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Welkom
Hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland heet de aanwezigen welkom. Geconstateerd wordt de
beperkte geringe opkomst van de leden van het Platform; 5 leden zijn aanwezig, 3 leden hebben
zich afgemeld en van de anderen is geen reactie ontvangen. Deze bijeenkomst vindt plaats op
verzoek van de provincie Noord-Holland en heeft als doel het platform te informeren over de
N2000 herstelmaatregelen in de Schoorlse Duinen en specifiek de wijziging die hierin wordt
voorgesteld.
Presentatie
Er wordt een presentatie gegeven over de Natura 2000-herstelmaatregelen binnen de
provincie Noord-Holland. Tijdens en nav deze presentatie stellen de aanwezigen onderstaande
vragen.
Waarom gaat het slecht met de natuur?
De biodiversiteit, dwz het aantal planten- en diersoorten, loopt terug. Voornaamste veroorzaker
hiervan is de stikstofdepositie in de natuur, maar ook de wijze van beheer, het aanplanten van bos
en verdroging zorgen ervoor dat de natuur het zwaar heeft.
Wat gaat er mis als je niet ingrijpt en de natuur z’n gang laat gaan?
De dynamiek in het gebied verdwijnt; de natuur komt tot stilstand en gaat achteruit. Je moet
daarom als overheid kiezen waarop je ingrijpt om de natuur te behouden en
versterken. Streven is een robuust systeem zodat je als beheerder minder vaak hoeft in te grijpen.
Een gradiënt (geleidelijke overgang tussen 2 gebiedssoorten) is belangrijk. Waarom?
Veel planten en dieren zijn afhankelijk van deze overgangsgebieden. Als voorbeeld: ze
foerageren in het ene gebied en broeden in het andere gebied. Deze overgangen maken een
gebied dynamisch en dragen bij aan de soortenrijkdom.
Een van de N2000-herstelmaatregelen is het bestrijden van exoten. Hoe belangrijk vindt de
provincie Noord-Holland deze maatregel?
Het bestrijden van exoten is een van de prioriteiten. De vraag is echter wanneer en hoe kun je het
beste ingrijpen als je exoten wilt bestrijden? De provincie Noord-Holland ontwikkelt hiervoor een
visie.
Voor welke periode geldt het N2000 beheerplan?
Een N2000 beheerplan is geldig voor een periode van zes jaar. Vanuit dit beheerplan wordt een
maatregelenplan ontwikkeld en vervolgens een gebiedsanalyse met kansen en bedreigingen. Op
basis hiervan krijgt Staatsbosbeheer opdracht van de provincie Noord-Holland maatregelen uit te
voeren.
Wat betekent het als het Baaknolbos blijft behouden?
Indien nodig moeten andere keuzes in het beheerplan worden gemaakt om natuurdoelen te
behalen. De natte duinvalleien uit het oorspronkelijke plan kunnen niet bij het Baaknolbos
worden gerealiseerd.

In hoeverre kan er zorgvuldig worden geëvalueerd om keuzes voor de vervolgfases te
kunnen maken?
Er worden data verzameld die als input dienen voor het vervolgtraject. Het gaat om proces indicatoren die aangeven of een proces de kant op gaat die je verwacht. Je meet als het ware ‘de
tendens’ voor het te behalen eindresultaat. Belangrijk is dat de juiste vragen worden gesteld, de
juiste gegevens worden verzameld om deze vragen te kunnen beantwoorden en dat de planning
hiervoor goed wordt bekeken.
Zwicht de provincie voor de druk van buiten; is dit een compromis of is dit voortschrijdend inzicht?
Draagvlak onder de omgeving is eveneens een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de
natuurdoelstellingen. Het Baaknolbos ligt het dichtst bij de bebouwde omgeving en is het ‘dunste’
bos in het gebied waardoor er zorgen zijn voor de gevolgen van zandverstuivingen. Ook worden
er bijzondere paddenstoelsoorten waargenomen. Daarnaast heeft de huidige klimaatdiscussie
ervoor gezorgd dat vastlegging van CO2 een belangrijker onderwerp is geworden.
Staatsbosbeheer kijkt daarom kritischer naar bomenkap.
Voorstel: In principe geen kap Baaknolbos
Het voorstel is in principe het Baaknolbos niet te kappen, tenzij uit de monitoring blijkt dat de kap
van dit bos voor de natuur écht noodzakelijk is. De kap van het Baaknolbos is onderdeel van de
tweede fase van de natuurherstelmaatregelen in de Schoorlse Duinen die vanaf 2022 plaatsvinden.
De provincie en Staatsbosbeheer benadrukken hun uiterste best te doen, eventueel met behulp
van alternatieve maatregelen, om mét behoud van dit bos de Natura 2000-doelen te behalen. Als
de komende jaren niet uit de monitoring blijkt dat kap écht nodig is, blijft het bos dus bestaan.
De aanwezigen reageren positief op het voorstel en geven daarbij de volgende aandachtspunten:
- een zorgvuldige planning en afstemming is nodig voor een degelijk en betrouwbare evaluatie en
monitoring;
- blijf als provincie ook vooral de eigen koers volgen om vert rouwen te behouden (en
doelstellingen te realiseren);
- communicatie is en blijft belangrijk en vraagt veel aandacht; het Platform geeft daarvoor
verschillende suggesties, zoals virtual reality, gebruik social media, Arjan Lubach, inhuur
communicatiebureau etc.
Afspraken
De provincie koppelt intern en aan de gemeente over deze bijeenkomst terug d at de (vijf)
aanwezigen van het Platform Schoorlse Duinen het gewijzigde voorstel positief hebben
ontvangen en deelt de aandachtspunten.
Het evaluatieplan met monitoringsplan wordt besproken in het Platform Schoorlse Duinen; de
planning is dat dit voorjaar 2020 wordt. NB Het plan wordt ook gedeeld met de Duinstichting.
Het Platform geeft de volgende opmerkingen mee tav het concept persbericht:

-

-

titel & lead: voorkom woorden als ‘in principe’ en verderop in de tekst ‘wel’, ‘hard’,
‘weer’;

lead: toevoegen dat de aanpassing ook voortkomt uit voortschrijdend inzicht oa vanwege
het belang van paddenstoelen;
alinea Leeuwenkuil- en Van Steijnbos: aangeven dat 20ha circa 2% van het bos betreft;
alinea monitoring: volgorde partijen aanpassen
De deelnemers van het Platform Schoorlse Duinen ontvangen de presentatie, het verslag en
het rapport waarin de metingen van de broedvogels in de Schoorlse Duinen zijn opgenomen.

