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Verslag 
Welkom en toelichting 
Nico opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Er volgt een voorstelronde. 
Nico licht toe dat PWN graag de werkzaamheden in het duin toelicht en deze deelt met diverse 
belangengroepen. Het duingebied is opgedeeld in vier clusters. De boswachters lichten de werkzaamheden 
per cluster toe. Tycho geeft een technische toelichting over het onderdeel PAS, Programma Aanpak Stikstof, 
wat de financieringsbron is voor de werkzaamheden.  
De boswachters en de projectleider lichten aan de hand van een presentatie de clusters Bergen, Bakkum, 
Castricum/Heemskerk en hekken/afrastering toe. De presentatie wordt naar de aanwezigen van de stichting 
toegezonden. 
 
Hans Stapersma: Waarom zitten we juist nu samen? 
PWN: We willen ons de komende periode vooral richten op de invasieve exoten. Verder merken we dat de 
RUD zichzelf steeds beter en meer organiseert ten aanzien van vergunningsaanvragen en –verleningen. 
Daarnaast willen we de overlast voor het publiek tot het minimum beperken, dus in een gebied zoveel mogelijk 
taken tegelijk uitvoeren.  
 
Hans Stapersma: De plannen staan dus kennelijk in hoofdlijnen vast? 
PWN: Ja, maar we moeten voor ogen houden dat we met twee zaken te maken hebben: Natura 2000 en de 
PAS, de laatste heeft een uitvoeringsplicht.  
 
Piet Jonker: Het is twijfelachtig of de PAS-regeling wel voldoet aan het Europees recht. Er is grote kans dat er 
een streep doorheen gaat. Basisidee is dat er stikstofreductie gaat plaats vinden. Maar of de reductie op deze 
manier gaat werken is de grote vraag. Gaan de voorgestelde maatregelen wel werken zoals bedacht, is 
voorgesteld? 
 
PWN: We zien ontwikkelingen in het duin waar we snel mee aan de slag moeten, voordat habitats verdwijnen. 
Het PAS geeft ons de ruimte om dit goed aan te pakken. 
We blijven erop hameren dat de uitstoot van stikstof naar beneden moet. Dit moet bij de bron aangepakt 
worden. Dit kunnen we niet op Europees niveau, daarvoor zijn we te klein, we volgen de ontwikkelingen wel op 
de voet.  
In de tabellen staan wel wat we moeten doen, maar er staan niet in wanneer. Dit kunnen we zelf bepalen. De 
plannen zijn nu zover dat we met de omgeving in gesprek kunnen om ook hun input en expertise op te halen. 
We willen binnenkort ook met de RUD in gesprek om te voorkomen dat we voor elk onderwerp een aparte 
vergunning moeten aanvragen en dat er bij de RUD een eenduidig beeld is over onze aanpak. 
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Joop Bons: de te graven poel komt op een mooie plek, zeer geschikt. 
 
Joop Bons: Hoe zit het met het Bergerbos? 
PWN: Dat is een heel oud loofbos, hierin komt veel prunus voor. De prunus verdringt de originele soorten. 
 
Joop Bons: aan dit soort bossen hangt bij het publiek een emotionele beleving. 
PWN: We gaan er behoedzaam mee om met het verwijderen van de prunus, na een jaar is het niet meer 
zichtbaar. 
 
Hans Stapersma: Ik zou graag jullie presentatie willen hebben om rond te sturen onder onze leden. Verder 
zou ik er het uitgebreide verhaal erbij willen hebben 
Delen jullie je verhaal ook met de roofvogelwerkgroep? 
PWN: Ja, we nodigen ze uit voor een bezoek in het veld en vragen aan ze of zij nog horsten weten die wij 
wellicht over het hoofd hebben gezien. 
 
Hans Stapersma: hoe gaan jullie om met de abeel? 
PWN: De abelen staan vaak in bosranden, die wint steeds meer terrein, door wortelbroed. De abelen die 
meer in het bos staan, ringen we. Waar we het veel doen, plaatsen we een informatiebord. We zijn bezig met 
deze maatregelen om de gevolgen van menselijk handelen zo veel mogelijk in de ban te doen. 
 
Het delen van de informatie is zeer gewenst, juist ook voor de leden van de werk- en belangengroepen. In 
november komen Niels en Pim naar de vogelwerkgroep. 
Een eventuele tijdslijn zou fijn zijn. Op het moment dat daar meer duidelijkheid over is, mede door 
procedures, dan delen we deze. 
Hans Stapersma: Het delen van deze informatie, deze bijeenkomst is zeer fijn. 
 
Joop Bons: Het informeren van het publiek is essentieel.  
PWN: we zijn ons daarvan bewust. Dat volgt allemaal op korte termijn. Waar er werkzaamheden 
plaatsvinden, worden informatieborden geplaatst met een foto van het toekomstbeeld. Daarnaast organiseren 
we excursies.  
 
Contactgegevens Niels Hogeweg worden gedeeld middels dit verslag. 
E-mailadres: niels.hogeweg@pwn.nl 
Telefoonnummer: 06 576 181 28 
 
Sluiting en gemaakte afspraken 
De bijeenkomst wordt afgesloten. Nico dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid, ieders opmerkingen en 
input.  
 
Actie door Afspraken 
PWN Roofvogelwerkgeroep uitnodigen voor veldbezoek cluster Bakkum 

 

PWN Op moment dat er zaken worden uitgevoerd, licht PWN de werk- en 
belangengroepen in. 
Verder wijst PWN ook naar de website van PWN: 
www.pwn.nl/werkenaandeduinen  
 

PWN In november 2017 gaan Niels Hogeweg en Pim de Nobel naar de 
vogelwerkgroep. 
 

PWN Dit verslag en de presentatie wordt gedeeld met de werk- en belangengroepen. 
 

  
  

 
 


