Remko Oexeman, Voorzitter

Stichting Bescherming Erfgoed Zuid Kennemerland

Het Gaaibos, Eigendom van PWN, Onderdeel van Het Nationaal Park Zuid Kennemerland en in Natura
2000 gebied. Kortom een prachtig stukje Natuur wat Beschermd moet worden.
En je hebt: De Hoog en Duin en Daalseweg met zijn villa’s Naast en gedeeltelijk in het Gaaibos.
Villa’s waar men van oudsher genoot van Rust en de Natuur.

Anno 2021 wonen er BLIJKBAAR: Angstige Bewoners die op hun Piet Boon bank
EN vóór een véél te GROTE TV, de film: “ONLY THE BRAVE” op REPEAT hebben staan.
Na een Nachtmerrie én met nog Angstzweet op de rug, weten ze de Burgemeester en de
Brandweer te overtuigen tot de opmaak van een:
Angst-aan-jagend VRK-Rapport.

Een rapport wat oppert: Tot grote Bomen kap. Kortom: Preventief Ruimen.
Dit PREVENTIEF RUIMEN gaat ten koste van een prachtige BIOTOOP binnen het Nationaal Park.

Preventief Natuurbeheer OM HET BOS tegen brand te beschermen, vinden wij een Prima idee.
Maar Preventief ruimen uit: ANGST, gaat er bij ons niet in.

Maar WAT speelt er nu werkelijk?
Een obsessie voor een Wijd uitzicht? Of echt angst op brandgevaar?
In 2015 waren omwonenden in het GAAIBOS eigenhandig actief met een kettingzaag, zonder
vergunning en zonder PWN-toestemming. Dit verhaal zit inmiddels in de Doofpot en de mond van de
PWN- boswachter werd dichtgesnoerd met: Functie Elders.

Enkele weken geleden ben ik hoogstpersoonlijk gaan kijken.
Ik schrok mij een hoedje. Min of méér lijken de brandgangen door massale kap al een feit.
Bomen liggen als in een slagveld: schots en scheef over elkaar heen.
Dus mijn vraag: In hoeverre is dit plan al uitgevoerd?
En dan…. Juist het laten liggen van de Boom-Karkassen belemmerd bij brand de BRANDWEER. Wat
juist kan leiden tot onbeheersbare brand.
Burgemeester U geeft mét dit Rapport, de bewoners en hun verzekeraars op een
presenteerblaadje: “De juridische hakbijl”

Natuurbeheerders als PWN worden door dit rapport gedwongen op SAFE te spelen wat
onherroepelijk ten koste gaat, van de toch al kwetsbare Natuur.

College laat PWN, Natuur beheren uit oogpunt van de natuur, Én niet uit ANGST van BEWONERS!

Behoud het GAAIBOS en STOP met ONZINNIGE KAP!

