
 

WAAK VOOR DE NATUUR OP ELSWOUT 

Met de door u gegeven ruimte voor inspraak op deze avond vraag ik graag uw aandacht voor Landgoed 

Elswout. En dan specifiek voor de ‘natuurlijke maat’.  

Landgoed Elswout  heeft een bijzondere culturele en natuurlijke waarde. Haar natuurlijke waarde wordt 

weerspiegeld in de bijzondere status van Natura 2000 en het Nationale Park Zuid- Kennemerland. 

Staatsbosbeheer spreekt op haar website over de ‘Groene Parel’ en ‘Rijksmonument’.  En met recht !  

De culturele en natuurlijke waarde van Elswout zijn onderling verbonden. Wij als mensen gebruiken het 

landgoed en beïnvloeden daarbij het natuurlijke eco-systeem, de maat van de natuur.  

Op Elswout komen veel verschillende plant- en diersoorten voor. In het bos leven eekhoorns, reeën, 

vleermuizen en zelfs boommarters. Ook vogels zoals grote bonte specht, buizerd en bosuil voelen zich hier 

thuis. Je vind hier meer dan 500 soorten paddenstoelen en zo’n 250 verschillende mossen en korstmossen. 

Naast beschermde planten als tongvaren en stofzaad groeien hier veel stinsenplanten. Vanaf het vroege 

voorjaar tot in de zomer bloeien er zo’n 60 soorten. 

Juist omwille van deze natuurwaarde hebben in de afgelopen twee jaar zo’n 7000 mensen uit de omgeving hun 

zorgen uitgesproken over het beleid van Staatsbosbeheer m.b.t. Elswout. U herinnert zich de petities over het 

muziekfestival en recentelijk die tegen ‘Movies at Elswout’.  

Staatsbosbeheer ontwikkelt op dit moment weer grote plannen voor Elswout. Hoewel zij in deze planvorming 

spreekt over natuurbehoud en de suggestie wekt dat zij waarde hecht aan de natuurlijke maat, neemt de druk 

op c.q. de belasting voor de natuur toe.  

Langzaam maar zeker verliest de natuur. Want het gewicht dat door Staatsbosbeheer aan de beheerskosten – 

en daarmee het ‘commerciële verdienvermogen’ van Elswout - wordt toegekend weegt zwaarder en zwaarder. 

Stapje voor stapje verliest de natuur.   

Ik zij u al, in de afgelopen jaren nemen de zorgen van bewoners over het behoud van de natuurwaarde van 

Elswout toe. In de afgelopen zie ik dit toenemen. Het College van B&W heeft in principe haar medewerking 

verleent aan de planvorming van Staatsbosbeheer. Vanavond doe ik een dringend en nadrukkelijk beroep op u 

als raadsleden.  

‘Waak’ namens de bezorgde burgers . ‘Waak’ ook namens de natuur. ‘Waar er voor’ dat het College van B&W 
recht doet aan de ‘maat van de natuur’. Wat vraag ik u concreet:  

1. Vraag, nee ‘eis’ dus expliciet om waarborgen en vooral onafhankelijke toetsing vooraf. Monitor op 

voortgang en durf ‘nee’ te zeggen als dat nodig is en nu dat nog mogelijk is.  

 

2. In de rechterlijke uitspraak over Movies at Elswout heeft de Rechter opgemerkt dat in de APV van 

Bloemendaal bij rechthebbende, artikel 1.lid 1 onder ‘K’ de natuur geen juridische status heeft. Mijn 

advies is dit te wijzigen. Zodat in voorkomende situatie burgers namens de natuur in Elswout 

kunnen spreken of het belang van de natuur elders binnen de gemeente.     

 

Verloren natuur komt zelden weer terug.   Ik dank u   


