Derde bijeenkomst Platform Schoorlse Duinen
3 oktober 2019
Aanwezig:

Rob van Esseveld, Alex van Amstel, Anne Mieke Vethman, Giel vd Pluijm, Heleen
Wouters, Frank Nieuwenhuizen, Marina Könst, Robin Klanker, Maarten Duinker
(Staatsbosbeheer), Karen Heerschop (onafhankelijk vz), Anja Brands
(Staatsbosbeheer), Sylvia Gazenbeek, Cees Berkhout, Richard Minkema, Joop de
Wit

Afwezig:

Eveline Elsinga, Jan Kuiper (met bericht), Jessica Sluis (Staatsbosbeheer), Patricia
van Lieshout (Staatsbosbeheer), Monique Klaver (gemeente Bergen),

Welkom
De voorzitter heet iedereen welkom. Er vervallen twee agendapunten:
-de stand van zaken Natuurherstel Schoorlse Duinen door de PNH
-de presentatie over de werkwijze van het Buitencentrum
De provincie Noord-Holland wil graag maandag 28 oktober een toelichting geven op de stand van
zaken. De voorkeur van het Platform gaat uit naar aanvang 20:00 uur. Staatsbosbeheer stemt dit af
met de provincie.
De presentatie over het Buitencentrum verschuift naar het eerstvolgende overleg van het
Platform.
Notulen vorige bijeenkomst
De aanwezigen hebben geen opmerkingen; de notulen zijn akkoord.
Brief aan de stichting
De aanwezigen hebben geen opmerkingen op de conceptbrief aan de stichting, die als bijlage bij
de vergaderstukken zat. Staatsbosbeheer verstuurt de brief.
Zonering
De boswachter en een lid van het Platform geven een korte toelichting met de eerste bevindingen.
Bij zonering spelen twee zaken:
- fysieke zonering
- zonering naar tijd: zoals broedseizoen en drukte bezoekers (piekbelastingen zijn er na werktijd
en zondagochtend)
Reservaten zijn de vakken in het bos waar Staatsbosbeheer geen beheer uitvoert en die dus in
principe buiten beschouwing moeten worden gelaten.
Het gebied heeft een aantal ingangen cq startpunten/toegangspoorten, die als zodanig zouden
moeten worden herkend en ingericht.
Kaders voor zonering
Er wordt een presentatie gegeven over de aanpak van zonering op basis van een inventarisatie bij
andere gebieden. De achtergrondinformatie wordt meegestuurd met de notulen van de
vergadering.
Werkgroepje
Centrale vraag is: Wat willen we met de Schoorlse Duinen richting de toekomst?
Belangrijkste doel is tot een evenwicht te komen in het beschermen, beleven en benutten van de
Schoorlse Duinen en tot een oplossing te komen voor de toenemende recreatiedruk. Het
werkgroepje krijgt de ruimte om dit breed op te pakken en bijvoorbeeld ook oplossingen aan te
dragen voor het genereren van inkomsten voor de Schoorlse Duinen. Onder doelgroepen worden
de gebruikersgroepen van de Schoorlse Duinen verstaan.
De deelnemers van het Platform ontvangen van het werkgroepje 10 stellingen met voor- en
nadelen zodat iedereen gewapend naar het volgend overleg kan komen. Verzoek aan de
aanwezigen is om voor volgende bijeenkomst de app Kahoot! te installeren op i-phone of tablet.
Opschonen knelpuntenlijst eerdere bijeenkomsten
De aanwezigen ontvangen nogmaals de lijst met eerder verzamelde knelpunten. Iedereen wordt
verzocht punten toe te kennen aan de verschillende knelpunten. Vervolgens gaat een

voorbereidingsgroepje hiermee aan de slag zodat volgend overleg concrete stappen kunnen
worden gezet.
Dilemma van de boswachter: ingekomen brief
De boswachter geeft een toelichting op het verzoek dat is ingediend om toestemming voor het
gebruik van voetpaden door een fietser met handicap. Het Platform is van mening dat
duidelijkheid voorop staat en geen uitzonderingen moeten worden gemaakt op het vastgestelde
beleid, hoe jammer dit ook is voor de persoon in kwestie. De boswachter koppelt dit terug aan de
briefschrijver.
Afgesproken wordt dat elk Platform overleg kort een ‘dilemma van de boswachter’ aan de orde
komt. Zo krijgen de deelnemers een kijkje in de keuken van de boswachter en kan de mening van
het Platform tav het betreffende dilemma worden gepeild.
Wvttk
Recreatiedruk gaat oa over spreiding en doelgroepen volgens een van de leden. De oplossing kan
zijn het bedenken van activiteiten op andere plekken en momenten voor specifieke doelgroepen .
Geadviseerd wordt de uitzending Waterlanders van Tegenlicht terug te kijken via Uitzending
gemist.
Een lid herinnert zich dat er in de jaren ’60 een serieus plan is geweest om een kabelbaan te
realiseren vanaf Schoorl naar de kust.
De boswachter brengt twee bijeenkomsten over het onderwerp paddenstoelen onder de
aandacht. De Paddenstoelen-excursie van Martijn Oud vindt plaats op 12 oktober. Vertrek

is om
10:30 uur vanaf restaurant de Bokkesprong in Groet. Iedereen heeft hierover eerder een
mail ontvangen. Vrijdag 10 oktober vindt een mini-symposium over paddenstoelen plaats in de
Blinkert. De boswachter zelf kan niet maar vraagt na of deelnemers van het platform welkom zijn.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Maarten.
Nieuwe datum Platform Schoorlse Duinen
Het volgend regulier overleg vindt plaats op woensdag 27 november 2019 19:30 uur
Buitencentrum Schoorlse Duinen.

