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1. Opening
Karen heet iedereen welkom en constateert dat er behoorlijk wat deelnemers missen dit keer.
Kees de Bakker en Monique Klaver-Blankendaal hebben zich afgemeld. Van de andere afwezigen is geen
bericht ontvangen.
2. Mededelingen en verslag
Karen start met de volgende mededelingen:
Jessica Sluis, teamleider Schoorl en De Kop, zal niet meer standaard aan de vergaderingen deelnemen.
Alleen wanneer dat nodig is. Samuelle van Deutekom (boswachter publiek), Patricia van Lieshout (manager
buitencentrum) en Lisa van der Veen (secretaris platform en communicatieadviseur) nemen standaard deel
aan het overleg, daarnaast kan per keer een inhoudelijk betrokkene vanuit de organisatie aansluiten. Deze
keer is dat Arnoud Jan Rossenaar (ecoloog).
Het verslag van vorige keer wordt vastgesteld.
Er zijn geen andere mededelingen vanuit de Platformleden.
Samuelle geeft een update vanuit Staatsbosbeheer:
- Verwijderen stobben Dr. van Steijnbos
Samuelle licht toe dat dit najaar de stobben en de humuslaag worden verwijderd. We hebben gekeken naar
wat er nodig is om te verwijderen en vooral ook welke stobben niet verwijderd zullen worden, zodat het
zand vastgehouden wordt. De exacte data van de werkzaamheden zijn nog niet bekend, dat volgt nog.
- Update MTB route
Samuelle licht toe: de vergunningaanvraag loopt. Er zijn drie bezwaren ingediend. Het is nog afwachten hoe
dit loopt, maar het streven is eind van dit jaar de route gereed te hebben. MTBers kunnen dan weer fietsen
op de voor hen toegewezen paden. Staatsbosbeheer gaat daarna ook streng handhaven op MTBers die op
andere plekken fietsen.
- Update Zonering
Samuelle kondigt aan dat de ecologische kaart er is. Zodra het weer mag om met een groep bij elkaar te
komen, zal ze de mensen in het Platform die hebben aangegeven te willen meedenken benaderen voor een
afspraak.
3. Terugkoppeling Heel en Al
In de vorige vergadering heeft Jaap van den Andel, rentmeester bij Staatsbosbeheer, toelichting gegeven 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 en heeft aan het Platform ideeën
gevraagd hiervoor.
Samuelle licht toe dat we veel ideeën gemaild heeft gekregen. Deze zijn geclusterd in een aantal
categorieën:
- Bewoning
- Maatschappelijke functie
- Recreatieve invulling

- Terug geven aan de natuur / verleggen
- Huidige functie doorzetten
- Werkschuur/vergaderruimte van Staatsbosbeheer
Samuelle licht toe dat Staatsbosbeheer nu eerst met de gemeente in overleg gaat welke functie zij wel/niet
zien zitten en of mogelijk een bestemmingsplanwijziging nodig is. Deze zomer willen we meer duidelijkheid
hebben. Zodra we weten voor welke functie we gaan en wat wel/niet kan vanuit de gemeente, willen de we
omgeving betrekken bij de verdere invulling, zodat we lokale initiatiefnemers kunnen betrekken.
De leden hebben nog enkele vragen:
- Is er al een voorkeur? Samuelle: Nee, maar het gaat er wel om dat Staatsbosbeheer iets verdient
ermee. Dat hebben we weer nodig voor ons werk in het gebied.
- Wat is de toekomstige huurprijs? Samuelle weet dit niet en belooft dit na te vragen. Onduidelijk is
ook of we dit al mogen melden, maar dat zal ze dan ook aangeven.
- Als het recreatiewoningen worden, kan het dan geen maatschappelijke zijn? Geen dure huisjes,
maar een jeugdherberg. Samuelle geeft aan dat dit dan onder de recreatieve invulling valt en dat dit
nog open ligt. Er wordt ook gekeken naar wat er kan in een Natura 2000 gebied, qua rijbewegingen, geluidsoverlast etc.
- Is verplaatsen nog een optie? Samuelle: dat staat wel bij de opties, maar dat moet ook met de
gemeente besproken worden.
- Het platform geeft aan op de hoogte gehouden te willen worden.
Afspraak:
Volgende vergadering komt er weer een terugkoppeling.
4. Reactie brief platform-SBB over wandelroute
Karen licht beide brieven toe. Staatsbosbeheer heeft eerder al aangegeven dat een nieuwe wandelroute
niet kan. Maar er ligt nu wel een handreiking om via de algemene bebording de richtingen Schoorl en
Bergen beter aan te geven.
Samuelle licht toe dat het niet gaat om de routepaaltjes, maar om de algemene bebording die bijv ook de
richting naar het buitencentrum aanwijzen. Die bebording is aan vervanging toe. Zodra we daarmee aan de
slag gaan, willen we het Platform betrekken bij het beter bewegwijzeren. Alleen heeft ze dit jaar
waarschijnlijk geen budget hiervoor. De vraag aan het platform is of zij nog potjes hebben.
Cees geeft aan graag mee te willen denken hierin. Er is een potje ‘Corona task force’ waar extra geld in is
gekomen.
Patricia geeft aan dat ze daar de aanvraag heeft ingediend, maar dat er geen geld meer was voor vervanging
van deze bebording.
Het platform wil weten hoeveel het kost. Dat hebben Samuelle en Patricia niet direct paraat.
Afspraak voor de volgende vergadering:
- Samuelle en Patricia zoeken de kosten voor de vervanging van de bebording op.
- Cees bekijkt waar het geld vandaan zou kunnen komen.
5. Voorbereiding dunning
Samuelle en Arnoud Jan lichten de dunning toe.
Samuelle: deze zomer start Staatsbosbeheer met de voorbereidingen voor een dunning in een deel van het
bos. Het gaat om de omvorming van dennen naar een Atlantisch duinbos, wat de biodiversiteit in het
gebied gaat vergroten. De bomen worden in juli/aug geblest (stippen op de bomen) en de kap vindt plaats
in najaar 2022.
Arnoud Jan geeft aan er in het verleden dennen zijn aangeplant voor de houtproductie. Dat is in de hele
kuststreek van Nederland gebeurd, maar eigenlijk hoort er een Atlantisch duinbos te staan. Er zijn diverse
soorten Atlantisch duinbos en Schoorl is erg geschikt is voor twee van de drie, waaronder het Atlantisch
binnenduinrand duinbos. Daarin staan veel boomsoorten, met veel soorten struiken, wat veel biodiversiteit

oplevert. We bereiken dit door steeds een beetje dennen uit het bos te halen en loofbomen te laten
teruggroeien. De hele omvorming spreiden we over tientallen jaren, waarschijnlijk duurt het wel 100 jaar
voordat de omvorming bereikt is.
Ook licht Arnoud Jan toe dat een aantal bomen geringd zullen worden. Die gaan hierdoor dood en zijn als
staand dood hout weer heel belangrijk voor andere soorten in het bos. Dit gebeurt alleen op plekken waar
we niet goed bij kunnen om te kappen of waar erg bijzondere ondergroei staat, en ver van de paden af,
zodat wanneer een dode boom uiteindelijk (na 20-30 jaar) omvalt, er geen gevaar is voor bezoekers.
Het platform vraagt naar voorbeelden van een Atlantisch Duinbos.
Arnoud Jan zal enkele foto’s verzamelen van hoe het eruit komt te zien. Ook geeft hij alvast de tip om te
gaan kijken bij Het Woud, dat is een mooi voorbeeld.
Samuelle laat het gebied zien waar gekapt wordt en geeft aan dat beeldbepalende dennen blijven staan, en
dat er ook naar ecologie, zoals paddenstoelen gekeken wordt.
Ook licht ze toe dat Staatsbosbeheer betrokkenen wil uitnodigen om met ons mee het bos in te gaan om
samen te bekijken wat er staat te gebeuren en welke afwegingen er gemaakt worden. Bij een eerdere
dunning, enkele jaren geleden hebben we dit de Duindialogen genoemd. Dat gaan we dus weer doen.
Het platform geeft aan dat we zorgvuldig moeten communiceren. De aanpak met duindialogen in het
gebied vinden ze een goede.
Het platform adviseert om vooral ook te laten zien wat er voor terug komt, door de groepen eerst mee te
nemen naar een Atlantisch duinbos dat er al is, en daarna naar het stuk dat omgevormd gaat worden.
Andere tip is om ook diverse fases in het proces te laten zien. Er zijn gebieden in Schoorl die enkele jaren
geleden gedund zijn en daar is ook al goed te zien hoe het verandert.
Samuelle nodigt de platformleden uit om mee te gaan het bos in. Jan, Joop, Alex en Heleen gaan daar graag
op in.
Afspraak:
Samuelle doet een datumvoorstel. Ook worden de afwezige leden nog uitgenodigd.
6. Evaluatie platform
Karen licht toe dat het platform nu 2 jaar bestaat en dat er is afgesproken om na 2 jaar te evalueren. De
leden vinden dit goed.
Het voorstel is een aantal schriftelijke vragen toe te sturen en die dan in de vergadering met elkaar te
bespreken en conclusies aan te verbinden.
Karen vraagt of de leden dit wel/niet anoniem willen en of ze wel/geen volledige weergave van alle
antwoorden willen of dat we een samenvatting maken. Allen geven aan dat het niet anoniem hoeft en dat
ze graag alle volledige antwoorden ontvangen.
Afspraak:
Vóór eind juni komt er een vragenlijst. Met de agendastukken voor de volgende vergadering zullen alle
antwoorden meegestuurd worden en het wordt dan in de vergadering besproken.
7. Dilemma van de boswachter: duinverstuiving Blijdensteinsweg
Het duin stuift, dat is super goed voor de natuur, maar het is daardoor ook flink in beweging. Het duin komt
uit het beheergebied van PWN en trekt naar gebied van Staatsbosbeheer. Het fietspad is hierdoor
regelmatig onbegaanbaar door dikke lagen zand. Het is bijna ondoenlijk het zand steeds weg te halen. Het is
erg veel en mag niet zomaar overal neergelegd worden en bovendien erg duur. Hoe hiermee omgaan?
De leden hebben enkele vragen en suggesties:
- Hoe kan het dat we als beheerder bomen kappen en het zand laten stuiven, en er nu achter komen
dat dat onhandig is ivm het fietspad? Dat hadden we toch kunnen voorzien? Dat gebeurt straks dus
ook bij Dr van Steynweg.

-

Samuelle legt uit dat de kap van het Dr van Steynweg een andere reden had: dat deel is niet gekapt
om een zand verstuiving te creëren. Het is gedaan om meer wind in het gebied erachter te krijgen,
hierdoor krijg je kleine stukjes zand en daarmee meer dynamiek in het gebied. Om het zand vast te
houden worden daar daarom ook niet alle stobben verwijderd.
Platform vindt dat de fietsroute toch echt behouden moet blijven. Verleggen is dan de beste optie,
al is het heel duur.
Optie is zorgen dat het zand niet meer stuift. Bijv door helmgras aan te planten tegen het
verstuiven.
Helmgras aanplanten zou toch zonde zijn. Het is geweldig dat het zand daar zo stuift. Het is een
prachtig gebied.
Of een tunnel. Dat is ook duur, maar een overkapping kan ook, dan stuift het zand eroverheen en
wordt het vanzelf een tunnel. De kosten zijn wel erg hoog dan.

Samuelle dankt iedereen voor het meedenken in dit dilemma.
8. Bespreking stellingen, nummers: 2, 3 en 4
Karen licht de stellingen toe en vraagt aan het platform wie wil reageren. Er ontstaat een gesprek over de
verhouding tussen recreatie en natuur. Sluit het elkaar uit, of juist niet.
- Dat het gebied zo mooi is qua natuur is juist wat alle mensen hierheen doet komen.
- Het gaat om zonering en wat voor soort mensen met welke activiteit er komen. Ook kun je bepaald
gedrag stimuleren.
- Alleen de vraag is: hoe kan Staatsbosbeheer daarvan profiteren, want ze hebben meer inkomsten
nodig om het gebied goed te onderhouden. En wat kan wel en wat kan niet in het gebied? Bijv een
klimbos. Is een goed voorbeeld om eens af te wegen.
- Aangenomen wordt dat de overheid daar toch voor zorgt?
Patricia licht toe dat we via een subsidie (SNL) wel geld krijgen, maar dat dit niet alle kosten voor
natuurbeheer dekt. En daarnaast krijgen we een klein beetje voor recreatieve voorzieningen, maar
daar moeten we ook de boswachter publiek en boa van betalen. Het is verre van genoeg.
- Patricia licht onze spagaat toe: toegang mogen we als overheidsorganisatie niet vragen. Het is
eigenlijk gewoon goedkoper om helemaal geen publiek toe te laten, maar we moeten de gebieden
open stellen, want recreatie is één van onze wettelijke taken.
- Er komen door Corona nu meer mensen, maar dat kost vooralsnog alleen maar meer geld. Daar zou
je toch juist meer aan moeten kunnen verdienen?
De horeca verdient er wel aan, maar de natuurbeheerder verdient er amper aan. Heeft alleen meer
overlast en vervuiling.
- Enkele leden geven aan dat er meer politieke druk nodig is. De gemeente Bergen draagt bijv ook
niets bij, maar innen wel de toeristenbelasting. Die toeristen komen juist vanwege de natuur.
Suggesties vanuit de platformleden:
- Deel van inkomsten horeca voor Staatsbosbeheer. Dat is echter onrealistisch volgens sommigen.
- Vignetten voor MTB en ruiters.
- Crowdfunding zoals voor de hoge trap is gedaan.
- Bepalen met elkaar welke mate van activiteiten om geld te verdienen we acceptabel vinden. Het
platform kan SBB helpen om commerciëler te denken hoe we wél meer kunnen verdienen. Dat
willen ze graag doen.
- Meer politieke druk nodig voor meer geld voor natuurbeheer en recreatievoorzieningen.
9. Rondvraag en sluiting
Niemand heeft nog wat voor de rondvraag.
Volgende vergadering is ná de zomervakantie.
Er gaat een datumprikker rond om te zorgen dat er meer mensen zijn dan deze keer.
Hopelijk kan het weer ‘live’, allen geven aan daar erg naar uit te kijken.

