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Subject: omgevingsvisie Schagen en MER

Beste heer, mevrouw,

Bedankt dat ik de mogelijkheid krijg om te reageren op deze visie en MER.

Ik woon nu 34 jaar in Schagen en ben actief op het gebied van waarnemingen in de natuur en lid van o.a. vogelwerkgroep Tringa, LNH, 

Vlinderstichting.

Ook in Schagen zelf let ik op aanwezige flora en fauna. Daarom heb ik vooral de MER gelezen met onderwerpen als landbouw,natura2000 

gebieden en biodiversiteit.

In de MER staat er letterlijk dat “de mate waarin de landbouw uiteindelijk duurzaam zal zijn dankzij de omgevingsvisie, wordt daarom als 

beperkt gezien”. Dit is een droevig stemmende constatering.

In een brede strook langs het Zwanenwater, Sint Maartenszee, Petten en meer naar het noorden toe tot aan het Zand en verder zijn het veelal 

bollenboeren die het land in bezit hebben met alle gevolgen van dien. In feite betekent het dat slechts weinig mensen alle grond in bezit 

hebben en deze grond misbruiken (gebruik van grote hoeveelheden pesticiden) voor grootschalige productie van bollen. Om dit werk uit 

voeren worden arbeidsmigranten aan het werk gezet. Over de smalle polderwegen rijden enorme landbouwmachines. De gemeente laat deze 

ondernemers hun gang gaan maar hoe zit het dan met ruimte die nodig is voor woningbouw, natuur etc..?? Slechts twee maanden staan de 

bloembollenvelden in bloei en genieten de mensen ervan maar ten koste waarvan wordt hier landbouw bedreven?

Naar mijn mening wordt naast de schadelijke CO2 uitstoot van melkveebedrijven door de bollenboeren in onze omgeving de meeste schade 

toegebracht.

Ik merk verder op dat de volgende zaken onvoldoende aan bod komen of zelfs niet genoemd worden in de MER:

• Er is een belangrijk plas dras gebied bij de varkensboer Wennekers nabij Keinsmerwiel. WF dijk. In het voorjaar rusten hier wel een paar 

honderd grutto’s. Onlangs is dit plas gebied uitgebreid aan de zuidkant en behalve grutto’s ook van belang voor andere weidevogels.

• Met geen woord wordt er gerept over het maai/bermbeheer. Voor insecten van levensbelang. Het HHNK heeft het maaibeheer over de 

WF dijk uitgevoerd op werkelijk verschrikkelijke wijze. Volledig zijn de dijklichamen gemaaid in de zomer en met de merkbare gevolgen 

van de opwarming van de aarde. De WF dijk heeft een grote betekenis in allerlei opzicht. Is er wel contact met HHNK hierover?

• De gemeente Schagen laat het afweten in het centrum van Schagen: Er is nauwelijks groen te zien. Alle ruimte voor auto’s om de auto 

te parkeren bij AH etc. Toekomstvisie?? Het bermbeheer in de plaats zelf is gelukkig verbeterd. De gemeente Schagen heeft het vaak 

over dat het er netjes moet uitzien maar dat werkt nu net averechts voor insecten. Op de Lus bijvoorbeeld (industriegebiedje Lagedijk) 

zijn lelijke garages met hekwerken gekomen. Het was een braakliggend landje met een bepaalde natuurrijkdom van vogels en insecten.

Ik wens de gemeente veel wijsheid toe in de uitvoering van de plannen.

Met vriendelijke groeten
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