
Betreft: Commissie Grondgebied 30 november 2021 agendapunt 12 inzake NNN
(online zoomsessie met GoToMeeting-software)

Geachte commissieleden,

Onder meer als lid van de Vereniging Behoud Landgoed Meer en Berg heb ik bij uw gemeen-
te vaak onze bezorgdheid over natuurbehoud uitgesproken. In het kader van het Natuurnet-
werk Nederland (NNN) hebben wij echter geconstateerd dat er in de kranten en zelfs in uw
gemeenteraad een discussie is ontstaan, waardoor nauwelijks het algemeen belang voor de
noodzakelijke versterking van de natuur aan de orde is gekomen.

Wat is er aan de hand? De biodiversiteit staat onder druk. In Nederland en dus ook in Bloe-
mendaal. In Nederland is de biodiversiteit teruggelopen naar ca. 15% van de oorspronkelijke,
ongestoorde natuursituatie. En ruim 75% van de insectenmassa is verdwenen.

Volgens het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand (afgekort OPB) uit 2018 bent u het geluk-
kig met mij eens dat de biodiversiteit moet worden versterkt. De ambitie voor natuur van het
door u vastgestelde OPB is namelijk dat de natuurlijke elementen in het binnenduinrand-
landschap moeten worden behouden en de soortenrijkdom van inheemse planten gestimuleerd
moet worden en de biodiversiteit vergroot.

In de 90-tiger jaren zijn de NNN-gebieden al begrensd, waarover een algemene consensus
werd bereikt. Die gebieden zouden na verwerving door de overheid onder het toezicht van
natuurbeherende organisaties komen. Maar nu kunnen volgens gedeputeerde Esther Rommel
ook boeren het natuurnetwerk beheren. Zij kunnen ervoor zorgen dat op de nu veelal mono-
cultuur graslanden weer hersteld worden in bloemrijke graslanden met gemiddeld per etmaal
40% meer biomassa van ongewervelden. Daar kan toch niemand tegen zijn?

Uw Motie 2 van 4 november 2021 voor uitbreiding van natuur onder de rook van Schiphol in
een verziltende polder van de Haarlemmermeer kan niet worden vergeleken met de flora- en
fauna van de binnenduinrand in samenhang met de aangrenzende Natura 2000 gebieden. En
Motie 4 tegen het versterken van de natuur gaat in tegen het versterken van biodiversiteit,
realiseren van natuur, behouden van open landschap, verminderen van stikstof en tegen ver-
antwoord stimuleren van toerisme en recreatie.

Het duingebied wordt vooral ook versterkt met het herstel van duinrellen in de binnenduin-
rand door gebiedseigen duinwater vast te houden voor de ontwikkeling van inheemse flora en
fauna (= spelregel 5 van het OPB). Verder komt het verbeteren van de natuurlijke kwaliteit
van de binnenduinrand niet alleen ten goede aan de biodiversiteit, maar ook aan het versterken
van de recreatieve en belevingswaarde. Nabij de duinrellen en kwelplekken ontstonden kaste-
len, buitenplaatsen incl. pachtboerderijen en blekerijen, die vaak nog in het landschap zijn te
herkennen.

Ik vraag u om concrete maatregelen te nemen voor herstel van bloemrijke graslanden. Graag
uw reactie.

Dank voor uw aandacht.

Bert Oosterop


