Activiteiten Stichting NatuurAlert Nederland

Voorbereidende periode 2018-2020
De voorbereidende werkzaamheden voor Stichting Natuuralert hebben in de periode van begin
2018 tot februari 2020 zijn deels door Dr. C.F. van Beusekom, nu secretaris van de stichting
NatuurAlert Nederland, uitgevoerd.
Natuur Oostvaardersplassen - Flevoland
-

-

In 2018 werd informeel overleg gevoerd met de directeur van Staatsbosbeheer over het
falende beleid van deze dienst, met name in de Oostvaardersplassen. De heer van Beusekom
publiceerde hierover diverse artikelen in de Nederlandse media.
De secretaris, de heer van Beusekom trad op als deskundige in een hoorzitting van de
provincie Flevoland.
Er werden contacten onderhouden met betrokken GS-leden. Dit alles in nauwe
samenwerking met andere deskundigen, o.a. van de vereniging Het Veluws Hert. Dankzij hun
jarenlange, niet aflatende gezamenlijke inspanning leidde dit in 2018 tot een radicale
herziening van het beleid inzake de grote grazers in de Oostvaardersplassen.

Schadelijk bosbeheer - landelijk
-

-

-

Op initiatief van de heer Van Beusekom vond in deze periode veelvuldig uitwisseling plaats
met directie en medewerkers van Staatsbosbeheer over het voor de bosecosystemen
schadelijke beheersbeleid en het uit de hand lopende recreatieve gebruik van bos en natuur
(o.a. MTB-routes). Dit contact leidde niet tot resultaat.
Sinds februari 2019 zocht de stichting i.o. daarom de openbaarheid om aandacht te vragen
voor misstanden. Dit in eerste instantie door een interview in het regionale blad De Kaap, dat
landelijke bekendheid kreeg. Dit artikel veroorzaakte een golf van respons in de samenleving
en in de media. ( http://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/zware-kritiek-van-oud-directeurstaatsbosbeheer-op-houtkap-545338 ).
Daarna volgde deelname aan het symposium ‘Burgers of overheid’ van de Heimans en
Thijsse stichting met diverse gesprekken met deskundigen, het realiseren van videoopnamen ten behoeve van een achterban van deskundigen en natuurliefhebbers en – in
samenwerking met stichting Natuurbelang – het bieden van informatie in een
informatiestand.
Er volgden media-optredens op landelijke televisie en radio, waaronder Nieuwsuur, Eén
Vandaag, VPRO-Tegenlicht, de Monitor, Vroege Vogels en Radio 1. Tevens in de dagbladen
Trouw, Volkskrant, Algemeen Dagblad en Reformatorisch Dagblad.
De heer Van Beusekom publiceerde diverse opinieartikelen in de NRC.
De heer Van Beusekom verleende medewerking aan hoorzittingen in de Tweede Kamer.
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Activiteiten 2020
Na een lange aanloopperiode is op 9 maart 2020 de Stichting NatuurAlert Nederland opgericht.
Schoorlse Duinen - Noord-Holland noord
- Medewerking aan expertmeeting en verzorgen van presentatie aan Provinciale Staten
Provincie Noord-Holland met betrekking tot de kaalkapplannen van Staatsbosbeheer in de
Schoorlse Duinen (1 juni 2020).
40-puntenplan Urgenda - landelijk
- Gelegenheidscoalitie stichting NatuurAlert Nederland met stichting Urgenda leidend tot
bijdragen aan het 40-puntenplan van deze organisatie.

Voordrachten natuur en bossen - provincie Utrecht
- Voordrachten over natuur en bossen in Leersum en Rhenen.

Puinverhardingen in Natura2000-reservaat Overlangbroek - provincie Utrecht
eigenaar Staatsbosbeheer
In Overlangbroek, gemeente Wijk bij Duurstede, werd vervuild bouwafval in een beschermd
natuurgebied toegepast.
-

-

NatuurAlert startte een onderzoek naar de impact van deze werkzaamheden op de kwaliteit
van het reservaat en de vergunningverlening ter zake. Eerst werd informeel overleg gevoerd
met de gemeente Wijk bij Duurstede.
NatuurAlert diende via e-mail een eerste WOB-aanvraag in naar de achterliggende stukken
bij de gemeente Wijk bij Duurstede (bevestiging ontvangst 18 november 2020).

Dreigende kap Broekhuizerlaan Leersum - provincie Utrecht
Een beukenlaan met circa 600 beuken dreigt te verdwijnen. De stichting heeft ter plekke de
situatie verkend en is in overleg met actieve bewoners en politici. Er zijn video-opnamen
gemaakt om de situatie aan de achterban te verduidelijken.

Overleg sector bosbouw en natuurbeheer
- Er vindt veelvuldig overleg plaats met personen werkzaam in bosbouw en natuurbeheer en
met vrijwilligersorganisaties op dit gebied, zoals de Bomenstichting, stichting Duinbehoud,
stichting Natuurbelang en stichting Natuurvolgend Bosbeheer.
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Overleg landelijke politiek - landelijk
- NatuurAlert voert regelmatig overleg met fractiespecialisten van diverse politieke partijen in
de Tweede Kamer.

Initiatiefnota Bossen GroenLinks en SP - landelijk
- NatuurAlert schreef mee aan o.a. de initiatiefnota Bossen van GroenLinks en SP.
Windmolenpark in natuurgebied Deil – provincie Gelderland
- NatuurAlert deed een verkenning naar de impact van het windmolenpark Deil op het
natuurreservaat ‘t Broek, onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk (GNN), waarin diverse
zeer grote (200 m) windmolens zijn geplaatst.
Dossier Bossenstrategie ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - landelijk
De stichting is vanaf het begin kritisch betrokken bij de ontwikkeling van de Bossenstrategie van
het ministerie van LNV en organiseerde daartoe een wetenschappelijke contra-expertise inzake
kaalkap van bossen. De activiteiten, die resulteerden in uitstel van de politieke besluitvorming,
omvatten onder meer:
-

Brief ‘bezwaren kaalkap’ met bijlagen naar de minister van LNV (15 mei)
Frequent contact met (medewerkers van) fractiespecialisten ter voorbereiding van het
Algemeen Overleg met de minister.
Persberichten over de brief en het besluit van de minister tot het bij Kamermotie gevraagde
doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van kaalkap (4 en 11 juni).
NatuurAlert stemde af met beleidsambtenaren van het ministerie van LNV.
NatuurAlert gaf opdracht tot onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek door een commissie
onder voorzitterschap van prof.dr. R. Rabbinge. Het onderzoeksrapport werd toegestuurd
aan de minister en aangeboden aan de Vaste commissie LNV van de Tweede Kamer (24
december).
Het document werd daarnaast ter kennisneming toegezonden aan de colleges van
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van alle provincies. De provinciebesturen werd
dringend verzocht om niet vooruit te lopen op de Bossenstrategie.
Zie: https://natuuralertnederland.nl/wpcontent/uploads/2021/01/VlaktekapBosecosystemen_def6_2.pdf
Het onderzoeksrapport van de commissie Rabbinge is aanleiding voor schriftelijke vragen van
meerdere kamerleden aan de minister (8 januari 2021).

De activiteiten van NatuurAlert m.b.t. de Bossenstrategie resulteerden in diverse media-uitingen,
onder meer in een optreden van de heer Van Beusekom in het landelijke televisieprogramma ‘De
Hofbar’ (15 december).
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Natuurbescherming en bosbeheer - landelijk
- De stichting heeft het in initiatief genomen tot overleg met de directie van de Vereniging
Natuurmonumenten, waarbij onder meer het beheer van bossen is besproken (juli 2020).
Dit kreeg een vervolg in een uitwisseling per brief / e-mail.
Op 3 september zond de stichting een brief naar de directie m.b.t. de positiebepaling van de
Vereniging Natuurmonumenten inzake kaalkap. Daarop ontvingen wij een uitvoerige reactie
van directeur, Teo Wams.
Bedreigde natuur Natura2000-gebied Het Twiske - Noord-Holland zuid
Plannen voor grootschalige recreatie in het Natura 2000-gebied Het Twiske vormen een
bedreiging voor de natuurdoelstellingen. De stichting zet zich vanaf 2020 actief in om dit gebied
te beschermen en werkt daarbij samen met de stichting Hart voor Twiske.
Tot de activiteiten behoren:
- overleg met bewoners ter plekke en het bieden van informatie;
- overleg met leden van Provinciale Staten Noord-Holland;
- onderzoek naar de impact van de plannen op het natuurgebied;
- indien nodig, het voeren van juridische procedures.
Dossier zandhagedis Sallandse Heuvelrug - Salland
Na de nodige voorgesprekken en oriëntatie ter plaatse bereidde NatuurAlert gedurende de
zomerperiode van 2020 het handhavingsverzoek voor m.b.t. de door het territorium van de
beschermde zandhagedis aangelegde MTB-route op de Sallandse Heuvelrug. In september 2020
werd een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Overijssel.
Naar aanleiding van een door NatuurAlert verzonden persbericht en direct contact met landelijke
en regionale media werd ruim aandacht besteed in onder meer De Stentor en het landelijke
televisieprogramma Editie NL (RTL).
Zie: https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/video/5185459/oeps-weer-eenplatte-hagedis
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Activiteiten 2021
‘Amendement op de Bossenstrategie’ – landelijk
NatuurAlert droeg bij aan de opstelling door de stichting Natuurvolgend Bosbeheer van het
‘Amendement op de Bossenstrategie’, aangeboden aan de minister van LNV en aan de betrokken
Kamerleden (4 januari 2021).
Zie: https://natuuralertnederland.nl/wp-content/uploads/2021/02/AmendementBossenstrategie1.pdf
Het document werd daarnaast ter kennisneming toegezonden aan de colleges van Gedeputeerde
Staten en Provinciale Staten van alle provincies.
Dit resulteerde in verschillende publicaties in landelijke media, waaronder dagblad Trouw (8
februari 2021).
Zie: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/geef-de-natuur-de-kans-zeggennatuurorganisaties-er-is-nu-anarchie-in-het-bos~b74033f7/

Dossier zandhagedis Sallandse Heuvelrug - Salland
De provincie Overijssel reageerde negatief op het in september 2020 aan de provincie gerichte
handhavingsverzoek. Vervolgens is door NatuurAlert een bezwaarschrift ingediend. Binnenkort
zal bij de rechtbank een verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening te treffen.

Bijdrage verkiezingsprogramma Splinter - landelijk
NatuurAlert leverde een substantieel aandeel aan het hoofdstuk ‘natuur en biodiversiteit’ in het
verkiezingsprogramma van Splinter Politiek. De partij nam verschillende programmapunten van
NatuurAlert over, waaronder het concept ‘Buffernatuur’ (17 februari 2021).
Zie: https://www.splinterpolitiek.nl/programma2021/natuur

Kap bomen Broekhuizerlaan, gemeente Heuvelrug – provincie Utrecht
NatuurAlert formuleerde een deskundige zienswijze tegen het ontwerpbesluit van de gemeente
m.b.t. de voorgenomen bomenkap aan de Broekhuizerlaan (26 januari 2021).
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Puinverhardingen in Natura2000-reservaat Overlangbroek - provincie Utrecht
eigenaar Staatsbosbeheer
Indiening WOB-verzoek per brief bij de gemeente Wijk bij Duurstede ter verkrijging van de
stukken die betrekking hebben op de vergunningprocedure inzake de excessieve
puinverhardingen (11 januari 2021).

Contact met de achterban
Het contact met de achterban verloopt in belangrijke mate via de website van de stichting,
sociale media (Twitter, Facebook) en de media.
De website https://natuuralertnederland.nl is vrijwel volledig operationeel sinds november 2020.
Bezoekers kunnen reageren op nieuwsberichten, vragen stellen of meldingen doen via het
contactformulier en een donatie doen, waarbij ook een specifieke campagne kan worden
ondersteund. Zo zijn er donaties uit onder meer: Amsterdam, Schiedam, Langbroek, Santpoort,
Harderwijk, Den Haag, Oostzaan, Olst.

De reacties komen uit verschillende delen van het land, zo ook de donaties. De ingekomen
meldingen en aanvragen worden na triage beantwoord en opgevolgd.
Dit heeft al geresulteerd in onderzoeken ter plaatse (Landgoed Monnikenberg, Hilversum;
natuurgebied Willink Weust, Winterswijk). In beide gevallen is schriftelijk geadviseerd.
Via Twitter, https://twitter.com/AlertNatuur (circa 450 volgers) en de eigen Facebook-pagina
https://www.facebook.com/natuuralert (circa 100 volgers) vindt op vrijwel dagelijkse basis
informatievoorziening aan en uitwisseling met de volgers plaats. Het bereik van veel berichten is
vaak vele mate groter dan het aantal directe volgers.

6

Achtergrond Dr. C.F. van Beusekom
Bioloog en professioneel natuurbeschermer, van 1967 tot 1974 wetenschappelijk ambtenaar RU
Leiden, daarna achtereenvolgens hoofd van de afdeling Natuurbehoud van het toenmalige
ministerie van CRM (1974-1979), directeur Natuurbehoud en directeur Terreinbeheer bij
Staatsbosbeheer (1979-1989), staffunctionaris en projectleider bij het ministerie van LNV (19891993).
Van 1993 tot 2015 was hij woonachtig in het regionale natuurpark de Brenne in Frankrijk (Dept.
Indre), waar hij een ecologische rundveehouderij opzette en voorzitter was van de
departementale milieu-organisatie, waarvoor hij van de Franse minister van Landbouw een
ridderorde ontving. Sinds zijn terugkeer naar Nederland is hij in toenemende mate actief voor de
natuurbescherming, op persoonlijke titel. Door de jaren heen publiceerde hij regelmatig.
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