Bijeenkomst Platform Schoorlse Duinen (online)
17 december 2020
Aanwezig:

Richard Minkema, Jan Kuiper, Heleen Wouters, Frank Nieuwenhuizen, Marina
Könst, Karen Heerschop (onafhankelijk vz), Samuelle van Deutekom, Boukelien Bos
(Staatsbosbeheer), Anja Brands (Staatsbosbeheer), Cees Berkhout, Joop de Wit,
Jessica Sluis (Staatsbosbeheer), Patricia van Lieshout (Staatsbosbeheer), Robin
Klanker, Monique Klaver - Blankendaal (gemeente Bergen)

Afwezig:

Alex van Amstel, Silvia Gazenbeek, Rob van Esseveld, Eveline Elsinga, Kees de
Bakker

1. Opening
Karen heet iedereen welkom en benadrukt nog een keer dat deelnemers op persoonlijke titel in het
Platform Schoorlse Duinen zitting hebben.
2. Mededelingen
Karen vertelt dat Annemieke Vethman en Giel Polman vanwege persoonlijke redenen hebben
bedankt als deelnemer van het platform.
Jessica vertelt dat er een nieuwe boswachter Publiek/Boa is aangenomen. Dat is Theo Brouwer,
afkomstig van Recreatie Noord-Holland. Theo wordt straks aangestuurd door Samuelle van
Deutekom.
3. Introductie Samuelle
Samuelle van Deutekom stelt zich voor als nieuwe boswachter Publiek. Ze werkt nu 2,5 maand in
deze functie bij Staatsbosbeheer voor de gebieden Schoorlse Duinen, Pettemerduinen en de
Waarderhout. Samuelle heeft Biologie gestudeerd en heeft daarna drie jaar gewerkt voor
Natuurmonumenten in een bezoekerscentrum.
4. Stand van zaken werkzaamheden Dr. Van Steijnbos.
Projectleider Boukelien Bos geeft aan de hand van enkele sheets een toelichting. De sheets zijn
opgenomen als bijlage bij dit verslag.
De belangrijkste punten zijn:
-De zaagwerkzaamheden in het Dr. Van Steijnbos zijn inmiddels afgerond.
-Het tak- en tophout wordt door de aannemer op hopen gezet in het gebied en vanaf maandag 21/12
wordt daarvan een deel versnipperd. De rest gebeurt in januari. De snippers worden afgevoerd naar
de biomassacentrale. Het stamhout wordt later in 2021 weggereden.
-Dinsdag 21/12 wordt de mountainbikeroute weer tijdelijk opgesteld; de hekken worden weggehaald
tot en met 3 januari. Het Dr. van Steijnpad blijft dicht; er liggen platen en het is te gevaarlijk om
recreanten hierover te laten fietsen. Het ruiterpad blijft eveneens dicht. Het pad is gebruikt als
afvoerroute tijdens de werkzaamheden en wordt eind januari hersteld.
-De werkzaamheden duren nog tot 29 januari. Daarna worden alle paden weer opengesteld en kan
iedereen alle paden in de Schoorlse Duinen weer gebruiken.
-Staatsbosbeheer vindt dat de werkzaamheden vrij soepel zijn verlopen. Er zijn verschillende reacties
(negatief én positief) op de kapwerkzaamheden binnengekomen, vooral via Facebook. Er kon bij
vragen goed worden doorverwezen naar de site waar veel informatie te vinden is. Er zijn twee
piekmomenten op social media geweest; vlak voor en vlak na de werkzaamheden, maar ook daar lijkt
de rust weer te zijn teruggekeerd. Vooral het in goede banen leiden van recreanten in het veld heeft
extra energie gekost omdat deze zich niet altijd aan de afsluitingen hielden.
5. Kruispunten mountainbike-route
Samuelle heeft samen met Christel, Rob en Marina de situatie in de duinen bekeken. Vanwege de

uniformiteit en herkenbaarheid is besloten de algemeen bekende mountainbike-bordjes te
gebruiken om kruispunten aan te geven. Als de situatie mbt de coronaregels het toelaat, gaat het
groepje bekijken op welke plekken de bordjes moeten komen te staan. Dit ter voorbereiding op de
ingebruikname van de nieuwe mountainbikeroute, waarvoor de vergunning nog niet is verstrekt. De
zienswijzen zijn binnen en worden nu beantwoord door de gemeente. Waarschijnlijk bespreekt de
gemeente de antwoorden in het eerstvolgende college op 12/01, en anders op 19/01. Veel
zienswijzen hebben betrekking op natuur.
Staatsbosbeheer bereidt de introductie van de nieuwe route en vooral de communicatie hierover
voor met MTB Noord-West . MTB Noord-West gaat de route aanleggen en onderhouden. Op het
moment dat de vergunning wordt verleend staan we klaar en wordt gezamenlijke handhaving
opgepakt in overleg met oa De Buch.
Marina zegt dat Schoorl Community een flyer heeft gemaakt over mountainbiken in de Schoolse
Duinen. MTB Noord-West heeft de drukkosten betaald. De flyers worden nu verspreid onder
(fietsverhuur)ondernemers in Schoorl.
6. Zonering
Samuelle geeft toelichting op de aanpak van het zoneringsplan Schoorlse Duinen. De sheets zijn te
vinden in de bijlage van dit verslag.
Haar vraag aan de deelnemers van het platform is wat er mist in de lijst met activiteiten die er nu
plaats vinden. Daarnaast vraagt ze wie wil meedenken (2-3 mensen) met het plan te maken.
Streven is het zoneringsplan in het voorjaar van 2021 af te hebben.
Cees stelt voor aansluiting te zoeken met de werkgroep die hier al mee bezig is geweest.
Besloten wordt dat Cees, Marina, Frank en Heleen gaan meedenken met Samuelle. Joop sluit zich
hierbij aan. Samuelle neemt het initiatief voor een afspraak. In het volgend overleg komt dit punt op
de agenda terug.
7. Notulen, rondvraag, sluiting
De notulen worden vastgesteld en kunnen op de website worden geplaatst.
Cees brengt de wens naar voren van het realiseren van een snelle wandelroute door het bos vanuit
Schoorl naar Bergen. Na inventarisatie blijkt dat het totaal om 26 bordjes gaat en er drie extra palen
moeten worden geslagen. De financiering kan uit het steunfonds komen.
Patricia geeft aan dat Staatsbosbeheer geen extra bebording in de Schoorlse Duinen wil, maar wil
aansluiten op het bestaande wandelroutenetwerk van de gemeente. Dit standpunt is meerdere
malen met Cees besproken.
Jessica vraagt of dit punt nu nog thuis hoort op de agenda van het platform.
Karen vindt dat alles mag worden ingebracht door de deelnemers van het platform.
Marina vraagt of het platform er ook iets van mag vinden?
Jan vraagt of het punt opnieuw op de agenda mag komen. Hij hoopt dat alles wat het platform wil
bespreken ook besproken mag worden.
Cees vraagt of het punt kan worden meegenomen in het zoneringsplan?
Samuelle geeft aan dat zonering vooral over kaders gaat en niet over specifieke routes en wensen.
Na enige interne discussie wordt besloten dat het punt volgende keer nog een keer op de agenda
komt.
Onderwerpen voor het volgend overleg zijn in ieder geval:
-update zonering: Samuelle in samenwerking met Marina, Heleen, Cees, Frank
-wandelroute van Schoorl naar Bergen
Anja stuurt een datumprikker rond om zo tot een geschikte datum in februari te komen.

