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Ons jaarplan beginnen we met een uitspraak van Toth, uit één van De Zeven Hermetische Principes,
de dualiteit:

Iedere waarheid is een halve leugen.
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Inleiding
Voor 2019 geplande activiteiten, projecten, acties en evenementen
Organisatie en financiering van de Stichting
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Het Beleidsplan is samengesteld door Aard Mors, de prent op het voorblad is
gemaakt door Philip Wiesman.

1. Inleiding
De stichting is ontstaan vanuit liefde voor de natuur en met het doel de natuur, waaronder de
bossen, in stand te houden. Dat is hetgeen ons bindt. De Stichting beoogt het algemeen nut en heeft
inmiddels de status van ANBI behaald.
De afgelopen maanden heeft het bestuur zich gebogen over dit jaarplan, dat voor 2019 de leidraad
zal zijn bij de concretisering van het beleid. Het jaarplan moet gezien worden als een nadere
uitwerking van ons beleidsplan 2018-2019. Het plan is op xx-xx-2019 goedgekeurd door onze Raad
van Toezicht, met als conditie dat de in het plan genoemde projecten alleen mogen worden
aangepakt, als er voldoende financiële dekking voor is.
Het plan gaat uit van veel vrijwilligerswerk. Er moet veel gebeuren en gelukkig zijn daar tot nu toe
ook genoeg mensen voor beschikbaar. We vinden het ook leuk om met elkaar een actie voor te
bereiden en daar de handen voor uit de mouwen te steken. Ieder levert daarbij vanuit eigen kunnen
een waardevolle bijdrage aan het geheel.
Graag leggen wij u dit jaarplan voor. Het plan is vastgesteld in de bestuursvergadering op xx-xx-2019
en op die datum in werking getreden.
Dit plan is als nadere uitwerking van het beleidsplan van de stichting, geënt op de actuele situatie in
het werkgebied in het najaar van 2018. Dit jaarplan is de basis voor de begroting. De werkelijk
beschikbare financiële middelen en de beschikbare menskracht zullen voor een deel bepalen welke
punten uit dit plan wel of niet kunnen worden uitgevoerd. Het plan kan en zal, indien nodig geacht,
door het bestuur worden aangepast bij verandering van de omstandigheden.
We weten ons ondersteund door een heel grote groep omwonenden en ook door veel
belangstellenden van wat verder weg. Die steun blijkt: inmiddels hebben wij ongeveer
16.000 handtekeningen verzameld. Om onze ambitieuze plannen uit te kunnen voeren, zullen we
fondsen moeten werven. Vooral zal dat bestaan uit het aantrekken van donateurs en sponsors. We
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hebben daar in de begroting rekening mee gehouden, al is de opbrengst voor een nog jonge stichting
eigenlijk niet goed te ramen. Zie begrotingspost p.

2. Voor 2019 geplande activiteiten, projecten, acties en evenementen
Er is veel nodig en daar is nog haast bij ook. Gelukkig lopen we over van de ideeën. We bedenken
veel meer dan we aankunnen. Een aantal ideeën is momenteel in een concreet stadium gekomen,
andere wachten op het juiste moment of op het beschikbaar komen van de benodigde financiën
en/of menskracht. Omdat wij steeds inspelen op de actualiteit, kan er elk moment een nieuwe
activiteit of een nieuw project bijkomen.
De planning en uitvoering vraagt veel van onze menskracht. Tot nu toe lukt het ons om tegelijkertijd
aan diverse dingen tegelijk te werken, maar we zijn ons ervan bewust dat elke nieuwe activiteit en
elk nieuw project vertraging kan opleveren voor de reeds in gang gezette andere projecten.
Elk plan vraagt ook bestuurlijke aandacht. Tot nu toe hebben we dat als bestuur goed kunnen
managen, maar we merken wel dat sommige bestuursleden hierdoor tot aan de grens van hun
kunnen worden belast.
We noemen hieronder de projecten voor 2019. Het overzicht bestaat uit nieuwe ideeën, uit
activiteiten die eerder waren gepland voor 2018 maar toen niet konden doorgaan, uit doorlopende
activiteiten die al in 2018 zijn gestart en nog geruime tijd zullen doorlopen, maar ook uit een
herhaling van geslaagde projecten uit 2018. De letteraanduiding bij de projecttitels loopt gelijk aan
die in onze begroting.
a. Ontwerpen (van een stramien voor) en uitgeven van een elektronische nieuwsbrief (nieuw)
Van veel mensen vernemen wij dat ze graag op de hoogte gehouden willen worden over de plannen
voor de duinen in ons werkgebied dat zich uitstrekt van IJmuiden tot Petten. In die nieuwsbrief zullen
we ook onze plannen en acties naar voren brengen. De Stichting wil de nieuwsbrief met regelmaat
gaan rondsturen aan degenen die zich er op abonneren. Het te ontwerpen stramien moet het
gemakkelijk maken voor de redactie om een herkenbaar document te realiseren.
Een redactieteam zal worden geformeerd, met als opdracht het verzamelen van kopij, het redigeren
van de teksten en het opmaken van de nieuwsbrief. Het team zal werken binnen de
verantwoordelijkheden betreffende de vorm en inhoud zoals die staan beschreven in het
Huishoudelijk Reglement.
De eerste concept nieuwsbrief in oktober 2019 gepresenteerd aan het bestuur.
b. Schrijven, samenstellen en drukken van nieuwe nummers van brochure “Wij hebben de
dennen nodig”
In 2017 zijn twee nummers uitgekomen van onze brochure “Wij hebben de dennen nodig”. In deze
twee brochures wordt aandacht gegeven aan de historie van het gebied en aan de bestaande natuur
met haar rijke biodiversiteit. Er wordt in uitgelegd wat wordt verstaan onder witte en grijze duinen
en welke belangrijke rol die spelen in het ecosysteem. De verschillende plannen worden er in
toegelicht en van commentaar voorzien en er staat een aanzet in tot onze visievorming.
In 2018 is de brochure “Wij hebben de dennen nodig, nummer 3” uitgegeven. Hierin wordt uitgelegd
waarom we zo boos zijn.
Voor de komende nummers staat de inhoud nog niet vast, de geplande thema bijeenkomsten zullen
er veel aan kunnen bijdragen.
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c. Thema bijeenkomsten
Op de eerste zondag van de maand van 15:00 tot 16:30.
Voor de zomer 4 bijeenkomsten en na de zomer nog 3.
De thema’s liggen nog niet volledig vast, maar als eerste aanzet denken wij aan de volgende invulling.
- Paddenstoelen en mossen. Leven in symbiose.
- Ontstaan en geschiedenis van de Noord-Kennemerduinen.
- De natuur van de Noord-Kennemerduinen en haar ontwikkeling door de eeuwen heen.
- De waterstanden, duinrellen en natte valleien; de invloed op en van de begroeiing,
waterwinning en polderbemaling. Is het een fabel dat dennen zorgen voor verdroging?
- Welke amfibieën en insecten komen voor in de Noord-Kennemerduinen en wat is hun belang
voor het ecosysteem.
- Welke broedvogels en de trekvogels zijn afhankelijk van de Noord-Kennemerduinen en welke
rol spelen roofvogels in dit gebied.
- Het belang van schone lucht: de bijdrage die de begroeiing levert aan onze zuurstof, en de
bijdrage bij het verminderen van stikstof, kooldioxide en fijnstof.

d. Informatie bijeenkomsten over de omvormingsplannen
Wat natuurlijk allang had moeten gebeuren: een duidelijk verhaal over de geplande veranderingen.
Gepresenteerd door Staatsbosbeheer en waar nodig aangevuld of verduidelijkt door externe
deskundigen en vanuit onze stichting. Gevolgd door een paneldiscussie over de voor- en nadelen.
Daarbij zullen vragen en opmerkingen vanuit de zaal welkom zijn, waardoor de bijeenkomsten iets
weg zullen hebben van een openbaar debat. Zoals wij de situatie inschatten, zal één middag of avond
niet voldoende zijn om de bewoners van Schoorl, Groet en Camperduin goed te informeren. Wij
hebben de Provincie voorgesteld om de informatie naar omwonenden gezamenlijk op te pakken en
kijken uit naar een vorm van samenwerking.
e. Flyers uitdelen in de dorpen (herhaling)
Als ondersteuning van onze thema bijeenkomsten, de informatie bijeenkomsten en onze andere
activiteiten, zullen we net als in 2018, een aantal keren flyers laten drukken en verspreiden in de
dorpskernen.
f. Fototentoonstelling (herhaling, maar met nieuw materiaal)
Vrijwilligers zijn voortdurend bezig om foto’s te maken van de bestaande natuur, de vorm van het
landschap, de flora en de fauna in het duingebied en van de locaties waar grote veranderingen zijn
gepland of recent zijn uitgevoerd. We beperken ons niet tot de flora en fauna habitatten zoals die
zijn vastgelegd in Natura 2000, maar zullen ook oog hebben voor bijvoorbeeld mossen, korstmossen,
paddenstoelen en insecten. Dit project resulteert in een tentoonstelling van foto’s in het Witte Kerkje
in Groet.
g. Boek met veel foto’s over het duingebied (door gebrek aan tijd niet door gegaan in 2018)
Het materiaal van de fototentoonstelling, gecombineerd met uitgeschreven waarnemingen, onze
eigen artikelen en brochureteksten alsmede informatie uit openbare en via WOB-verzoeken
ontvangen rapporten, willen we gebruiken we om een boekje samen te stellen waarin de waarde van
de natuur in de duinen op een mooie manier zichtbaar wordt gemaakt en waarin een beoordeling
wordt gegeven van de actuele situatie. Bij het benodigde onderzoek, het uitwerken van de tekst en
bij het samenstellen van het boek, zullen wij waarschijnlijk gebruik maken van de diensten van
externe deskundigen. Het eerste exemplaar willen we bij een speciale gelegenheid overhandigen aan
een vertegenwoordiger van de Provincie Noord Holland.
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h. Overleg met Provincie en Staatsbosbeheer (doorlopende activiteit)
Staatsbosbeheer heeft een groot deel van haar plannen reeds uitgevoerd. Dat waren activiteiten
waarvoor zij ontheffing had verkregen van de Provincie op grond van een niet breed gepubliceerd
‘Herstelplan’. Het werd ‘herstel na de branden’ genoemd, maar in plaats van herstel van de
brandschade door herplanten van bomen, werden grote stukken van het Schoorlse duingebied
afgegraven en ontdaan van hun voedselrijke humuslaag. Deze stukken zijn daardoor volledig
veranderd van karakter.
Staatsbosbeheer wil verder gaan en in drie fasen van elk zes jaar het ‘Beheerplan’ uitvoeren. In dit
plan gaat het net zo min over beheer, als het vorige plan over herstel ging. Ook dit plan is bedoeld
voor grootschalige omvorming van het gebied, waarbij stuivend duin moet worden ontwikkeld door
afgraven, waarbij bossen moeten worden gekapt, heidevelden moeten verdwijnen en de resterende
naaldbossen voor 80% moeten worden omgevormd tot loofbos.
In ons overleg met de Provincie hebben wij de toezegging gekregen, dat wij (samen met eventuele
andere groepen belanghebbenden) mogen meedenken en meepraten over de concrete invulling van
de tweede en derde fase van het beheerplan. Ook over de concretisering van de eerste fase mogen
wij meedenken, maar tot nu toe zijn de mogelijkheden voor invloed op fase 1 beperkt gebleven tot
“het mogen aandragen van alternatieven voor de boskap, mits de doelen gehaald worden”.
Wij zijn van mening dat de natuur in het Noord Kennemerduingebied alleen kan worden behouden
als de Beheerplannen worden ingetrokken en aangepaste plannen op tafel komen. Ter
ondersteuning hebben wij inmiddels een beroep gedaan op gespecialiseerde juridische bijstand. Een
rechtsprocedure loopt nog. Wij willen hier de kanttekening plaatsen, dat wij er de voorkeur aan
geven om in goed overleg met de Provincie en beherende organisaties tot een aanvaardbare
oplossing te komen en zijn daar optimistisch over.

i. Ontwikkelen van een alternatief voor het Beheerplan (niet door gegaan in 2018)
De Provincie heeft aangegeven dat zij met ons van mening is dat de omgeving tot nu toe
onvoldoende over de omvormingsplannen is geïnformeerd en onvoldoende bij het maken van de
plannen is betrokken geweest. Wij hebben voorgesteld om nu eerst samen met omwonenden een
gezamenlijk en breed gedragen visie te ontwikkelen. Als voor het realiseren daarvan omvorming
nodig is, hebben wij aangegeven de voorkeur te hebben voor kleinschalige deel-projecten. Enerzijds
omdat die goed te overzien zijn, dus ook goed aan de omwonenden kunnen worden uitgelegd, en
het risico van de experimentele omvorming beperkt (de natuur is nu eenmaal grillig en sterk).
Anderzijds omdat bij een eventuele mislukking nog niet veel schade is aangericht, een kettingreactie
kan worden voorkomen en eventueel tegen betrekkelijk geringe kosten kan worden hersteld. De
Provincie lijkt deze visie te waarderen.
Wij willen de omwonenden en andere betrokkenen in de planvorming betrekken door enquêtes en
grote publieksbijeenkomsten. Zodat ieder die dat kan of wil, op de een of andere manier kan
meedenken en kan mee ontwikkelen.
Om tot een gedegen, afgewogen plan te komen, zullen wij gebruik moeten maken van de
ondersteuning van externe deskundigen. Dit gaat bijvoorbeeld om juridische adviezen over de
interpretatie van overheidsdocumenten als Natura 2000, om ecologische adviezen over de situatie
en ontwikkelingen in het gebied, om het juist opzetten en uitwerken van een enquête en
vragenlijsten en om het verantwoord en in de juiste termen formuleren van de tekst van het plan.
In onze aanpak van het project worden omwonenden onder andere betrokken bij de
planontwikkeling, door een cyclus van presentaties en hearings. In de presentaties zullen de
uitgangspunten, verschillende gezichtspunten, mogelijke oplossingen, voorstellen en resultaten aan
het publiek worden voorgelegd. In de eraan gekoppelde hearings zullen omwonenden uitgebreid in
de gelegenheid zijn om mee te denken, ideeën naar voren te brengen en mee te beslissen. De reeds
genoemde informatie bijeenkomsten zullen hier een belangrijke rol in kunnen spelen.
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Het resultaat van het project moet enerzijds zijn een tevreden en gerust gestelde bevolking van onze
dorpen en anderzijds een werkbaar plan voor de beheersorganisatie. Wij wilden dit nieuwe plan in
de loop van 2019 zover gereed hebben, dat het zich leent voor overleg met Provincie, PWN en
Staatsbosbeheer.
J Juridische procedures ter behoud van de natuur in het Duingebied

Op een aantal punten verwachten wij dat we juridische bijstand nodig zullen hebben.
Dat speelt bijvoorbeeld bij het indienen van een zienswijze of van een beroep of bezwaar,
maar mogelijk moeten wij ook zaken voorleggen aan de rechter.
We moeten daarbij rekening houden met griffierechten, met kosten van rechtsbijstand
en met kosten voor het inwinnen van advies bij externe deskundigen.

3. Organisatie en financiering van de Stichting
De interne organisatie van de Stichting krijgt steeds meer vorm.
Het bestuur heeft voldoende leden en is erg actief, we hebben een Raad van Toezicht en een
Adviesraad die beiden goed functioneren. We hebben een grote groep sympathisanten en trouwe
deelnemers aan evenementen. Toch zijn er nog een aantal “opstart zaken” en aanloopkosten die in
2019 zullen spelen. Deze zijn in de begroting opgenomen onder de letter q.
We hebben inmiddels dankzij een sponsor de beschikking over verschillende web domeinnamen,
waarvan een aantal momenteel functioneert als link naar de website “Schoolsebosmoetblijven.nl”.
Het hebben van een Stichtingsstructuur brengt kosten met zich mee. De voorzienbare kosten zijn
opgenomen in onze begroting. Kosten die direct aan een project/evenement gekoppeld kunnen
worden, zijn reeds bij het betreffende project of evenement opgenomen in deze begroting.
Alleen algemene bureaukosten, kosten die niet direct kunnen worden gerelateerd aan de opstart of
aan een van onze acties, zijn in de begroting als aparte post vermeld onder letter o.
In 2018 zijn de bureaukosten beperkt gehouden, doordat veel werkzaamheden in eigen beheer of
om niet werden uitgevoerd, gebruik is gemaakt van privé ruimte en -apparatuur en ook veel van
privé kantoorartikelen zijn gebruikt. We houden er in de begroting van 2019 rekening mee, dat
minder privé-middelen beschikbaar zullen zijn.
We hebben in 2018 veel kleine giften ontvangen en zijn ook met grote bedragen gesponsord.
Daarnaast hebben de initiatiefnemers en leden van de actiegroep geld en anderen middelen
beschikbaar gesteld.
In 2019 zullen we nog meer aandacht moeten besteden aan fondsenwerving om over voldoende
middelen te kunnen beschikken om onze plannen te kunnen realiseren. Deze activiteiten zijn op het
moment van schrijven nog niet gepland, maar wel opgenomen in de begroting onder de letter p.
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