stichting verwacht door de ANBI-status meer mensen zal bewegen om giften en donaties te doen. 
 
Op onze website publiceren wij een lijst met de ontvangen schenkingen in het vorige en het lopende  
jaar. Dat gebeurt door het vermelden van de ontvangstdatum en de initialen van de schenker of de 
schenkende organisatie en bij bedragen boven € 50, met vermelding van het geschonken bedrag. 
 
Personen die een eenmalige schenking of een jaarlijks terugkerende donatie doen van € 50 of meer, 
kunnen desgewenst voluit worden genoemd in de schenkingslijst op onze website. Uit privacy 
overwegingen zullen wij geen adressen en/of telefoonnummers van personen publiceren. 
 
Bedrijven die een jaarlijkse donatie of een eenmalige schenking doen van € 150 of meer, kunnen 
desgewenst met naam, adres en telefoonnummer worden genoemd in de lijst met schenkingen op 
onze website. 
Van bedrijven die jaarlijks een vaste bijdrage doneren van meer dan € 500, kan desgewenst naast 
hun naam en adres ook het logo worden opgenomen in de lijst met schenkingen op onze website. 
Bij donaties boven € 500 kan worden overlegd over de omvang van het logo en de plaats er van op 
de website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


