Bijeenkomst Platform Schoorlse Duinen (online)
4 februari 2021
Aanwezig:

Cees Berkhout, Rob van Esseveld, Silvia Gazenbeek, Jan Kuiper, Frank
Nieuwenhuizen, Robin Klanker, Marina Könst, Monique Klaver - Blankendaal
(gemeente Bergen)
Namens Staatsbosbeheer: Jaap van den Andel (agendapunt 3), Anja Brands
(verslag), Samuelle van Deutekom, Patricia van Lieshout, Jessica Sluis, Lisa van der
Veen
Karen Heerschop (onafhankelijk vz)

Afwezig:

Alex van Amstel (met bericht), Eveline Elsinga, Kees de Bakker, Richard Minkema,
Joop de Wit (met bericht), Heleen Wouters

1. Opening
Karen heet iedereen welkom en constateert dat er behoorlijk wat deelnemers missen dit keer. We
gaan na wat hiervan de mogelijke reden is.
2. Mededelingen en verslag
Karen vertelt dat Joop en Alex zich hebben afgemeld voor dit overleg. Van de andere afwezigen is
geen bericht ontvangen.
Karen heet Lisa van der Veen, communicatieadviseur bij Staatsbosbeheer voor Noord-Holland,
welkom. Lisa neemt de werkzaamheden van Anja na dit overleg over. Anja was tijdelijk ingehuurd ter
ondersteuning van de boswachter. Nu de bezetting in Noord-Holland weer op orde is, worden de
werkzaamheden weer ondergebracht bij de vaste medewerkers.
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en kan daarmee op de website worden
geplaatst.
3. Toekomstige bestemming locatie Duinweg 14, Schoorl
Jaap van den Andel, rentmeester bij Staatsbosbeheer, geeft toelichting op de locatie Duinweg 14 in
Schoorl, nu in gebruik als Groepsaccommodatie Centrum Heel en Al. Staatsbosbeheer is op zoek naar
een nieuwe bestemming voor deze plek, met oa. de volgende kenmerken:
-Het gaat om 2 groepsverblijven, een woning en schuren.
-De huidige bestemming is: cultuur en ontspanning.
-Groepen zijn toegestaan, net zoals de verhuur van kamers aan personen.
-De gebouwen zijn primitief en onderhoud is noodzakelijk.
-Rondom de locatie ligt N2000-gebied.
Het Platform wordt gevraagd ideeën en mogelijke initiatieven aan te dragen. De volgende ideeën
worden genoemd:
-mountainbikevereniging
-terug geven aan de natuur
-scouting, of iets dergelijks met kinderen en natuur
-multifunctioneel gebouw voor verschillende partijen
-broedplaats
- locatie verplaatsen naar de rand van het bos, zodat de rest teruggegeven kan worden aan de natuur
Staatsbosbeheer verzamelt de ideeën, gaat in gesprek met de gemeente en gaat daarna op zoek naar
een geschikte partij.
Actie: Overige ideeën kunnen voor 4 maart worden gemaild aan Samuelle via:
s.deutekom@staatsbosbeheer.nl. In het volgend overleg geeft Samuelle een terugkoppeling.

4. Wandelroute Schoorl-Bergen
Karen geeft een korte toelichting op de vraag en het standpunt van Staatsbosbeheer; die geen
bordjes van andere partijen in het gebied toestaat. Staatsbosbeheer verbaasde zich in het vorige
overleg dat dit onderwerp wederom naar voren werd gebracht, want de beslissing dat het niet kan is
al meerdere keren aan de initiatiefnemers meegedeeld.
Samuelle vertelt dat het landelijk standpunt van Staatsbosbeheer is dat er geen routes van derden in
onze gebieden worden toegestaan. Uitzondering zijn bijvoorbeeld lange afstandwandelroutes.
Daarover worden landelijk afspraken gemaakt, vaak tegen betaling. In de Schoorlse Duinen liggen nu
enkele thematische routes die passen bij het verhaal van het gebied dat we willen vertellen. We
willen meedenken over nieuwe routes, maar die moeten dan een plek krijgen in bestaande apps of
via kaartjes ed. worden gecommuniceerd en niet via bordjes in het gebied.
Patricia wijst op de mogelijkheden van wandelnetwerknoordholland-app, die vele mogelijkheden
biedt om in Schoorl en omgeving te wandelen. Deze is geactualiseerd met de route Schoorl-Bergen.
Routes kunnen zelf worden samengesteld en ook worden gedownload en geprint.
Verschillende leden ondersteunen het initiatief voor het weergeven van de wandelroute op de
paaltjes in het gebied, met de volgende opmerkingen:
-Waarom omarmt Staatsbosbeheer het goede idee niet?
-Waarom maakt Staatsbosbeheer niet 1 uitzondering en zoekt naar mogelijke aansluiting bij
bestaand beleid (gebruik eigen bordjes bijvoorbeeld).
-De route kan een impuls zijn voor het gebied; als mens zou ik dit een mooie toevoeging vinden aan
het bestaande aanbod van routes.
-De heen- en terugweg kunnen over dezelfde route. Het is een kleine moeite met een heel hoog
effect. Ook ondernemers in Schoorl geven aan dat hieraan behoefte is.
- het is handig om in het bos ongeveer te weten waar je bent; enkele platformleden geven aan dat
het soms moeilijk is om je richting te bepalen en zelf ook wel eens te verdwalen.
Actie: Anja en Lisa maken een opzet van dit advies en stemmen dit af met het platform.
5. Uitkomst stellingen voorbereidingsgroepje
De stellingen die geel zijn gemarkeerd komen terug in het platform. Het gaat om 4 stellingen;
besloten wordt dit op te delen over 2 vergaderingen.
Actie: Lisa neemt 2 stellingen op in de agenda voor het volgend overleg.
6. Zonering
Samuelle geeft een update over het zoneringsplan: ze wacht nu op een nieuwe kaart ecologie, die in
maart beschikbaar komt. In april kan de werkgroep dan aan de slag met zonering.
Actie: Samuelle neemt initiatief richting de werkgroep zodra de ecologische kaart beschikbaar is.
7. Dilemma van de boswachter
Samuelle deelt haar dilemma over twee bunkers in het gebied, die regelmatig worden gebruikt door
jongeren. Ze worden keer op keer open gebroken en er wordt afval gevonden. De gemeente wil de
bunkers zo snel mogelijk sluiten ivm veiligheid; de ruimtes zijn klein en als er binnen brand uitbreekt
is ontsnappen mogelijk moeilijk. Aan de andere kant is het een plek waar jongeren weinig schade
kunnen doen en als ze daar zitten, is in ieder geval bekend waar ze zijn en is het enigszins
controleerbaar.
De deelnemers van het Platform denken mee en delen de overwegingen van Staatsbosbeheer om
het gebruik door jongeren te gedogen. Ze hebben de volgende opmerkingen:
-Laat de jongeren toch hun gang gaan; zeker in coronatijd kan er al zo weinig.
-De bunkers staan niet op instorten; het gevaar voor uitgebrande vuilnisbakken is vergezocht.

-De schade is beperkt en nu weten we tenminste waar de jongeren zijn.
-Probeer afspraken te maken met de jongeren over het opruimen van vuil zodat ze natuur netjes
achterlaten.
Actie: Samuelle neemt de input mee in de afweging en reactie richting de gemeente Bergen.
8. Rondvraag en sluiting
Marina vraagt of Staatsbosbeheer in Schoorl ook te weinig geld heeft voor onderhoud; zoals dat in
andere gebieden in Noord-Holland geldt. Jessica antwoordt dat het inderdaad lastig is om het gebied
te onderhouden met de huidige bijdrage van de provincie. Staatsbosbeheer ontvangt geen
vergoeding voor recreatieve voorzieningen zoals banken en trappen. Marina vraagt of acties met
vrijwilligers een idee hiervoor zijn? Als de (corona)situatie het weer toelaat, dan wordt dit zeker
gewaardeerd door Staatsbosbeheer. Samuelle bedankt Marina voor dit mooie aanbod.
Marina zegt dat de mountainbikers erg blij zijn met de vergunning voor de nieuwe mountainbikeroute. MTB Noord-West is echter erg teleurgesteld in ‘wildrijders’ die de route al gebruiken. Dit doet
het imago van de vereniging niet goed. Vorig weekend zijn overtreders in het veld aangesproken op
hun gedrag. Groepen die bekend zijn worden gemaild over dit onderwerp. De vergunning ligt 6
weken ter inzage bij de gemeente. Wanneer de vergunningsprocedure is doorlopen en de route echt
open is, organiseren Staatsbosbeheer, gemeente en MTB een grote handhavingsactie met brede
communicatie.
Karen vraagt of de deelnemers nog tevreden zijn met de vergaderfrequentie van gemiddeld 2 keer
per jaar, indien nodig vaker. De deelnemers hebben de voorkeur voor 4x per jaar, gezien de vele
onderwerpen die er spelen.
Actie: Lisa stuurt een datumprikker rond voor het volgend overleg in mei.

