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Natuurontwikkeling Binnenduinrand 

 

Beste fractie Hart voor Bloemendaal, beste Marielys Roos, 

 

Van verschilende kanten worden wij benaderd door leden en andere natuurvrienden die zich zorgen 

maken over uw negatieve campagne tegen de plannen van de provincie Noord-Holland voor 

natuurontwikkeling in de Binnenduinrand. Inderdaad constateren wij dat u een nogal agressieve 

campagne voert met twijfelachtige argumenten. U doet het voorkomen allsof er in het gebied al 

voldoende natuur zou zijn – terwijl er voornamelijk agrarische graslanden zijn - en dat 

natuurontwikkeling volstrekte onzin zou zijn. U zegt op te komen voor het behoud van het 

eeuwenoude veenweidegebied. Hoezo eeuwenoud? Dat veenweidegebied zag er 50, laat staan 100 of 

nog meer jaren geleden héél anders uit met veel meer natuurwaarden. Op uw spandoek roept u op 

om de petitie te tekenen als mensen “het uitzicht niet willen verliezen”. Sommige ondertekenaars 

schijnen zelfs in de veronderstelling te verkeren dat er anders bebouwing in het gebied gaat komen. 

Dat slaat natuurlijk kant nog wal. Temeer daar er nog helemaal geen concrete plannen liggen, alleen 

een voornemen om in (delen van) dit gebied natuur te ontwikkelen. 

 

Belang van nartuurontwikkeling 

Wij maken bezwaar tegen deze polariserende opstelling en willen daar tegenover een heel ander 

geluid laten horen. U heeft vast ook gehoord of gelezen van de schrikbarende achteruitgang van de 

natuur in de afgelopen decennia, helaas ook in vele beschermde natuurgebieden, waaronder de 

duinen. Internationaal wordt gesproken over een biodiversiteitscrisis zonder weedrga.  

Zo hebben de duingebieden die u als Bloemendaalse vast ook waardeert, sterk te lijden onder de 

aanhoudend hoge stikstofdepositie en een hoge recreatiedruk. Maatregelen in de aangrenzende 

Binnenduinrand bieden de kans om daar lokaal wat aan te doen. De oovergang van Duinen naar 

Binnenduinrand biedt tevens talloze kansen om lokaal unieke omstandigheden voor de natuur te 

creëren.  

In onze ogen is er dus alle reden om juist in de Binnenduinrand plannen te ontwikkelen ter versterking 

van de natuur en recreatie. Veel mensen die vaak in het gebied komen zullen dat alleen maar 

beamen.  
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Planvorming voor de Binnenduinrand 

De wens om in delen van de Binnenduinrand natuur te ontwikkelen is niet nieuw. Enkele jaren terug 

hebben alle betrokken overheden gezamenlijk het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand opgesteld. 

Alle betrokken gemeenten inclusief de gemeente Bloemendaal hebben dit beleidsstuk in concept ter 

inzage gelegd ten behoeve van inspraak waarvan ook door velen is gemaakt. 

Desondanks kunnen we ons goed voorstellen dat grondeigenaren en gebruikers zich overvallen voelen 

door het initatief van de provincie om om de concrete planvorming nu op te pakken. Concrete plannen 

liggen er echter, voor zover ons bekend, nog niet, alleen een kaart met percelen die de provincie bij 

voorkeur bij haar plannen zou willen betrekken. 

 

Een andere benadering? 

Wij roepen u op een genuanceerder standpunt in te nemen en het debat te voeren op grond van echte 

argumenten. Dat er meer ruimte moet komen voor natuur, onder meer in dit gebied, staat voor ons 

als een paal boven water, De vraag is wel wat precies en waar. In plaats van ten principale de hakken 

in het zand (of de veenweidegrond) te zetten tegen elke vorm van elke natuurontwikkeling in het 

gebied, kunnen zowel u als wij ons beter inspannen voor een planvorming met zorgvuldiuge 

spelregels. Het lijkt ons in deze tijd niet meer dan normaal dat stakeholders, waaronder zowel 

grondeigenaren en omwonenden als ook natuurorganisaties actief participeren in de planvorming. Dan 

kan met echte argumenten worden gedebatteerd in plaats van veronderstellingen en suggestieve 

stellingnames. 

 

 

Vriendelijke groeten, 

namens het bestuur van de 

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 

 

 

Chris Brunner 

Bestuurslld/coördinator natuurbescherming 

 

 

 

 

cc. College van b&w tav wethouder Henk Wijkhuizen 

 


