
 

 

Gastcolumn maart Duinstichting: Martin van Bourgonje over dreigende kap bos  

Bergen aan Zee: 

‘Het zal nooit meer zo mooi worden als het nu is’ 

Martin schrijft: ‘Als je langs de kust fietst van Noord-Holland, van Zandvoort naar Cocksdorp, 

is het een en al genieten. Ook verrassend veelzijdig want elk stuk duin heeft toch zijn eigen 

kenmerken. Het allermooiste doorkijkje in dit gebied is als je van Bergen aan Zee naar 

Schoorl aan Zee fietst. Op een zomerse dag fiets je er door een donker bos en dan kom je uit 

in een prachtig mooi open duingebied. Het is elke keer genieten. 

Nu is op dit moment de wens van de provincie en PWN om dit stuk bos te kappen. En ik heb 

geïnformeerd naar de redenen. En die zijn er en prima onderbouwd. Maar ze gaan volledig 

voorbij aan de toeristische waarde, de schoonheid die er nu is. 

Als ondernemer heb ik het al druk genoeg met mijn eigen zaak. En ik voelde mij dan ook in 

het verleden niet geroepen om actief actie te voeren. Maar als ik zie hoe de natuur zich 

ontwikkelt bij een eerder gekapt bos dan weet je dat zolang ik leef het nooit meer zo mooi 

zal zijn als het nu is.  

Wanneer ik gasten op de fiets stuur, door de duinen, adviseer ik zeker dit mooie stukje 

fietspad op te zoeken. Het is echt een highlight in de Bergense duinen en dat kappen ze 

vanwege stikstofbeleid. Dat is niet uit te leggen aan de inwoners en aan de gasten die 

genieten van het duingebied.  

Neem deel aan de picknick-actie van 12 maart. Dan genieten we samen nog even van het 

mooie bos wat er nu staat. En maken we zichtbaar als inwoners van deze provincie dat het 

een unieke plek is waar veel mensen van genieten. Fiets er doorheen de komende zomer en 

geniet van dit uniek stukje Nederland.  

Het bos dat tussen de 40 jaar en 100 jaar oud is, staat er nog en zolang het er staat, is er 

hoop!’ 

 

 

 


