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Rijk en noodzakelijk: de duinen zijn de gouden rand van de provincie
Toen ik aantrad als commissaris kende ik Noord-Holland al vrij goed, maar
sindsdien heb ik in sneltreinvaart de vele kwaliteiten van de provincie van nabij
leren kennen. Meestal uit hoofde van mijn functie.
Die kwaliteiten zijn divers. Ze liggen bijvoorbeeld in de uitgestrekte
bollenvelden, een bovengemiddeld arbeidsethos, de charme van de voormalige
Zuiderzeestadjes, en in de imposante waterwerken.
En ze liggen natuurlijk in de natuur en in haar rijkdom en verscheidenheid.
Duinen, stranden, bossen, hei, veenweidegebieden, water – we hebben het
allemaal.
Ook privé zoek ik de natuur graag op. Om te joggen bijvoorbeeld. ‘Zitten is het
nieuwe roken,’ hoor ik wel eens. Niet goed voor de gezondheid. Alleen al
daarom beweeg ik graag.
Wandelen en genieten van de rust doe ik bij voorkeur in de duinen. Altijd
dichtbij, want overal langs onze kustlijn is er immers aanbod genoeg. Van de
Texelse duinen, de Helderse duinen, de Noordduinen, en de Schoorlse duinen,
tot de Kennemerduinen.
Samen met leden van GS en PS hebben we vorig najaar op het Schoorlse strand
de handen uit de mouwen gestoken om zwerfvuil op te ruimen. Dat deden we
tijdens de wereldwijde campagne World Clean Up Day. Een mooi initiatief, en
je krijgt dan heel sterk het gevoel dat een schonere wereld inderdaad bij jezelf
begint.
De provincie Noord-Holland heeft allerlei relaties met de duinen.

Het is ons belangrijkste natuurgebied. Nergens anders vind je zoveel planten en
dieren bij elkaar. Meer dan de helft van alle Nederlandse planten en dieren
komt voor in de Nederlandse duinen, en dat terwijl de kustduinen maar 1% van
het Nederlandse grondoppervlak beslaan. Zo broeden er bijvoorbeeld meer
dan 140 soorten vogels.
De meeste van de Noord-Hollandse duinen vallen onder Natura 2000 vanwege
het Europese belang van deze natuur. Daarnaast zijn grote delen van de duinen
ook essentieel voor de zuivering van ons drinkwater. De provincie is
grondeigenaar van een groot deel van de Noord-Hollandse duinen. Het beheer
is in handen van het Provinciaal Waterleiding bedrijf, PWN.
Behalve voor de natuur, zijn de duinen ook een heel belangrijk recreatief
gebied, om te wandelen te rennen, uit te waaien en te genieten.
Landschappelijk zijn de duinen heel afwisselend: van strand, kaal duin, natte
duinvalleien, en struweel, tot de rijke bossen van de binnenduinrand met zijn
landgoederen.
De duinen zijn de gouden rand van de provincie.
Daarnaast is die gouden rand ook nog eens van enorm belang, omdat de
duinen onze natuurlijke bescherming zijn tegen de stijgende zeespiegel.
Kortom, de duinen zijn niet alleen prachtig en rijk, ze zijn ook noodzakelijk.
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CvdK Arthur van Dijk bezig strandvuil op te ruimen op het strand van Schoorl
tijdens de wereldwijde campagne World Clean Up Day
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