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DUINAFGRAVINGEN BIJ SCHOORL 
 
De duinen bij Schoorl staan bekend als onze hoogste duinen. Deze worden beheerd door 
het Staatsbosbeheer. Deze organisatie graaft al enige jaren stukken duinhelling af. 
Over een aantal hectaren ontstaat dan een vlakke, geleidelijke zandhelling, zoiets 
als een opgespoten zanddijk. Daar waar langzamerhand en op natuurlijke wijze een af-
wisselende situatie was ontstaan, wordt nu met buldozers gewerkt. In korte tijd wordt 
de geomorfologie van het gebied vernield. Onbegrijpelijk en zeer ergerlijk. Het 
Staatsbosbeheer heeft verklaard dat deze afvlakkingen nodig zijn om op steile hel-
lingen naaldbomen te kunnen planten, om verstuivingen tegen te gaan. Deze verstui- 
vingen ontstaan door overmatige recreatie in combinatie met de wind. De werkgroep 
"Duin en Kust" (een regionale aktiegroep) begrijpt niet waarom het zo ver moet ko- 
men dat er met buldozers in het duin moet worden ingegrepen. In Noordwijk maakt het 
SBB gebruik van helicopters bij het ter plaatse brengen van het plantgoed, juist  
om het kwetsbare duin te ontzien. Daar zou het SBB in Noord Holland nog wat van kun- 
nen leren. 
De Schoorlse duinen zijn bovendien extra kwetsbaar, omdat ze droog en kalkarm zijn. 
De verdroging van de duinen wordt door de aanplant van naaldhout nog eerder bevor-
derd. 
 

Natuur en Milieu, juli/Aug, 1981 
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Stichting DUINBEHOUD SLUIPMOORD BEDREIGT DUINEN! 
 
Overal langs onze kust worden de duinen door moeilijk grijpbare processen aangetast. 
Daardoor dreigen we één van onze mooiste en rijkste natuurgebieden te verliezen.  
Het publiek weet niets van deze sluipmoord op de duinen, aldus de stichting DUIN-
BEHOUD. Eind augustus werd een demonstratieve fietstocht van IJmuiden naar Den Haag 
gehouden, om aan de bedreigingen van het duingebied meer bekendheid te geven. De 
waterwinning lijkt nog de ergste bedreiging van de duinen. 
Daarnaast vormen de intensieve recreatie, de aanleg van fietspaden, het bouwen van 
huizen aan de voet van de duinen en ondermeer een plan om de golfterreinen ten noor-
den van Noordwijk uit te breiden, aanslagen op het duingebied. 
Ook tegen reeds gerealiseerde plannen protesteert de stichting. De toren van Radio 
Nora is gebouwd zonder de vereiste ontgrondingsvergunning, terwij1 ook nooit een 
officiële bouwvergunning is afgegeven. 
 

TROUW, 4 augustus 1981 
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