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Staatsbosbeheer zet uniek Natura-2000 park in om centje aan evenementen te verdienen
vrijdag 22 juli 2022 22:28:58

Geacht College van B&W en raadsleden van de gemeente Bloemendaal, 

Onderstaand staat een kleine notitie over de filmfestival problematiek van buitenplaats Elswout.
Uiteindelijk neemt u de beslissing. Ik dring er bij u op aan de beslissing te toetsen aan een
futuristisch klimaat- en biodiversiteit perspectief. Ik wens u daarbij veel wijsheid. 

Met vriendelijke groet, 
Nico Schellart 

Het landgoed Elswout is een Rijksmonument, type ‘’Tuin park landgoed’’ en is onderdeel
van het Natuurgebied Zuid-Kennermerland, een Natura 2000 gebied. Het zeer
monumentale landhuis is helaas in bezit van een vastgoedonderneming en het omliggende
unieke eeuwenoude park is van Staatsbosbeheer, een RWT ressorterend onder het
ministerie van NLV. Staatsbosbeheer is voor het parkbeheer terecht gehouden aan allerlei
wet- en regelgeving. Toch organiseert Bora Bora in augustus op het terrein van
Staatsbosbeheer een 3-daags filmevenement 'Bollywood Movie at Elswout' voor 300
personen/avond. Dit genereert heel veel lawaai, is zeer stressvol voor de fauna, i.h.b. de
vogels en de kwetsbare vleermuizen. (Een treurig voorbeeld is het circuit van Zandvoort;
in zijn wijde omgeving is de fauna nagenoeg weggevaagd. Zo loopt het dus af.) Het is
onbegrijpelijk dat Staatsbosbeheer zoiets doet. Een petitie mocht niet baten. Het overleg
(16 juli) met Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland, de Stichting
Natuurbelang Nederland en de initiatiefnemers van de petitie bracht Staatsbosbeheer, die bij het
overleg excelleerde in non-transparantie, niet tot inkeer. Ze schijnen voor elke verkocht
kaartje €1,5 te krijgen. Als compensatie voor de vertrapte grasmat en de levering van
elektriciteit? Met 900 toeschouwers is de opbrengst niets vergeleken met hun budget van
vele miljoenen voor het park. Kan het niet elders, bijvoorbeeld langs de Zanderijvaart in
Middenduin, ook bezit van Staatsbosbeheer?  
Momenteel is er heel veel gedoe over de relatie veehouderij en Natura-2000 gebieden. Hoe
verdedig je dit gedrag van Staatsbosbeheer bij de boeren? Staatsbosbeheer moet
noodzakelijkerwijs helaas (de uitgeklede overheid) het grootste deel van zijn inkomsten
zelf generen uit allerlei activiteiten. Ik waardeer dit ondernemerschap, maar laat de missie
niet lijden onder het verdienmodel, dan word je tenslotte een soort ‘Campina bedrijf’.  

Het bezit van Staatsbosbeheer is zeer divers, van Malieveld (waar zogezegd een blind
paard geen kwaad kan) tot het buitengewoon unieke Elswout met zijn gelukkig nog grote
biodiversiteit, zij het wat betreft de fauna wel minder dan 20 jaar geleden (ik bezocht het
heel vaak).  
Staatsbosbeheer blijkt slordig om te gaan met ons unieke erfgoed. Ze staan daarin niet
alleen want andere natuurbeheer-organisaties nemen het ook niet altijd even nauw. Helaas,
om ze bij de les te houden, lijkt er geen andere oplossing dan wetgeving die verbiedt dat
parken etc. in Natura 2000 gebieden onderdak verlenen aan muziek-, film-, dans-, toneel-
etc. evenementen voor zeg meer dan 50 aanwezigen. En altijd dienen licht- en
geluidsniveaus weinig fauna-stress te geven. Vanzelfsprekend zijn rondleidingen etc.
prima. Deze vergroten het besef van de kwetsbaarheid van onze natuur, vooral als deze
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zich richt op kinderen. Mijn ervaring is dat natuurbeheerders dit prima doen. Houdt het dus
daarbij in onze natuur-pareltjes; laat je oren niet hangen naar evenementen-commercie. Bij
hun telt alleen de winst. 
Nico Schellart, bioloog.  
Dit stukje is ook toegestuurd aan de diverse fracties van de 1ste en 2de kamer, provincie- en
gemeente griffies en fracties 

Persoonlijke mededeling van bezorgde NL inwoner. 

Zolang we blijven vliegen zal elke nieuwe Covid mutant zich pijlsnel verspreiden en we
stimuleren ook de opwarming. 
Consuminderen goed voor onze (klein)kinderen; meest noodzakelijk om opwarming af
te remmen. 
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