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Impuls Houtrak
Op 30 oktober hebben Esther Rommel,
gedeputeerde provincie Noord-Holland,
Mariëtte Sedee, wethouder Haarlemmermeer, en Riena Tienkamp de oplevering
van de Houtrakkerbeemden gemarkeerd.
Met de herinrichting van het grasland
en uitbreiding van de Westhoffplas is 57
hectare van het Natuurnetwerk Nederland
gerealiseerd. Door jaarlijks brak water het
gebied in te laten stromen, komt brakke
natuur terug die in Noord-Holland vrijwel
is verdwenen. De inrichting is mogelijk
dankzij financiering van de provincie
Noord-Holland.

Natuurherstel
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Open Schoorlse Duinen
Eind 2020 is de kap van zo’n 7,6 hectare bos in het Dr. Van Steijnbos in Schoorl gestart.
Doel van deze maatregel uit het Natura 2000-beheerplan is ruimte creëren om de dynamiek in de duinen te bevorderen, zodat zeldzame flora en fauna behouden blijven en
terugkeren. Aan de kap ging een intensieve periode vooraf met veel maatschappelijke
onrust. Overleg met onder meer de provincie leidde tot het besluit om eerst alleen het
Dr. Van Steijnbos te kappen. Dit najaar verklaarde de rechter het beroep tegen de vergunning voor de kap en omvorming ongegrond en werd de aangevraagde voorlopige
voorziening afgewezen, waarna we konden starten.

In diverse natuurgebieden werkten we aan
herstel van kwetsbare natuur, als onderdeel van de landelijke aanpak natuurherstel Natura 2000, in opdracht van provincie.
Stikstofneerslag door wegverkeer, industrie
en landbouw zorgt ervoor dat algemenere
planten sneller groeien en zeldzame planten en dieren verdringen. We startten in de
veenweidegebieden van Zaanstreek-Waterland met rietlanden afplaggen, petgaten
graven en boomopslag verwijderen. Ook
in het natuurgebied Kooibosch, Luttickduin
en in het Texelse duingebied werd gewerkt
aan natuurherstel.

Maatschappij >

Vis & chips op Texel
Texel was dit najaar druk met katten uit de natuur halen. Noodzakelijk, omdat katten
een bedreiging zijn voor beschermde soorten zoals de noordse woelmuis, tapuit en
grutto. Samen met Stichting Zwerfkatten Nederland en Stichting DierenLot werden
katten in de natuurgebieden gevangen. Gechipte katten bleven op het eiland, een kat
zonder chip ging naar een opvang voor herplaatsing elders in Nederland. Voorafgaand
aan de actie konden katteneigenaren op Texel gratis hun kat laten chippen. De actie
was een samenwerking met gemeente Texel, Nationaal Park Duinen van Texel, LTO
Texel, De Lieuw en Natuurmonumenten.

Welkom buiten!
Massaal gingen Nederlanders naar buiten
het afgelopen jaar. Voor de boswachters
was het enerzijds genieten om te zien
hoeveel mensen de natuur ontdekten,
anderzijds was de grote toestroom van
bezoekers ook een zorg voor de natuur.
Parkeerplaatsen waren overvol. Wegens
de grote drukte moest buitenplaats
Elswout in het voorjaar enkele weken
sluiten. Ook het Buitencentrum in Schoorl
moest helaas de deuren sluiten. In Schoorl
startten we de actie ‘Welkom buiten’, om
mensen te begroeten én op de gedragsregels te wijzen.

Jeugd en natuur
Kinderen nemen bij Staatsbosbeheer
een bijzondere plek in. We willen het
voor kinderen leuk en uitdagend maken
om de natuur in te gaan. Want jong de
natuur ontdekken, werkt je hele leven
door. Speciaal voor kinderen hebben we
daarom in het Robbenoordbos dit najaar
een paddenstoelenroute gemaakt. Een
avontuurlijke route van ongeveer drie
kilometer, waarbij je met het trekpontje
over het kanaal gaat en via stapstenen een
waterpartij over steekt. Een groot succes
dat smaakt naar meer, bleek uit de vele
reacties.

Economie >

Buiten aan de
slag
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Dit jaar verwelkomde ons team in de
Veenweiden nieuwe Binnenwerkcollega’s. Binnenwerk is onderdeel van het
ministerie van BZK en creëert duurzame
banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Samen met deze organisatie helpt
Staatsbosbeheer mensen op weg naar een
zinvolle participatie in de samenleving.
De collega’s zijn in kleine groepjes buiten
aan de slag gegaan met diverse opruim-,
onderhoud- en snoeiwerkzaamheden.

Windenergie voor
klimaat
Op 30 september werd het Windpark
Wieringermeer officieel geopend. Van
de 99 windmolens staan er vier in het
Robbenoordbos. Staatsbosbeheer wil als
publieke organisatie een bijdrage leveren
aan grote maatschappelijke opgaven,
zoals het Nationale Energieakkoord, door
daar waar het kan gebieden beschikbaar
te stellen voor windenergie. Naast een
bijdrage aan het klimaatopgave, dragen
de opbrengsten van de windmolens ook
bij aan het onderhoud van het Robbenoordbos.

Ontdek groen dichtbij
In het Diemerbos opende House of Bird dit voorjaar haar deuren. Figuurlijk, want de
horeca mocht in verband met coronamaatregelen maar beperkt open. De eigenaars –
vogelaars én bierbrouwers – hebben een prachtige plek in het groen gecreëerd. Voor
veel mensen nog meer reden om het Diemerbos te bezoeken. In het jaar waarin ‘buiten
zijn’ weer ontdekt werd, bleek extra het belang van groen rondom de stad. Dankzij de
financiële bijdrage van de provincie konden wij dit jaar diverse voorzieningen in het
Diemerbos opknappen, zoals bankjes en bruggen. Ook is het speelbos Banjerbossie
vernieuwd. De jeugd van Diemen en Amsterdam-Zuidoost kan weer lekker ravotten.

Cultuur >

Doolhof terug
Het Doolhof op Texel doet zijn naam weer
eer aan; een aantal typische elementen is
in het bos teruggebracht. De doorkijkjes
naar de Waddenzee en naar buitenplaats
Brakestein zijn open gesnoeid en de
treden naar de top van het heuveltje,
de Zeven Pannenkoeken, zijn hersteld.
Ook is het ruim 200 jaar oude slingerpad
weer terug. Het herstel van het doolhof is
mogelijk gemaakt door het Waddenfonds,
STIFT en Provincie Noord-Holland, als
onderdeel van het project ‘Boeren, vissers
en buitenlui’.

Ons erfgoed

Vrijwilligers bedankt
Door de coronamaatregelen moesten we het dit jaar vrijwel zonder de hulp van onze
vrijwilligers stellen. Wat hebben we de vrijwilligers gemist – en zij ons én elkaar. Want
veel vrijwilligersgroepen zijn ook vriendengroepen, waarin werk en gezelligheid samengaan. Jaarlijks helpen 800 vrijwilligers in Noord-Holland een handje mee; met excursies
geven, snoeien in de terreinen, of bezoekers ontvangen in het Buitencentrum Schoorlse
Duinen. Onmisbaar werk, voor ons, de natuur én henzelf. Ondanks dat we elkaar niet
fysiek zagen, waren we op verschillende manier toch in contact, zodat we in verbinding
bleven.

Elswout als gastvrije culturele buitenplaats, waar cultuur en natuur straks nog
meer samenkomen. Dat is het doel van de
herontwikkeling de komende jaren. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden
aangepast. Waar mogelijk zijn dit jaar al
een aantal vernieuwingen gedaan: nieuwe
informatieborden, de uitbreiding en
vernieuwing van de wandelroutes en het
invoeren van betaald parkeren. Dit laatste
was een flinke, maar geslaagde klus. Ook
zijn enkele gebouwen opgeknapt: zoals de
renovatie en inrichting van de vergaderzaal, de jachtkamer.

