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Nieuwsbrief Duinstichting april 2021 

Protest tegen zandoverlast fietspad en gastcolumn Reijnoud de Haan van de Fietsersbond 

Het bestuur van de Duinstichting heeft een brief gestuurd naar Staatsbosbeheer, PWN en 

gemeenteraad en gemeentebestuur van gemeente Bergen dat het fietspad aan de 

Blijdensteinsweg opnieuw van zand moet worden ontdaan. De eenmalige schoonmaakbeurt door 

Staatsbosbeheer is onvoldoende, we dringen aan op minstens wekelijks onderhoud, ook al zegt 

Staatsbosbeheer er geen geld voor te hebben. Dit zijn nu eenmaal de consequenties als je de wind 

vrij spel geeft om het zand te laten waaien. Eerder dreigde een scootmobiel in gevaar te kantelen 

en liep een kind van acht verwondingen op tijdens een valpartij. Dit fietspad heeft notabene een 

Europese status en loopt van Spanje tot aan Noorwegen. Ook Reijnoud de Haan van de 

Fietsersbond dringt aan in de gastcolumn van april die hij voor de websites van Duinstichting en 

Schoorlse Bos moet blijven  heeft geschreven op onderhoud door Staatsbosbeheer en PWN om 

verder ongelukken te voorkomen: ‘Burgers moeten invloed hebben op het besluit om fietspaden 

zandvrij te houden. Een fietspad langs de duinen tussen Van Blijdensteinsweg en Dr. Van 

Steijnweg moet blijven.’ De column is ook vrijdag 9 april te lezen in het Bergens Nieuwsblad. 

Kort ander nieuws: 

Op 2 maart heeft Joke Volkers een online presentatie gegeven aan eerstejaars studenten van de 

WUR, waarna voldoende tijd werd genomen om vragen van de studenten te beantwoorden.   

Discussie over Bomenkap en gesprek met PWN op 8 maart. Daar spraken bestuursleden Kees de 

Bakker, Jan Engelbregt, Lammert Mesken en Dik Pruis met vertegenwoordigers van PWN over 

plannen in Bergen aan Zee. 

Op maandag 22 maart spraken vier bestuursleden van de Duinstichting, te weten Kees de Bakker, 

Lammert Mesken, Dik Pruis en Joke Volkers, in Groet met Merwyn Westbroek van Hogeschool Van 

Hall Latenstein in Velp die een scriptie schrijft over de discussie over de Bomenkap en 

burgerparticipatie.   

April –  Het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming is uitgenodigd om samen te werken 

met Global Forest Coalition. De uitnodiging is geaccepteerd.  
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Joke Volkers, bestuurslid Duinstichting 22 april in Zembla  

Op 22 april is Joke Volkers, bestuurslid van de Duinstichting, te zien in het programma Zembla, 

waarin zij in gesprek is met journalist Jos van Dongen. Het onderwerp van het programma is 

Compensatiebos. Zijn bossen werkelijk na hun kap te compenseren en waarom moet bos worden 

gekapt? Joke was de eerste voorzitter en initiator van de oprichting van de aanvankelijke 

actiegroep  Schoorlse Bos moet blijven, nu Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-

Kennemerduingebied, kortweg Duinstichting. In het kader van de ontbossing die in heel Nederland 

plaats vindt is zij ook mede initiator van de oprichting van het Landelijk Netwerk Bossen- en 

Bossenbescherming welke tot de uitzending in Zembla heeft geleid.  

 

 

 


