
Terugblik op 2019 
2019 stond in het teken van een te hoge stikstofdepositie, verlies aan biodiversiteit, ‘global warming’, houtoogst 
en lelieteelt in Kootwijk, met alle bestrijdingsmiddelen die daarbij horen. Kortom veel onrustbarend nieuws… 
Dat deze zaken ook in Kootwijk leven, blijkt wel uit het feit dat het aantal deelnemers van Kootwijk Groen in 2019 
is gestegen van 6 naar 27 leden! 
 

Er werd door Kootwijk Groen een aantal excursies 

georganiseerd, waaronder 1 door de Zanderdennen. Deze is  

vanwege de grote belangstelling 2 keer gedaan! We werden 

meegenomen naar een bos in Kootwijk dat een 

schoolvoorbeeld is van bosontwikkeling waarbij er niet 

(noemenswaardig) wordt ingegrepen en niet geoogst. Met 

veel bevlogenheid werden we meegenomen door de 

voormalig boswachter van dit gebied, Wim Huijsman. 

Deze bevlogenheid toonde zich ook toen bleek dat SBB 

voornemens was een aantal bomen uit dit mooie bos te gaan 

verwijderen (een aantal vanwege de veiligheid van de 

gebruikers, andere vanwege bescherming van de eiken en de 

oude grove dennen, en een aantal berken die door hun 

zwiepende toppen andere bomen beschadigen). Met een 

aantal mensen is er contact gezocht met SBB over het hoe en 

waarom, en dat het mooi zou zijn als je niet zou ingrijpen in 

de Zanderdennen. Het heeft uiteindelijk geleid tot het 

ontblessen van een aantal bomen, en we hebben SBB de 

overweging meegegeven om de bijzondere Zanderdennen 

een speciale beschermde status te geven (soort 

bosreservaat). Een mooie actie vanuit Kootwijk Groen, met een mooi resultaat, en in goed overleg met SBB! 

Nog meer over houtoogst: ook in 2019 is er weer hout geoogst in de directe omgeving van Kootwijk. Er is 

drastisch ingegrepen ten behoeve van de brandveiligheid (compartimenteren), onder meer langs de Heetweg en 

de Noorderheideweg. Dit oogsten van hout staat op gespannen voet met het feit dat er voor CO2 vastlegging en 

biodiversiteitverlies meer bos nodig is. Aan de andere kant gebruiken we allemaal hout, dus een verantwoorde 

oogst moet mogelijk zijn. Punt van zorg blijft hoe het bos achter wordt gelaten na de houtoogst: onnatuurlijke 

stapels afgezaagde takken en diepe machine sporen in bos. 

Ook op een ander pijndossier, de lelieteelt, werd er een mooi succes behaald. De eigenaar van het perceel, die de 

grond aan een lelieteler verhuurde, heeft mede onder druk van de bezwaren van aantal zeer bezorgde 

Kootwijkers, het perceel verkocht aan de provincie. De provincie is voornemens de grond weer terug te geven aan 

de natuur, een mooie uitkomst! 



Mooi was de leerzame lezing over bijen, waarmee Anne Marie van den Braken ons enthousiast maakte voor het 

houden van bijen! Bijen hebben o.a  als bestuivers van bloemen, planten en bloeiende boomgaarden een 

essentiële taak in ons voedselsysteem.  

Daarnaast zijn er vergevorderde plannen voor een bijenhotel, waarin wilde bijen en andere insecten kunnen  

nestelen en eitjes kunnen leggen. Een duwtje in de rug van de biodiversiteit! 

Omdat het niet goed gaat met onze zwaluwen (een achteruitgang van 80 % hangt vermoedelijk samen met de 

sterke afname van insecten, de slechte beschikbaarheid van nestmateriaal en nestlocaties) levert  het project van 

Mary Huijsman e.a. een bijdrage om de huiszwaluw te helpen, door het plaatsen van een huiszwaluwtil in 

Kootwijk. Hopelijk verschijnen er nog meer zwaluwtillen in Kootwijk! 

Ook de eikenprocessierups ging niet aan Kootwijk voorbij. Daarom ontstond het idee om mezenkasten te gaan 
maken en verkopen. We helpen daarmee holenbroedende rupsenverslinders zoals de koolmezen, pimpelmezen 
en boomklevers. Zij voeren hun jongen grote aantallen rupsen. Eveline Bernard en Nees Goorhuis hebben de 
nestkasten op een duurzame manier gemaakt! 
 

Op het Kootwijkerzand heeft SBB een grote operatie uitgevoerd waardoor het zand weer kan gaan stuiven  en 
minder snel weer dichtgroeit. Over een oppervlakte van bijna 30 hectare heeft SBB het stuifzand hersteld door de 
moslaag af te plaggen.  Vanaf de Zandloper (uitkijktoren) is dit goed te zien. Het vrijgekomen zand zal verwerkt 
worden bij de aanleg van het ecoduct Clemens Cornielje. 
 
Voor het dorpsontwikkelplan (DOP) van Kootwijk met het thema  ‘Natuur ‘ zijn een aantal deelnemers van 
Kootwijk Groen actief. 
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