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‘We hebben niet de wijsheid in pacht, het ‘echte’ verhaal over de natuur bestaat niet’ 

‘Sinds een aantal jaren vormt het Nationaal Park Zuid-Kennemerland ‘mijn achtertuin’. Als import-

Haarlemmer komt ik er graag en veel. De prachtige uitgestrektheid, het reliëf, de wind, het zand, 

planten en dieren, de geuren en de geluiden, de altijd aanwezige zee: het verveelt nooit. En als 

provinciaal politicus mag ik me ook een mening vormen over het beheer.  

Die mening is niet absoluut! Door mijn werk in de natuursector heb ik geleerd dat het ‘echte’ verhaal 

over de natuur niet bestaat. Natuur is een uiterst gecompliceerd organisme waarin elk afzonderlijk 

element andere onderdelen en daarmee het hele systeem beïnvloedt. In ons kleine land is ook de 

invloed van de mens nooit afwezig. Bescheidenheid in onze relatie tot natuur is nodig, maar het 

ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid die natuur naar beste weten te beheren al is het maar 

om de negatieve gevolgen van menselijke invloed te compenseren. Gelukkig hebben we hier 

deskundige organisaties voor, al zijn ook die niet onfeilbaar. 

Van een politicus mag je verwachten dat die een overtuiging heeft die rekening houdt met diverse 

meningen en gevoelens, maar niet botweg tegen de wetenschappelijke consensus in gaat. Vanuit die 

houding heb ik 3,5 jaar geleden van harte meegewerkt aan een compromis over de bomenkap in de 

Schoorlse Duinen. Het Dr. van Steijnbos is gekapt, maar het Leeuwenkuilbos is voorlopig behouden. 

Laten we samen met beheerders, provincie, natuurliefhebbers en betrokkenen serieus evalueren wat 

de gevolgen zijn en met behulp van die kennis vervolgstappen zetten.  

Mijn overtuiging, die ik deel met veel deskundigen, is dat het Nederlandse duinsysteem waanzinnig 

mooi en divers is, maar ook dat we er hard voor moeten werken om het systeem duurzaam en 

robuust te maken en te houden. Daarvoor moet de dynamiek behouden blijven: zand moet kunnen 

stuiven, wind en zout moeten kunnen doordringen tot diep in het gebied en de natuurlijke overgang 

van de zeereep richting de binnenduinrand moet zoveel mogelijk intact blijven. Met een bepaalde 

mate van openheid en ruimte voor grijze duinen dichtbij zee, duinbossen verspreid in het gebied en 

een diverse bosstrook langs de binnenduinrand.  



Het is jammer dat we ooit vanwege onze behoefte aan hout voor de mijnen zoveel naaldbossen in de 

duinen hebben aangeplant. Sommige van die bossen zijn uitgegroeid tot prachtige en door bezoekers 

gewaardeerde stukken natuur, maar op sommige plekken hinderen ze de dynamiek en zorgen ze 

voor verdroging. Een relatief bescheiden ingreep zoals nu is aangekondigd door PWN kan weer frisse 

lucht geven aan het duingebied bij Bergen. Dat is goed voor de biodiversiteit, goed voor herstel en 

groei van de duinen en goed voor onze veiligheid. We gaan er wel vanuit dat PWN ook een 

begaanbare oplossing zoekt voor de Europese fietskustroute.  

Laten we bescheiden blijven over onze invloed op de natuur, maar laten we doen waarvan we met 

de kennis van nu denken dat het goed is. En laten we samen leren van de gevolgen!      
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