Aan Gedeputeerde Staten van provincie Noord Holland
Ter attentie van mevrouw P.C. van der Meer
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Betreft: Optimalisatie begrenzing Natuur Netwerk Nederland

Camperduin, 8 februari 2021
Geachte mevrouw van der Meer,
In antwoord op de brief van de provincie van 25 januari 2021 –kenmerk 151 3650/1563637- over het
bovengenoemde onderwerp, merk ik het volgende op.
Allereerst wil ik u bedanken voor de verstrekte informatie. Ik ben ervan uitgegaan dat hoeve
Camperduin in uw stukken is aangeduid als nummer 49. Deze hoeve is mijn eigendom. Het bedrijf
omvat bijna 30 ha grasland.
De bedrijfsvoering is gericht op een integraal geheel van veehouderij (koeien, paarden en schapen),
particulier natuurbeheer en recreatie (exploitatie parkeerplaats en verhuur van recreatiewoningen).
Deze verschillende functies hangen samen met de ligging van het bedrijf, enerzijds in de bebouwing
van Camperduin, nabij de verbinding met het strand en nieuw aangelegde duingebied en anderzijds
deel uitmakend van Harger & Pettemer Polder.
Ook landschappelijk bezien maakt hoeve Camperduin deel uit van en het dorp met haar recreatie
functies en de polder met haar in het oog springende natuur & landschap.
Verder is bijzonder dat deze hoeve een apart onderdeel is van de Harger & Pettemer Polder, vanwege
het gegeven dat zij geheel is omsloten door openbare en intensief gebruikte wegen.
Van mijn kant pleit ik voor het ont grenzen, op grond van de onderstaande door u gehanteerde
criteria in artikel 6 van de werkwijze her begrenzing. Een en ander is door mij als volgt bezien en
beoordeeld.

Ecologische criteria:
Nummer 1 . Internationale bescherming met het oog op realisatie natura 2000 doelen. De kavels

van Hoeve Camperduin zijn met reden niet begrensd als natura 2000 gebied. Zie de hiervoor kort
geschetste ligging van het bedrijf.
De versterking van de functie voor trekvogels is niet meer actueel. Vanwege het afnemende belang
van deze functie is dit gecompenseerd door aan de noordzijde van Callantsoog nieuwe natuur te
ontwikkelen, in de Uitlandse polder, Zandpolder en Boskerpolder. Het nabij gelegen gebiedsdeel “de
Putten” heeft ook niet meer deze trekvogel doelstelling. Ter plaatse wordt door het project “Kust op
kracht” in combinatie met provinciale subsidie verdergaand ingezet op weidevogelbeheer. Door het
aanleggen van eilanden is een grotere broed populatie grote sterns tot stand gebracht.
In de afweging dient tevens te worden betrokken dat hoeve Camperduin zich in de invloed sfeer
bevindt van een drukke badplaats Camperduin en een groot het parkeerterrein (1.500 auto’s).
Deze gegevens werken verstorend ten aanzien van de functie trekvogels.

Mijn bedrijfsvoering is expliciet afgestemd op weidevogelbeheer. Een aandachtspunt daarbij is de
predatie druk door vossen. Daarvoor is recent een vossenraster aangelegd met subsidie van de
agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken en provincie Noord Holland.

Nummer 2. De invloed van de Noordzee op de kavels van Hoeve Camperduin en op de situatie in de
Harger & Pettemer Polder wordt in een aantal opzichten minder. Er is minder zoutoverslag, omdat de
afstand tot de zee groter is geworden door het realiseren van het “Kust op Kracht” project. Dat zelfde
project heeft ook als gevolg dat de zoute kwel afneemt door de grotere indrukking van de poreuze
bodemlagen onder de zeewering. De doorlaatbaarheid neemt af door zwaardere belasting met de er
boven op aangebrachte kustversterking. Mede daarom is ook natuur gecompenseerd met gronden
ten noorden van Callantsoog (Uitlandse polder, Zandpolder en Boskerpolder), die worden beheerd
door Landschap Noord Holland. Ten aanzien van de brakke natuur op de huiskavels van Hoeve
Camperduin is er sprake van een transitie naar een minder zoute/meer zoete situatie. Dat maakt het
beter mogelijk om het gewenste agrarische natuur & landschap beheer te realiseren.
Voor de nadere onderbouwing verwijs ik naar het in opdracht van de provincie opgestelde rapport
van het Ecologisch en Hydrologisch adviesbureau Ten Haaf en Bakker, met als titel: Eindrapport
Monitoring effecten Kust op Kracht/Zwakke Schakels. In dit interessante en degelijke rapport staan
onder andere de volgende bevindingen/conclusies.
In de inleiding wordt vermeld dat er in de Harger & Pettemer Polder door afnemende kwel minder
kansen zijn voor brakke natuur. Daartegenover staat een toename van de kansen op brakke kwel en
brakke vegetaties in de genoemde polders te noorden van Callantsoog. Er is dus een effectief besluit
genomen met betrekking tot deze natuurcompensatie, in relatie met het project Kust op Kracht. Door
meer maaibeheer in de Harger & Pettemer Polder zijn er ook minder plantensoorten die gedijen bij
ingetrapte oevers. Planten soorten die van zoet water houden komen steeds meer voor. Rode lijst
soorten doen het goed. Er is een afname van Schorrengras, Spunge en Rolklaver door de afname van
zoute kwel.

Nummer 3. Robuustheid/ samenhang. De huiskavels van Hoeve Camperduin zijn aan alle kanten

omsloten door infrastructuur. De Heereweg welke de badgasten naar het strand leidt, de
Hondsboscheweg die inmiddels dezelfde functie als de Heereweg heeft als direct gevolg van het
provinciaal mobiliteitsplan en de op de Hondsbosche Zeewering gesitueerde werk weg annex fietspad
waar grote drommen fietsers hun weg vervolgen naar andere badplaatsen/bestemmingen.
De aansluiting aan de rest van de Harger & Pettemer Polder wordt onderbroken door infrastructuur.
Mede daarom is er indertijd voor gekozen hoeve Camperduin niet op te nemen in natura 2000 gebied.
Voor het veiligstellen van bijzonder bodemtypen en behoudt van bijvoorbeeld kwel is conserverende
provinciale regelgeving, zoals bodembeschermingsgebied, consolideringsgebied, een scheurverbod
etc. van toepassing. Voor die doelen is geen NNN begrenzing nodig.

Nummer 4. Dit criterium is hier niet aan de orde.
Nummer 5. De Harger & Pettemer Polder is als natura 2000 gebied begrensd, onder andere

vanwege de dwergganzen, die mee vliegen met de grauwe ganzen. Het is niet nodig om voor het
behoud van schrale graslanden de huiskavels van Hoeve Camperduin te begrenzen als NNN gebied.
Deze natuurwaarden blijven bestaan omdat mijn bedrijfsvoering daar duurzaam op is afgestemd.
Er wordt heel weinig bemest en extensief begraasd met koeien, schapen en paarden. Daarbij wordt
intensief samengewerkt met Natuurmonumenten en via particulier natuurbeheer.

Resumerend is het voornemen van de provincie om hoeve Camperduin te begrenzen als onderdeel

van het Natuur Netwerk Nederland niet adequaat onderbouwd en niet afgestemd op ontwikkelingen
die worden gesignaleerd in rapporten die in opdracht van de provincie zijn opgesteld.
Met uw voornemen wordt verder niet effectief afgestemd op het beschermen van natuurwaarden, die
in de huidige situatie al doelmatig worden beschermd.
Tenslotte is belangrijk dat uw voornemen voor de begrenzing het toekomstig perspectief van hoeve
Camperduin ongunstig beïnvloed. Daarmee wordt de continuïteit van het beheer op langer termijn
aangetast.
Op grond van het bovenstaande verzoek ik met klem om hoeve Camperduin buiten de begrenzing van
het Natuur Netwerk Nederland te houden.
.
Hoogachtend J.A. Kroon
Hoeve Camperduin
Heereweg 334
1871 GM Schoorl

