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1.

Buitencentrum Schoorlse Duinen
Aan de voet van het hoogste duin van Nederland ligt Buitencentrum Schoorlse
Duinen. Hier start uw ontdekkingstocht door de Schoorlse Duinen. Het centrum is
het ideale vertrekpunt voor een van de vele wandelroutes, een wandeling onder
leiding van een Schoorlse Duinengids of een ontdek pad speciaal voor kinderen.
Met een tas vol opdrachten ontdekken ze de duinen op hun eigen manier. De
medewerkers en vrijwilligers van het buitencentrum staan voor u klaar om samen
met u een passende activiteit te kiezen.
In het buitencentrum zijn twee vergader- en presentatieruimtes en een
activiteitenruimte. Deze ruimte zetten we in voor lezingen, en biedt ook ruimte voor
workshops, exposities en theatervoorstellingen. In het Buitencentrum vindt u
bovendien een winkel met verrassende souvenirs en cadeaus als natuurboeken en
streekproducten. Brasserie IJgenweis ‘Eten en Drinken’ heeft uitzicht op de duinen.
Daar kunt u na een stevige wandeling genieten van biologische streekproducten.
Tevens kunt u bij ons terecht voor de lokale VVV-informatie.

1.1

Onze openingstijden
Dagelijks geopend van 10.00–17.00 uur
Gesloten op 25 december
2e Kerstdag geopend van 11.0016.00 uur
Oudejaarsdag geopend van 10.00–16.00 uur
Nieuwjaarsdag geopend vanaf 13.00–17.00 uur

1.2

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer: Schoorl is met de bus te bereiken vanaf het NS-station
Alkmaar. Informatie over dienstregeling: OV-reisinformatie:
T 0900 – 9292 of www.ov9292.nl.
Auto: Navigatieadres: Oorsprongweg 1 Schoorl. Vanaf de N9 (Alkmaar-Den
Helder) afslag Schoorl. Volg bruine borden Buitencentrum en VVV. Bij het
buitencentrum is beperkte parkeergelegenheid; tussen 10.00 en 19.00 uur is
het betaald parkeren. De opbrengsten van P1 en P2 komen ten goede aan de
Schoorlse Duinen. Er zijn twee mindervalidenparkeerplaatsen. In de
gemeente Bergen is het gratis parkeren met een invalidenparkeerkaart.
Fiets: Fietsknooppunt 45, Schoorl, ligt op 200 meter van het buitencentrum.

1.3

Toegankelijkheid
Het centrum is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers en er is een
mindervalidentoilet. Rondom het gebouw is een korte route die geschikt is voor
rolstoelgebruikers. In het gebied zijn de fietspaden van beton. De overige paden
zijn van zand, schelpen en houtsnippers, waardoor ze voor de rolstoelgebruikers
minder tot niet geschikt zijn.

Staatsbosbeheer
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1.4

Winkel
In de ruim opgezette winkel van Buitencentrum Schoorlse Duinen vindt u veel
producten om de natuur mee in te gaan, zoals wandelkaarten, verrekijkers en outdoor
producten voor volwassenen. Voor de kinderen zijn er loeppotjes, zoekkaarten,
speciale kinderverrekijkers om de natuur te ontdekken. Liever iets anders? laat u
verrassen door de verschillende natuurboeken en unieke streekproducten, zoals
boswachtersthee, heerlijke honing of mooie handgemaakte artikelen vervaardigd door
mensen met een beperking tot de
arbeidsmarkt. Leuk om mee te nemen als
herinnering maar ook als cadeau.
Weet u dat u met de aankopen in onze
winkel ons buitencentrum steunt waardoor
wij meer kunnen ondernemen met scholen,
en de kinderen mee de natuur in kunnen
nemen. Vindt u het leuk om vriend van het
buitencentrum te worden, meldt u dan aan
bij schoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl en
steun ons voor €25,- per jaar.
Naast de vaste medewerkers van Staatsbosbeheer werken wij met een heel team
van enthousiaste vrijwilligers in de winkel en aan de balie om uw vragen te
beantwoorden, op weg te helpen in het gebied maar ook om de winkelproducten
met zorg voor u in te pakken. Wij kijken ernaar uit om u te mogen ontvangen in
onze winkel van Staatsbosbeheer.

1.5

Buiten Spelen
Minder dan 10% van de Nederlandse kinderen speelt regelmatig buiten in de
natuur, blijkt uit onderzoek van het CBS. En dat terwijl binding met de natuur
cruciaal is in hun ontwikkeling. Bij Staatsbosbeheer zien we het als onze
maatschappelijke opdracht om kennis van, liefde voor de Nederlandse natuur bij
te brengen. We doen dat door kinderen in onze gebieden te ontvangen en ze met
al hun zintuigen in contact te brengen met de natuur.

Speelbos Het Zandspoor
In de duinen naast Buitencentrum Schoorlse
Duinen ligt Speelbos Zandspoor, beschermd
door een legertje wortelwakers en knotse
knoesten. Deze grappige boompoppen
bewaken je zodat jij fijn kan spelen! Lekker
met water kliederen bij de waterspeelplek,
klauteren over de omgevallen boom, zand
verplaatsen met een treintje of ver springen
in het zand. Kan je gelijk opmeten of je
verder komt dan de vos. Tussen de bomen en achter de schermen van takken in de
Schoorlse Duinen van Staatsbosbeheer is het leuk verstoppertje spelen!

Staatsbosbeheer
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Blote voetenpad
Bij Buitencentrum Schoorlse Duinen ligt een bijzonder pad: het blote
voetenpad. De naam zegt genoeg: schoenen en sokken uit, en lopen maar!
Voel met je blote voeten het zand tussen je tenen, het koele water, zacht
prikkende dennennaalden en takjes. Een prikkelende wandeling voor je
blote voeten, die meestal toch verstopt zitten in een paar schoenen.
Toegang gratis. Aanmelden voor groepen is noodzakelijk. Dit kunt u doen
bij de balie van het buitencentrum.

Staatsbosbeheer
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1.6

IJgenweis, eten & drinken
In het buitencentrum van Staatsbosbeheer aan de voet van de Schoorlse Duinen
ligt IJgenweis eten & drinken.
IJgenweis eten & drinken is anders dan anders. Dat kun je eigenwijs noemen. En als u
dan nog eigenwijzer bent, schrijft u niet eigenwijs maar IJgenweis. IJgenweis is ons
horecaconcept, tot stand gekomen uit een samenwerking tussen Staatsbosbeheer en
SAB. Anders dan anders, geen standaard benadering maar een horecaconcept op onze
eigen wijze. En dat betekent vooral duurzaam, met oog voor mens en milieu.
Voor kinderen hebben we een heerlijke kindergerechtjes en voor de honden staat het
water klaar. Bij mooi weer kunt u heerlijk zitten op ons zonnige terras. Ook voor een
vergadering of bijeenkomst bent u bij ons aan het juiste adres.
IJgenweis eten & drinken is de ideale locatie voor mooie ontmoetingen en sfeervol
genieten.

............
‘Goed eten houdt mensen bezig’ is onze slogan. Daarmee zeggen wij dat goed en

gevarieerd eten ons gedurende de dag energie en inspiratie geeft. Met onze
menukaarten willen wij u laten zien waar IJgenweis eten & drinken voor staat.

Staatsbosbeheer
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2.

Over de Schoorlse Duinen
Spannend bos en stuivende duinen. Bij Schoorl liggen de hoogste en bijna breedste
duinen van ons land. Met een ruige, natuurlijke schoonheid en volop ruimte om uit te
waaien. Waar nu het helmgras buigt onder de westenwind, de struikheide in augustus
paars kleurt en het zonlicht met de takken speelt, lag ruim anderhalve een eeuw
geleden één grote zandbak. Het stuivend zand werd beteugeld met helmgras en
miljoenen dennen. De afgelopen jaren zijn deze eentonige vlaktes gedeeltelijk
omgevormd tot levendige gemengde bossen. Met vele tinten groen, duizend soorten
paddenstoelen, tientallen vogelsoorten en prachtige planten. De Schoorlse Duinen is
aangewezen als een Natura 2000 gebied. Staatsbosbeheer heeft sinds 1899 dit gebied
van 1800 hectare in beheer.

2.1

Gevecht met wind en zand
“Het ellendigste van alle duinen, die vreselijke stuifbergen,” verzuchtte een dijkgraaf
in de negentiende eeuw over de Schoorlse Duinen. Omdat het duinzand het dorp
bedreigde, werden miljoenen dennen geplant. Nu de naaldbomen volwassen zijn en
ze een groot deel van het stuivende zand hebben vastgelegd, wil Staatsbosbeheer de
bossen een natuurlijker aanzien geven. Op den duur moet er een gemengd bos
ontstaan met veel loofbomen. Dat is beter bestand tegen storm, brand en ziektes én
de rijkdom aan vogels en planten neemt toe. Een andere belangrijke reden voor het
omvormen is de enorme hoeveelheid water die naaldbomen drinken. Door hun
uitgebreide wortelstelsel nemen ze het regenwater op. Zo beïnvloedt dat de
grondwaterstand in de duinen. Jonge loofboompjes die spontaan tussen de dennen
ontkiemen, krijgen dus een voorkeursbehandeling.

2.2

De Kerf
Het was wereldnieuws wat Staatsbosbeheer in 1997 in de duinen van Schoorl
uitvoerde. Over een lengte van vijftig meter werd tussen paal 30 en 31 een hap uit de
buitenste duinenrij genomen. Door deze kerf kreeg de zee bij zware noordwester
storm en springtij weer toegang tot de achterliggende duinvallei. Zeewater, wind en
zand zorgen ervoor dat het er hier elke dag anders uitziet. In De Kerf leven
duinhagedissen en zandloopkevers. Vogels als bontbekplevier en tapuit doen er
verwoede pogingen om hun broedsels groot te krijgen. Inmiddels doet de
Parnassiavallei zijn naam weer eer aan, want de Parnassia groeit na de ingreep weer
in De Kerf.

2.3

Brand
Eind augustus 2009, april 2010 en mei 2011 hebben er drie grote bosbranden gewoed
in het natuurgebied Schoorlse Duinen. Dit heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de
natuur en het landschap. Als u het gebied bezoekt kunt u niet om de gevolgen van
deze branden heen. Er is een speciale ‘roetroute’ uitgezet langs de plekken waar de
eerste brand heeft huisgehouden. De route start vanaf het buitencentrum. Naar
aanleiding van de branden heeft Staatsbosbeheer verschillende maatregelen
genomen om de natuur te laten herstellen. Uitgangspunt is de beheerplannen van
Staatsbosbeheer en Natura 2000. Hierin staat dat er in de Schoorlse Duinen meer
stuivende duinen moeten komen. Aan de binnenduinrand bij de bewoning zijn
loofbomen geplant, omdat loofbomen minder snel vlam vatten. Op deze manier
proberen we met de aanplant van de loofbomen de woningen te beschermen, mocht
er weer een brand zijn. Dennenbomen bevatten namelijk veel hars en aan de bomen
hangen de droge dennenappels en naalden die veel brandbaarder zijn dan de
bladeren van de bomen, die meer vocht bevatten. Een groot deel van de dode bomen
Staatsbosbeheer
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is verwijderd. Op sommige plaatsen zelfs met wortel en al. Hier krijgt de wind vrij
spel. De boomstronken en wortels zijn naar de Bio warmtecentrale in Purmerend
afgevoerd. Daarnaast zijn er op verschillende plekken ook dode zwart geblakerde
bomen blijven staan. Op deze plekken, vooral bij de bebouwing, zijn deze blijven
staan om te voorkomen dat het zand daar weer gaat stuiven. Via de roetroute kom je
hierlangs. Hier kan je zien hoe de natuur zich ook zelf herstelt en flexibel is. Op de
heidevelden die verbrand zijn grazen nu koeien en zijn er van tijd tot tijd schapen aan
het grazen. Deze houden het gras weg en daarmee kan het zaad wat in de grond zit
weer uitlopen. De heidevelden beginnen zich goed te herstellen.

2.4

Natuurlijk beheer door begrazing
In een deel van de Schoorlse Duinen heeft Staatsbosbeheer koeien uitgezet. Op de
heidevelden die verbrand zijn, grazen nu loeien en zijn er van tijd tot tijd schapen aan het
grazen. Deze houden het gras weg en daarmee kan het zaad wat in de grond zit weer
uitlopen. De heidevelden beginnen zich goed te herstellen. Het is een van de
beheermaatregelen om de bijzondere natuur van het open duin te behouden na de
duinbranden. Open duin is een zeldzaam natuurtype dat Staatsbosbeheer graag wil
behouden. Zonder ingrijpen groeit het duin dicht en wordt het bos. Door de bosbrand
is de kans op vergrassing groot. Daarnaast kunnen zich ook makkelijker bomen
uitzaaien, vooral de Amerikaanse Vogelkers groeit hierdoor heel rijk. Door inzet van
begrazing gaan we deze ongewenste soorten te lijf. Het noordelijk begrazing gebied
is sinds 2010 permanent opengesteld als struinnatuur. Hier zijn honden niet
toegestaan. Het zuidelijk deel, dat bestaat uit de Mariavlakte, ‘t Frederiksveld en ‘t
Groote Ganzenveld is toegankelijk voor het publiek en honden aan de lijn op de
paden.

Staatsbosbeheer
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3.

Zakelijke markt
Ontspannen vergaderen in een
natuurlijke en inspirerende
omgeving. Sommige vergaderingen
houdt u graag buiten de gewone
werkomgeving, weg van de
dagelijkse drukte. De Schoorlse
Duinen is zo’n plek waar u in een
mooie omgeving, tijdens een
verfrissende wandeling inspiratie
opdoet. Buitencentrum Schoorlse
Duinen heeft sfeervolle vergaderen presentatieruimtes met professionele audiovisuele apparatuur. Uitstekende
horecafaciliteiten bij ‘IJgenweis eten & drinken’ en (betaalde)
parkeergelegenheid. Volop rust,ruimte en wandelmogelijkheden naast de
deur.

Capaciteit
In de Heidezaal is plaats voor maximaal 16 personen in vergaderopstelling. De zaal
heeft een eigen terras aan de voet van de duinen en is geschikt voor vergadering,
training en workshop. De Zeedennenzaal is voor kleine en grotere groepen
beschikbaar. Geschikt voor presentaties, vergadering, training en workshops.
De opstelling
bepaald de
capaciteit van de
Zeedennenzaal.
Max 25 personen in
carréopstelling.
Max 20 personen
in klasopstelling.
Max 30 personen in
cabaretopstelling.
Max 50 personen in
theateropstelling.

Staatsbosbeheer
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3.1

Vergaderarrangement
Wij hanteren de volgende dagdelen van maandag tot en met vrijdag:
Ochtend: 09.00–12.30 uur. Middag: 13.30–17.00 uur
Dag: 09.00–17.00 uur
Zaterdag en zondag : 10.00–17.00 uur
Alle prijzen zijn excl. btw tenzij anders vermeld.
Halve dag:
Gebruik vergaderzaal, inclusief audiovisuele middelen, koffie, thee, water, koek en
pepermunt, 516 personen: € 19,50 p.p. 1725 personen € 5,00 p.p. Exclusief lunch.

Hele dag:
Gebruik vergaderzaal, beamer en flipover inclusief koffie, thee, water, koek en
pepermunt,
516 personen: € 32,50 p.p.
1725 personen € 10,00 p.p.
Eerder beginnen of langer doorgaan?
Wilt u eerder beginnen of langer doorgaan dan kan dit in overleg. Hiervoor
worden de onderstaande kosten in rekening gebracht:
Maandag tot en met vrijdag per half uur: € 27,50
Zaterdag en zondag per half uur: € 52,50

3.2

Zaalhuur
Wij hanteren de volgende dagdelen van maandag tot en met
vrijdag: Ochtend: 09.00–12.30 uur
Middag: 13.30–17.00 uur
Dag: 09.00–17.00 uur
Zaterdag en zondag : 10.00–17.00 uur
Alle prijzen zijn excl. btw tenzij anders vermeld.
Zeedennenzaal
Hele dag:
Halve dag:

€ 250,00
€ 135,00

Heidezaal
Hele dag:
Halve dag:

€ 150,00
€ 85,00

Koffie- en theearrangement per persoon
Hele dag:
Halve dag:

Staatsbosbeheer
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3.3

Horeca
Bosbrasserie IJgenweis, eten&drinken is gehuisvest in het buitencentrum. Zij
verzorgen de biologische lunch. De prijzen van de horeca zijn inclusief btw en per
persoon.

IJgenweis lunch
(minimaal 6 personen) € 15,95
Verschillende verse broodsoorten van Bakkerij Mol uit Schoorl, diverse
vleeswaren en kazen van lokale ondernemers, een salade van wisselende
seizoenproducten, roomboter, biologische appelsap, melk en karnemelk, flessen
Earth Water.

Standaard Lunch
(Minimaal 6 personen) € 11,25
Twee belegde broodjes met diverse soorten beleg, krentenbol met roomboter, schalen
salade, biologische appelsap, melk en karnemelk.

Luxe Lunch
(Minimaal 6 personen) € 15,95
Diverse broodsoorten luxe belegd, schalen met salade, biologische appelsap,
melk en karnemelk, een glas verse jus dórange, flessen Earth Water, een kopje
koffie of thee.
U kunt uw lunch uitbreiden met de volgende items:
Krentenbrood € 1,00
Handfruit € 1,50
Groene salade € 1,75
Huisgemaakte soep € 2,95
Broodje kroket € 2,95
Saucijzenbroodje €
2,95
Smoothie (300 ml) € 4,95

3.4

Naar buiten
Een vergaderarrangement kunt u compleet maken met een lunchwandeling. Even een
half uurtje uitwaaien onder leiding van een gids om daarna de vergadering fris in te gaan.
Verdere informatie over onze bedrijfsuitjes vindt u onder punt 4.

3.5

Overige praktische gegevens
Reserveringen
Graag plaatsen wij voor u een optionele reservering. Deze vrijblijvende reservering
blijft maximaal zeven dagen van toepassing. Wanneer we de voor u in optie staande
reservering voor derden kunnen reserveren, nemen wij contact met u op. Wij
verzoeken u dan binnen 48 uur een beslissing te nemen.

Staatsbosbeheer
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Betaling
De factuur wordt u na de vergadering of presentatie toegezonden. Ook is er de
mogelijkheid om contant of met PIN af te rekenen.

Parkeren P2
Bij het buitencentrum is volop parkeergelegenheid. U kunt bij ons een dagkaart
reserveren. De kosten hiervoor zijn € 7,50 (ex btw) per auto. Indien u de kentekens
toestuurt, liggen de aangevraagde dag parkeerkaarten voor u klaar. De opbrengsten
van de parkeerplaats van Staatsbosbeheer komen ten goede aan de Schoorlse Duinen.

Staatsbosbeheer
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4.

Bedrijfsuitjes
In de Schoorlse Duinen vindt u Nederlands hoogste duingebied én volop ruimte om
uit te waaien. Een ideale omgeving om iets leuks te doen met uw collega’s wat
bijdraagt aan de teambuilding.
We hebben een breed aanbod voor bedrijfsuitjes. In overleg met u maken we een
programma op maat. De prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
Het gehele jaar bieden we diverse activiteiten voor jong en oud aan. U kunt het
aanbod bekijken op www.staatsbosbeheer.nl/schoorlseduinen en volgen op
facebook.com/staatsbosbeheerschoorlseduinen. De belevenissen van de
boswachter kunt u lezen via: www.boswachtersblog.nl/schoorlseduinen . Wilt u
met een groep de duinen ontdekken, vul dan het aanvraagformulier in. en stuur dit
naar schoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl of informeer aan de balie in het
centrum.

4.1

Werken in het bos, boswachter voor een halve dag
Altijd al eens een dag als boswachter willen
leven? Dit arrangement biedt u de ultieme kans
om een halve dag met de Schoorlse
duinengidsen op stap te gaan de Schoorlse
Duinen in. De gidsen en de boswachter zullen u
alles vertellen over het gebied en over het werk
als boswachter. Werk onder leiding van de
gidsen en de boswachter in de duinen en geniet
ondertussen van al het moois dat de duinen te
bieden hebben. Steek de handen uit de
mouwen en help mee bij het beschermen en
beheren van dit mooie natuurgebied. Dit
arrangement is zeer geschikt voor grotere
groepen of bedrijven en teambuilding.
•
•
•
•
•
•
•
•

doelgroep: allen (goed ter been)
duur excursie: 3 uur
tijdstip: in overleg buiten het broedseizoen (15 maart t/m 1 augustus)
maximaal: 120 personen
minimaal: 20 personen
kosten: 1-20 personen € 290,00, vanaf 21 personen € 14,50 p.p.
bijzonderheden: meerdere groepen mogelijk
combineren met: andere activiteiten, diverse Arrangementen IJgenweis
eten&drinken

Staatsbosbeheer
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4.2

Segway X2 expeditie
Milieuvriendelijk, bijna geruisloos, de natuur
ervaren! Zonder twijfel de meest uitdagende
Segway tour van Nederland. Het is een tour die
gereden wordt op lage snelheid, over uitdagende
paden, slalommend langs natuurlijke
hindernissen. Uiteraard alleen op de officiële
paden, met respect voor de prachtige omgeving
en andere gebruikers van het Schoorlse
duingebied.
doelgroep: vanaf 16 jaar
duur excursie: 2,5 uur (inclusief instructie)
tijdstip: in overleg
maximaal: 8 personen in overleg 13 personen
kosten: 1-5 personen € 372,50, vanaf 6 personen
€ 74,50 p.p
• combineren met: diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken
•
•
•
•
•

4.3

Struinen door de duinen, GPS tocht
Wilt u een origineel, ongeëvenaard groepsuitje
organiseren, waarop uw collega’s intensief, en
toch ontspannen met elkaar om kunnen gaan?
Een uitje waarin u dwaalt door de Schoorlse
Duinen, met elkaar veel tactische beslissingen
moet nemen om zoveel mogelijk punten te
halen? Dan is struinen in de duinen een
ideaaluitje voor uw groep. Gewapend met GPS
en camera trekt u met uw team door het
mooiste duingebied van Nederland. Onderweg
komt u de Schoorlse Duinengidsen van
Staatsbosbeheer tegen die u kennis laat maken
met de duinen. Geen topsport, wel een stevige
tocht door de overweldigende natuur.
Onderweg loopt u langs verschillende
satellietpunten. Hier wordt het intellect getest
met uiteenlopende vragen, schat zoeken,
opdrachten en raadsels. Eigentijds vermaak
met een knipoog naar gezond en sportief!
•
•
•
•
•
•
•

doelgroep: volwassenen (goed ter been)
duur excursie: 3 uur
tijdstip: starttijd in overleg
maximaal: 120 personen
kosten: 1-20 personen € 290,00, vanaf 21 personen € 14,50 p.p.
bijzonderheden: in overleg maken we de opdrachten op maat
combineren met: diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken
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4.4

Fietstocht door de Schoorlse Duinen
Ontdek de Schoorlse Duinen op de fiets. U
fietst door de bossen, langs de heidevelden,
naar De Kerf en het stuivende duin. Deze
fietstocht laat u kennis maken met het
gehele gebied van kust tot polder.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.5

doelgroep: alle leeftijden (goede
conditie)
duur excursie: 2 of 3 uur
tijdstip: in overleg
maximaal: 20 personen, per gids,
meerdere groepen mogelijk.
minimaal: 10 personen
kosten 3 uur: 1-10 personen €145,00,
vanaf 21 personen € 14,50 p.p. excl. fiets
kosten 2 uur: 1-10 personen €125,00, vanaf 21 personen € 12,50 p.p. excl. fiets
kosten 3 uur: 1-10 personen €145,00, vanaf 21 personen € 14,50 p.p. excl. fiets
bijzonderheden: electrische fietsen zijn bij te huren à € 25,00 per fiets
combineren met: diverse
arrangementen bij IJgenweis
eten&drinken

Rondje Schoorlse Duinen
Bos, open duin, heidevelden en het strand
maken van de Schoorlse Duinen een bijzonder
gevarieerd gebied. Hierdoor is het zwerven
door het duin een feestje. Op stevige schoenen
beklimt u het hoogste duin van Nederland.
Snuif de Schoorlse Duinen op.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doelgroep: alle leeftijden (goed ter been)
duur excursie: 2 of 3 uur
tijdstip: mogelijk tussen 10:00 en 15:30
(dagelijks)
maximaal: 20 personen, meerdere groepen
mogelijk
minimaal: 10 personen
kosten 2 uur: 1-10 personen € 125,00, vanaf
21 personen € 12,50 p.p.
kosten 3 uur: 1-10 personen € 145,00, vanaf 21 personen € 14,50 p.p.
bijzonderheden: thema kan afgestemd worden
combineren met: diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken

Staatsbosbeheer
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4.6

Zintuigentocht
Een zintuigenwandeling is een lichte en
verfrissende manier om de natuur te
ervaren. U stapt in de wereld van
spiegelende bomen, adembenemende
vergezichten en heerlijke geurencocktails!
Tijdens deze belevingstocht worden al
wandelend alle zintuigen aan het werk
gezet.
•
•
•
•
•
•
•


4.7

doelgroep: allen (goed ter been)
duur excursie: 1 ½ uur
tijdstip: in overleg
maximaal: 25 personen
minimaal: 10 personen
kosten: 1-10 personen € 95,00, vanaf 21 personen € 9.50 p.p.
bijzonderheden: meerdere groepen mogelijk
combineren met: diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken

Workshop fotografie
De zomer, de herfst de winter en de lente zijn allemaal even fotogeniek, en
vragen ieder om een specifieke fotografische aanpak. De herfst in de Schoorlse
bossen is altijd een spectaculair kleurenfeest. In samenwerking met
www.franknieuwenhuizenfotografie.nl biedt Staatsbosbeheer de workshop
natuurfotografie aan. Om aan deze workshops deel te nemen hoeft u niet te
beschikken over een dure camera (zelfs met een smartphone zijn goede
resultaten mogelijk). U leert in drie uur meer uit uw camera te halen. Naast een
stukje technische informatie gaat het bij deze workshops vooral om ‘leren
kijken’. De Schoorlse Duinen lenen zich, vanwege de diversiteit aan
landschappen, bij uitstek om deze te vertalen naar betere foto’s.







4.8

Minimale aantal deelnemers 6, bij meer dan 8 personen 2 fotografen
Max 16 deelnemers
Goede conditie
Eigen fiets mee
Kosten: 1-6 personen € 177,00, vanaf 7 personen € 29,50 p.p.
combineren met: diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken

Zonnetrein
Ontdek de Schoorlse Duinen met de
Zonnetrein. Vanaf het buitencentrum van
Staatsbosbeheer maakt u een rondrit van 1,5
uur door de duinen. U gaat door de bossen,
langs de heidevelden en het open
duingebied. De chauffeur laat u op een
speciale manier kennis maken met de
Schoorlse Duinen. Hij kent het duin op zijn
duimpje. Een rit met de Zonnetrein is
geschikt voor iedereen die zelfstandig kan
zitten.
•
doelgroep: alle leeftijden
•
duur excursie: 1 ½ uur
•
tijdstip: mogelijk op ma, di, do, vr en za
Staatsbosbeheer
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•
•
•
•


4.9

tussen 10:00 en 15:30 ( en op woensdag en zondag om 11.00 uur)
maximaal: 30 personen
minimaal: 20 personen
kosten: 1-20 personen € 220, vanaf 21 personen € 11,00 p.p.
bijzonderheden: n.v.t.
combineren met: diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken

Nestkastjes timmeren en pimpen
Zet eerst uw eigen nestkast in elkaar en daarna pimpt u
het met zelf verzamelde natuurschatten uit de Schoorlse
Duinen. Zo maakt u het mooiste en kleurrijkste huisje
voor de vogels. Met de uitleg over de juiste hangplek
kiest u thuis een plek voor uw nestkast. En nu maar
kijken wie er bij u komt wonen.
•
•
•
•
•
•

4.10

doelgroep: alle leeftijden
duur excursie: 2 1/2 uur
tijdstip: mogelijk tussen 10:00 en 15:00 (dagelijks)
maximaal: 25
kosten: 1-5 personen € 97,50, vanaf 6 personen €
19,50 per persoon
combineren met: verschillende arrangementen bij
IJgenweis eten&drinken

Avondexcursie
Een wandeling in de schemering of de avond is
een bijzondere belevenis. In de duisternis
worden al uw zintuigen aan het werk gezet. De
mogelijkheden zijn een Nachtwakerwandeling
en een Volle Maanwandeling.





duur excursie: 1,5 tot 2 uur
minimaal: 10 personen
maximaal: 20 personen
kosten: 1-10 personen € 195,00, vanaf 11 personen
€ 19,50 p.p.
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5.

Familiearrangementen
De Schoorlse Duinen is een unieke locatie voor een gezellige dag met uw
familie. Lekker samen uitwaaien tijdens een wandeling, samen de handen uit
de mouwen steken tijdens een natuurwerkdag, een uitdagende tocht of op een
ontspannen manier de duinen ontdekken, het kan allemaal bij Buitencentrum
Schoorlse Duinen. We hebben een breed aanbod voor uw familiefeestjes. In
overleg met u maken we een programma op maat.
Het gehele jaar bieden we diverse activiteiten voor jong en oud aan. U kunt het
aanbod bekijken op www.staatsbosbeheer.nl/schoorlseduinen en volgen op
facebook.com/staatsbosbeheerschoorlseduinen. De belevenissen van de
boswachter kunt u lezen via: www.boswachtersblog.nl/schoorlseduinen . Wilt u
met een groep de duinen ontdekken, vul dan het aanvraagformulier in en stuur dit
naar schoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl of informeer aan de balie in het
centrum.

5.1

Werken in het bos, boswachter voor een halve dag
Altijd al eens een dag als boswachter willen
leven? Dit arrangement biedt u de ultieme kans
om een halve dag met de Schoorlse
duinengidsen op stap te gaan de Schoorlse
Duinen in. De natuurgidsen vertellen over het
gebied en over het werk van de boswachters.
Steek de handen uit de mouwen en help mee
bij het beschermen en beheren van dit mooie
natuurgebied. Dit arrangement is zeer geschikt
voor grotere groepen of bedrijven en
teambuilding.
•
•
•
•
•
•

5.2

doelgroep: allen (goed ter been)
duur excursie: 3 uur
tijdstip: in overleg buiten het
broedseizoen (15 maart t/m 1 augustus)
maximaal: 20 personen
kosten: 1-20 personen € 200,00, 21-40 personen € 8,00 p.p.
combineren met: andere activiteiten, diverse arrangementen IJgenweis
eten&drinken

Segway X2 expeditie
Milieuvriendelijk, bijna geruisloos, de natuur ervaren!
Zonder twijfel de meest uitdagende Segway tour van
Nederland. Het is een tour die gereden wordt op lage
snelheid, over uitdagende paden, slalommend langs
natuurlijke hindernissen. Uiteraard alleen op de
officiële paden, met respect voor de prachtige
omgeving en andere gebruikers van het Schoorlse
duingebied.
•
doelgroep: vanaf 16 jaar
•
duur excursie: 2,5 uur (inclusief instructie)
Staatsbosbeheer
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•
•
•
•
•
•

5.3

tijdstip: in overleg tussen 10:00 en 15:30 (dagelijks)
maximaal: 13 personen
kosten: 1-6 personen € 447,00, vanaf 7 personen
€ 74,50 p.p.
bijzonderheden: n.v.t.
combineren met: diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken

Struinen door de duinen, GPS tocht
Wilt u een origineel, ongeëvenaard groepsuitje
organiseren, waarop uw collega’s intensief , maar toch
ontspannen met elkaar om kunnen gaan? Een uitje
waarin u dwaalt door de Schoorlse Duinen, met elkaar
veel tactische beslissingen moet nemen om zoveel
mogelijk punten te halen? Dan is struinen in de duinen
een ideal uitje voor uw groep. Gewapend met GPS en
camera trek u met een team door het mooiste
duingebied van Nederland. Onderweg komt u de
Schoorlse Duinengidsen van Staatsbosbeheer tegen
die u kennis laat maken met de duinen. Geen topsport,
wel een stevige tocht door de overweldigende natuur.
Onderweg lopen jullie langs verschillende
satellietpunten. Hier wordt het intellect getest met uiteenlopende vragen,
schat zoeken, opdrachten en raadsels. Eigentijds vermaak met een knipoog
naar gezond en sportief!






5.4

doelgroep: allen (goed ter been)
duur excursie: 3 uur
maximaal: 60
kosten: 1-20 personen € 200,00, 21-60 personen € 8,00 p.p.
combineren met: andere activiteiten, diverse arrangementen IJgenweis
eten&drinken

Fietstocht door de Schoorlse Duinen
Ontdek de Schoorlse Duinen op de fiets. U
fietst door de bossen, langs de heidevelden,
naar De Kerf en het stuivende duin. Deze
fietstocht laat u kennis maken met het gehele
gebied van kust tot polder.
•
•
•
•
•
•
•
•

doelgroep: alle leeftijden (goede conditie)
duur excursie: 2 uur of 3 uur
tijdstip: in overleg
maximaal: 20 personen, per gids,
meerdere groepen mogelijk.
kosten 2 uur: 1-10 personen € 90,00
(=starttarief), 11-20 personen €6,00 p.p
kosten 3 uur: 1-10 personen € 120,00, 11-20
personen € 8,00 p.p.
bijzonderheden: fietsen zijn bij te huren.
combineren met: diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken
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5.5

Rondje Schoorlse Duinen
Bos, open duin, heidevelden en het strand
maken van de Schoorlse Duinen een bijzonder
gevarieerd gebied. Hierdoor is het zwerven
door het duin een feestje. Op stevige schoenen
beklimt u het hoogste duin van Nederland.
Snuif de Schoorlse Duinen op.
•
•
•
•
•
•
•

5.6

doelgroep: alle leeftijden (goed ter been)
duur excursie: 2 uur
tijdstip: mogelijk tussen 10:00 en 15:30
(dagelijks)
maximaal: 20 personen, meerdere groepen
mogelijk
kosten: 1-10 personen € 90,00, 11-20 personen € 6,00 p.p.
bijzonderheden: kan afgestemd worden op de groep
combineren met: diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken

Workshop fotografie
De zomer, de herfst de winter en de lente zijn allemaal even fotogeniek, en
vragen ieder om een specifieke fotografische aanpak. De herfst in de Schoorlse
bossen is altijd een spectaculair kleurenfeest. In samenwerking met
www.franknieuwenhuizenfotografie.nl biedt Staatsbosbeheer de workshop
natuurfotografie aan. Om aan deze workshops deel te nemen hoeft u niet te
beschikken over een dure camera (zelfs met een smartphone zijn goede
resultaten mogelijk). U leert in drie uur meer uit uw camera te halen. Naast een
stukje technische informatie gaat het bij deze workshops vooral om ‘leren
kijken’. De Schoorlse Duinen lenen zich, vanwege de diversiteit aan
landschappen, bij uitstek om deze te vertalen naar betere foto’s.





•

5.7

Maximaal: 8 personen, 2 groepen mogelijk
Goede conditie
Eigen fiets mee
Kosten: 1-6 personen € 177,00, vanaf 7 personen € 29,50 p.p.
Bijzonderheden: thema kan in overleg
combineren met: diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken

Zintuigentocht
Een zintuigenwandeling is een lichte en
verfrissende manier om de natuur te ervaren.
U stapt in de wereld van spiegelende bomen,
adembenemende vergezichten en heerlijke
geurencocktails! Tijdens deze belevingstocht
worden al wandelend alle zintuigen aan het
werk gezet.
•
•
•
•
•
•
•

doelgroep: allen (goed ter been)
duur excursie: 1 ½ uur
tijdstip: in overleg
maximaal: 20 personen
kosten: 1-10 personen € 90,00, 11-20 personen € 6,00 p.p.
bijzonderheden: meerdere groepen mogelijk
combineren met: andere activiteiten, diverse arrangementen bij IJgenweis
eten&drinken
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5.8

Zonnetrein exclusief
Ontdek de Schoorlse Duinen met de
Zonnetrein. Vanaf het buitencentrum van
Staatsbosbeheer maakt u een rondrit van 1,5
uur door de duinen. U gaat door de bossen,
langs de heidevelden en het open
duingebied. De chauffeur laat u op een
speciale manier kennis maken met de
Schoorlse Duinen. Hij kent het duin op zijn
duimpje. Een rit met de Zonnetrein is
geschikt voor iedereen die zelfstandig kan
zitten. Minder validen en ouderen kunnen
op deze manier (weer) het duin beleven en
de zilte zeelucht opsnuiven.
•
•
•
•
•
•
•

5.9

doelgroep: alle leeftijden
duur excursie: 1 ½ uur
tijdstip: mogelijk op ma, di, do, vr en za tussen 10:00 en 15:30 (en op woensdag
en zondag om 11.00 uur)
maximaal: 31 personen
kosten: 1-20 personen € 220,00, vanaf 21 personen € 11,00 p.p.
Kinderen tot 4 jaar gratis
combineren met: diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken

Nestkastjes timmeren en pimpen
Zet eerst uw eigen nestkast in elkaar en daarna pimpt
u het met zelf verzamelde natuurschatten uit de
Schoorlse Duinen. Alle benodigdheden zijn
inbegrepen (bouwpakket nestkast, spijkers, lijm, verf
en andere atributen) om de nestkast op te pimpen. Zo
maakt u het mooiste en kleurrijkste huisje voor de
vogels. Met de uitleg over de juiste hangplek kiest u
thuis een plek voor uw nestkast. En nu maar kijken
wie er bij u komt wonen.
•
•
•
•
•
•

doelgroep: alle leeftijden
duur excursie: 2 1/2 uur
tijdstip: mogelijk tussen 10:00 en 15:00
(dagelijks)
maximaal: 12 personen
kosten: 1-5 € 87,50, vanaf 6 personen € 17,50 p.p.
combineren met: verschillende arrangementen bij IJgenweis eten&drinken

Staatsbosbeheer

Pagina 23 van 37

1-1-2021 Naar buiten in Schoorl| Buitencentrum Schoorlse Duinen

5.10

Hulpboswachter met gids
Wat doet de boswachter allemaal voor werkzaamheden? Dat komt u aan de
weet doordat u hem onderweg helpt met allerlei klussen zoals boom- en
watermeting, u ontdekt het verschil tussen kalkarm en kalkrijk zand en nog veel
meer. Voor iedereen die boswachter wil zijn (al is het voor één dag) of wil
worden met een boswachtershesje aan. Alle kinderen gaan naar huis met een
heus diploma.






5.11

doelgroep: familie met kinderen vanaf 7 jaar
duur excursie: 1,5 uur
maximaal : 20 personen
kosten: 1-10 personen € 90,00, 11-20 € 6,00 p.p.
combineren met: diverse arrangementen bij
IJgenweis eten&drinken

Avondexcursie
Een wandeling in de schemering of de avond is
een bijzondere belevenis. In de duisternis
worden al uw zintuigen aan het werk gezet. De
mogelijkheden zijn een Nachtwakerwandeling
en een Volle Maanwandeling.





doelgroep: vanaf 8 jaar
duur excursie: 1,5 uur
maximaal: 20 personen
kosten: 1-10 personen € 120,00, 11-20 € 8,00 p.p.
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5.12

Horeca
Bosbrasserie IJgenweis, eten&drinken is gehuisvest in het buitencentrum. Zij
verzorgen de biologische lunch. De prijzen van de horeca zijn per persoon.

IJgenweis lunch
(minimaal 6 personen) € 15,95
Verschillende verse broodsoorten van Bakkerij Mol uit Schoorl, diverse
vleeswaren en kazen van lokale ondernemers, een salade van wisselende
seizoenproducten, roomboter, biologische appelsap, melk en karnemelk, flessen
Earth Water.

Standaard Lunch
(Minimaal 6 personen) € 11,25
Twee belegde broodjes met diverse soorten beleg, krentenbol met roomboter, schalen
salade, biologische appelsap, melk en karnemelk.

Luxe Lunch
(Minimaal 6 personen) € 15,95
Diverse broodsoorten luxe belegd, schalen met salade, biologische appelsap,
melk en karnemelk, een glas verse jus dórange, flessen Earth Water, een kopje
koffie of thee.
U kunt uw lunch uitbreiden met de volgende items:
Krentenbrood € 1,00
Handfruit € 1,50
Groene salade € 1,75
Huisgemaakte soep € 2,95
Broodje kroket € 2,95
Saucijzenbroodje €
2,95
Smoothie (300 ml) € 4,95
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6.

Verjaardagspartijtjes
Bent u op zoek naar een leuk, actief en leerzaam verjaardagspartijte in de buitenlucht
dan bent u bij Buitencentrum Schoorlse Duinen aan het juiste adres. De
verjaardagspartijtjes zijn er voor alle leeftijden. Heerlijk naar buiten, zelf op pad met
een rugzakje of op pad met een Schoorlse Duinengids.
Het gehele jaar bieden we diverse activiteiten voor jong en oud aan. U kunt het
aanbod bekijken op www.staatsbosbeheer.nl/schoorlseduinen en volgen op
facebook.com/staatsbosbeheerschoorlseduinen. De belevenissen van de
boswachter kunt u lezen via: www.boswachtersblog.nl/schoorlseduinen . Wilt u
met een groep de duinen ontdekken, vul dan het aanvraagformulier in. En stuur dit
naar schoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl of informeer aan de balie in het
centrum.

6.1

Kabouterpad
De kinderen zoeken de route beneden aan de
voet van de duinen. Bij elke kabouter met rode
muts is er een opdracht. De kinderen krijgen
allemaal een rode kaboutermuts en
kabouterpin. Voor ieder groepje is er natuurlijk
het verhaal- en opdrachtenformulier. Het
Kabouterpad is geschikt voor een
wandelwagen. Voor aan het einde van de
wandeling is ere en Kabouterpad diploma. Elke
seizoen is er een nieuw avontuur.
•
•
•
•
•

6.2

doelgroep: van 3–7 jaar
duur van de route : 1 uur
verkrijgbaar tijdens openingstijden
kosten: € 5,00 per kind incl. muts en kabouterpin
combineren met diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken

Elfendeurtjesroute
In de duinen wonen heel veel dieren en elfjes. Samen
hebben ze veel plezier. Om de kinderen kennis te laten
maken met de dieren en hun elfenvriendjes heeft de
boswachter een speciale elfendeurtjesroute gemaakt.
De kinderen gaan op pad met een tasje waar alles inzit wat
nodig is. Het boekje met opdrachtjes, een toverstafje, een
loeppotje en een stickervel. Volg de groene routepaaltjes,
dan komen de kinderen langs de deurtjes van de elfjes.
Bij elk elfendeurtje doen de kinderen een opdracht. Aan
het einde is er een Elfendeurtjesroute diploma.
•
•
•
•
•

doelgroep: 2 tot 7 jaar
duur van de route: ongeveer 1 uur
verkrijgbaar tijdens openingstijden
kosten: € 8,50 per tas, extra deelname € 2,50 (toverstafje en diploma)
combineren met diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken
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6.3

Hoge Duinenpad
Met leuke en actieve opdrachten ervaren de
kinderen de duinen. Met een klimtouw komen zij op
de hoogste duinenrij van Nederland. Een aantal
opdrachten voeren ze uit in twee teams. Met een
kompas en de routebeschrijving vinden ze de goede
weg. Aan het einde van de wandeling is er een
Hoge Duinenpad diploma.
•
•
•
•
•

6.4

doelgroep: van 7–12 jaar
duur excursie: 2 uur
verkrijgbaar tijdens openingstijden
kosten: € 8,50 per tasje (inclusief boekje met route en opdrachten, kompas,
tekenvel en potlood), extra deelnemer € 2,50 (tekenvel, potlood en diploma)
combineren met diverse arrangementen bij Bosbrasserie IJgenweis

Boswachtersexpeditie
Kraak de Boswachterscode tijdens de boswachters expeditie in
de Schoorlse Duinen. Zet uw zintuigen op scherp. Volg het
spoor van boswachter Benno. Speciaal voor u heeft hij zijn
persoonlijke en buitengewoon bijzondere kaart gekopieerd. U
loopt met de niet- gebied kaart op uw gevoel door de duinen.
Onderweg kiest u zelf de plekken waar u de opdrachten kan
doen, zo kraakt u de code. Een kompas is overbodig. Ontdek
nog een extra en zeer bijzonder zintuig. De opdrachten zijn
langs alle wandelroutes te doen.
•
•
•
•
•

6.5

doelgroep: van 8 – 14 jaar
duur excursie: afhankelijk van de lengte van de route
verkrijgbaar tijdens openingstijden
kosten: € 8,50 per tas (opdrachtenboekje, nietgebiedkaart, loeppotje en potlood), extra deelname € 2,50 (niet-gebiedkaart en
potlood)
combineren met diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken

Nestkastjes timmeren en pimpen
De kinderen timmeren eerst hun eigen nestkast in
elkaar en daarna pimpen ze het nestkastje met zelf
verzamelde natuurschatten uit de Schoorlse Duinen.
Ook verf en lijm is aanwezig. Zo maken ze het mooiste
en kleurrijkste huisje voor de vogels. Met de uitleg
over de juiste hangplek kiezen ze thuis een plek voor
hun nestkast. En nu maar kijken wie er bij hen komt
wonen.
•
•
•
•
•

doelgroep: van 8 – 16 jaar
duur excursie: 2 uur
tijdstip: mogelijk tussen 10:00 en 15:00 (dagelijks)
Kosten: 1-5 personen €87,50, 6-15 €17,50 p.p.
combineren met: verschillende doepaden met of zonder gids;
verschillende arrangementen bij IJgenweis eten&drinken
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6.6

Hulpboswachter met gids in de Schoorlse Duinen
Wat doet de boswachter allemaal voor
werkzaamheden? Dat komen de kinderen aan de
weet doordat ze hem onderweg helpen met
allerlei klussen zoals boom- en watermeting, ze
ontdekken het verschil tussen kalkarm en
kalkrijk zand en nog veel meer. Natuurlijk met
een boswachtershesje aan. Voor alle kinderen
die boswachter willen zijn (al is het voor één
dag) of willen worden. Ze kinderen gaan naar
huis met een heus diploma.
•
•
•
•
•
•
•

6.7

doelgroep: van 8–12 jaar
duur excursie: 1 ½ uur
tijdstip: mogelijk tussen 10:00 en 15:30 (dagelijks)
maximaal: 20 kinderen
kosten: 1-10 kinderen € 90,00 (=starttarief), vanaf 11 kinderen
€ 6,00 p.p.
bijzonderheden: 2 begeleiders gratis.
combineren met: verschillende arrangementen bij ‘Bosbrasserie IJgenweis
eten&drinken’; vooraf aanmelden

Strikken en Stropers
De laatste tijd ziet de boswachter regelmatig strikken staan. Deze vallen zijn
door de stropers geplaatst om dieren te vangen. Zijn de kinderen
speurneuzen en echte dierenvrienden Dan kunnen ze Staatsbosbeheer
helpen om de dieren die in de strikken gevangen
zitten te bevrijden. Hoeveel dieren weten ze uit de
strikken te redden zonder een stroper tegen te
komen? De kinderen werken in teams. Het beste
team krijgt een prijs. Na afloop krijg je wat lekkers
te eten en warme chocolademelk. Zijn de kinderen
niet bang in het donker? Kom dan met een groepje
kinderen de dieren bevrijden. De activiteit wordt
aangeboden op daarvoor afgestelde data. Voor
meer informatie wordt u verwezen naar de website:
Staatsbosbeheer.nl/naarbuiteninschoorl

6.8

Horeca aanbod voor verjaardagspartijtjes
Het restaurant IJgenweis, eten&drinken in Buitencentrum Schoorlse Duinen maakt
een schoolreisje compleet. Uw wensen kunt u bij de reservering aangeven.
Allergenen dient u vooraf aan te geven dan, zodat we voor iedereen een passend
aanbod kunnen doen. Prijzen zijn per persoon.


Kaboutermenu
€ 7,50
Het menu bestaat uit: een verrassingstasje, frietjes of een tosti, flesje limonade, zakje
snoep, biologische knijpfruit.



Vanaf zes of meer kinderen kunt u gebruik maken van de volgende arrangementen:
Frietjes, kipnuggets, limonade en een ijsje
€ 6,50
Poffertjes, limonade en een ijsje
€ 6,00
Tosti, limonade en knijpfruit
€ 5,50

Staatsbosbeheer

Pagina 28 van 37

1-1-2021 Naar buiten in Schoorl| Buitencentrum Schoorlse Duinen

7.

De Schoorlse Duinen als klaslokaal
Buiten spelen en leren tot u groen ziet. Ontdek met uw klas de Schoorlse Duinen in,
zet de zintuigen op scherp en beleef de natuur. De belevingswereld van het kind
staat bij al onze educatieve activiteiten centraal. Deze activiteiten zijn er op gericht
om kinderen op hun eigen manier kennis te laten maken met de natuur, en vanuit
die ervaring een verbinding met de groene omgeving tot stand te brengen. We zijn
ervan overtuigd dat leren over de natuur vooral gaat via het zelf doen, beleven en
verwonderen. Met hoofd, hart en handen.
Het gehele jaar bieden we diverse activiteiten voor jong en oud aan. U kunt het
aanbod bekijken op www.staatsbosbeheer.nl/schoorlseduinen en volgen op
facebook.com/staatsbosbeheerschoorlseduinen. De belevenissen van de
boswachter kunt u lezen via: www.boswachtersblog.nl/schoorlseduinen . Wilt u
met een groep de duinen ontdekken, vul dan het aanvraagformulier in. En stuur
dit naar schoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl of informeer aan de balie in het
centrum.

7.1

Op pad met een rugzak
Vanaf het buitencentrum zijn diverse routes uitgezet met opdrachten. Deze
activiteiten zijn onder begeleiding van ouders en leerkrachten te lopen. Indien u
een of meerdere activiteiten met uw kinderen wilt gaan doen dient u vooraf te
reserveren. De betaling van de deelname kan aan de kassa, indien u op rekening
wilt betalen dan brengen we € 15,00 administratiekosten in rekening. Ter
voorbereiding ontvangt u een mail met de oorkonde of diploma afhankelijk van het
pad, deze kunt u na de activiteit uitdelen aan de kinderen. Na aankomst krijgen de
kinderen uitleg over het pad dat ze gaan volgen, waarna ze per groepje op pad
gaan. De groepen starten ca 5- 10 minuten na elkaar. Daarom adviseren we u 10
kinderen per groep in te delen. De ouders en leerkrachten begeleiden de groepen.

7.1.1

Elfendeurtjesroute
In de duinen wonen heel veel dieren en elfjes.
Samen hebben ze veel plezier. Om de kinderen
kennis te laten maken met de dieren en hun
elfenvriendjes heeft de boswachter een speciale
elfendeurtjesroute gemaakt. Volg de groene
routepaaltjes dan komen ze langs de deurtjes van
de elfjes. Bij elk elfendeurtje doen ze een opdracht.
•
•
•
•
•

Doelgroep: 2 tot 7 jaar
duur van de route: ongeveer 1 uur
tijdstip: mogelijk tussen 10.00 uur en
15.30 uur (dagelijks)
kosten: € 5,00 p.p. incl. toverstokje
combineren met diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken.
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7.1.2

Kabouterpad
Met een kralenketting volgen de kinderen
de route en bij elke Duinkabouter is een
opdracht. De kinderen krijgen allemaal een
rode kaboutermuts te leen. Voor ieder
groepje is er een rugzakje met verschillende
spulletjes die onderweg nodig zijn en
natuurlijk het opdrachtenboekje. Er zijn
twee routes. Je kunt kiezen voor de
uitdaging van het hoogste duin of de seizoen beleving beneden aan de voet
van de duinen. Via de mail ontvangt de school de kabouteroorkonde. Het is
mogelijk om het pad uit te breiden met een muts en een kabouterpin die de
kinderen mogen houden en drinken en wat lekkers voor onderweg.
•
•
•
•
•
•
•
•

7.1.3

doelgroep: van 3– 7 jaar
duur excursie: 1-1½ uur
tijdstip: starten tussen 10:00 – 15:00 uur (dagelijks)
maximaal: 75 kinderen per dagdeel
minimaal: geen
kosten: € 2,50 per kind
extra kosten Kabouterpad over hoogste duin: € 2,50 per boekje per groepje
Combineren met diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken

Hoge Duinenpad
Met leuke en actieve opdrachten ervaren de
kinderen de duinen. Met een klimtouw komen zij op
de hoogste duinenrij van Nederland. Een aantal
opdrachten voeren ze uit in twee teams. Met een
kompas en de routebeschrijving vinden ze de goede
weg. Aan het einde van de wandeling krijgen de
kinderen allemaal een Hoge Duinenpad diploma.
•
•
•
•
•
•
•

doelgroep: van 7–12 jaar
duur excursie: 2 uur
tijdstip: starten tussen 10:00 – 15:00 uur (dagelijks)
maximaal: 75 kinderen per dagdeel
minimaal: geen
kosten: € 2,50 per kind , 2,50 per boekje
Combineren met diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken
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7.1.4

Boswachtersexpeditie
Kraak de Boswachterscode tijdens de boswachters expeditie in
de Schoorlse Duinen. Zet je zintuigen op scherp. Volg het spoor
van boswachter Benno. Speciaal voor jou heeft hij zijn
persoonlijke en buitengewoon bijzondere kaart gekopieerd. Je
loopt met de niet- gebied-kaart op je gevoel door de duinen.
Onderweg kies je zelf de plekken waar je de opdrachten kan
doen, zo kraak je de code. Een kompas is overbodig. Ontdek
nog een extra en zeer bijzonder zintuig. De opdrachten zijn
langs alle wandelroutes te doen.
•
•
•
•
•
•
•

7.2

doelgroep: van 8–14 jaar
duur excursie: 1½ uur
tijdstip: starten tussen 10:00–15:00 uur (dagelijks)
maximaal: 75 kinderen per dagdeel
minimaal: geen
kosten: € 2,50 per kind
Combineren met diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken

Onder begeleiding het duin ontdekken
Vanuit het buitencentrum zijn diverse activiteiten mogelijk onder begeleiding van een
gids. Onze gidsen zijn deskundige vrijwilligers die de activiteiten met veel plezier
begeleiden. De gids zorgt voor de juiste invulling en begeleiding van de activiteit, de
leerkracht blijft verantwoordelijk voor de groep. In overleg met u en op basis van
beschikbaarheid kunnen we deze activiteiten aanbieden. Het aanbod is er voor zowel
het Basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

7.2.1

Bosuitje, in het spoor van Dirk Duin
Ontdek de duinen van Dirk Duin, struinen
door de bossen en de open zandvlaktes.
Neem uw leerlingen mee op een schoolreisje
dat ze nooit zullen vergeten! Bosuitje wordt
op maat gemaakt en bestaat uit actieve en
uitdagende activiteiten in de natuur. Hutten
bouwen, boompje klimmen, geblinddoekte
bomen herkennen of sluipspel vos en konijn
spelen: met het Schoorlse schoolreisje van
Staatsbosbeheer en Natuurwijs kunnen uw
leerlingen zich uitleven tijdens de educatieve
activiteiten in de natuur. De opdrachten dragen bij aan de kerndoelen. De
kinderen gaan de duinen ervaren met hun hoofd, handen en hart. Zo wordt de
Schoorlse Duinen voor een hele dag uw klaslokaal. Ook mogelijk voor BSO.
•
•
•
•
•
•
•
•

doelgroep: van 7–11 jaar
duur excursie: 5 uur
tijdstip: mogelijk tussen 10:00 en 12:00 uur (dagelijks)
maximaal: 25 kinderen
minimaal: 10 kinderen
kosten: € 6,00 per kind
bijzonderheden: 2 begeleiders gratis. Meerdere groepen mogelijk
Combineren met diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken
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7.2.2

Hulpboswachter met gids in de Schoorlse Duinen
Wat doet de boswachter allemaal voor
werkzaamheden? Dat komen de kinderen aan
de weet doordat ze hem onderweg helpen
met allerlei klussen zoals boom- en
watermeting, ze ontdekken het verschil
tussen kalkarm en kalkrijk zand en nog veel
meer. Natuurlijk met een boswachtershesje
aan. Voor alle kinderen die boswachter
willen zijn (al is het voor één dag) of willen
worden. Ze kinderen gaan naar huis met een
heus diploma.
•
•
•
•
•

7.2.3

doelgroep: van 8 – 12 jaar
duur excursie: 1½ uur tijdstip:
mogelijk tussen 10:00 en 15:30
(dagelijks)
1-10 € 35,00 starttarief
11-20 € 3,50 p.p.
bijzonderheden: 2 begeleiders gratis. Meerdere groepen mogelijk
Combineren met diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken

Fietstocht van duin tot polder
Veldwerkopdrachten die de kinderen kennis laten
maken met de flora, fauna en het ontstaan van de
Schoorlse Duinen. In overleg aan te passen aan
leerdoelen en het niveau van de groepen.
•
•
•
•
•
•
•

7.2.4

doelgroep: van 12–16 jaar
duur excursie: 5 uur
tijdstip: van 10:00–15:00 uur (dagelijks)
maximaal: 100 kinderen
minimaal: 25 kinderen
kosten: € 6,00 per kind
Combineren met diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken

Overleven in de Schoorlse Duinen
Hoe overleef je de Schoorlse Duinen als je
zonder water en een tent moet slapen in het
duin? Om de kist met gereedschap open te
maken moet een aantal opdrachten opgelost
worden. Met de cijfers kan de code gekraakt
worden. Door samen te werken moet de groep
eeneen hut bouwen en water zoeken. De groep
die dit het beste doet wordt kampioen
overleven. Deze activiteit is geschikt voor een
mentoruitje of een activiteiten aan het begin
van het schooljaar. Samenwerken en plezier
hebben staan centraal.
Staatsbosbeheer
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•
•
•
•
•
•

7.2.5

doelgroep: van 10–14 jaar
duur excursie: 2 uur
tijdstip: van 10:00–15:00 uur (dagelijks)
maximaal: 75 kinderen
kosten: 1-25 kinderen € 150,00, vanaf 26 kinderen € 6,00 p.p.
Combineren met diverse arrangementen bij IJgenweis eten&drinken

Nestkast timmeren en pimpen
De kinderen zetten eerst hun eigen nestkast in elkaar en
daarna pimpen ze het met zelf verzamelde natuurschatten
uit de Schoorlse Duinen. Ook verf en lijm is aanwezig. Zo
maken ze het mooiste en kleurrijkste huisje voor de
vogels. Met de uitleg over de juiste hangplek kiezen ze
thuis een plek voor de nestkast. En nu maar kijken wie er
bij ze komt wonen.
•
•
•
•
•
•

7.2.6

doelgroep: van 8–16 jaar
duur excursie: 2 uur
tijdstip: mogelijk tussen 10:00 en 15:00 (dagelijks
maximaal: 15 kinderen
1-5 kinderen € 62,50, 6-15 kinderen € 12,50 p.p.
Combineren met: verschillende doepaden met of
zonder gids; en met diverse arrangementen bij
IJgenweis eten&drinken

Strikken en stropers
De laatste tijd ziet de boswachter regelmatig
strikken staan. Deze vallen zijn door de stropers
geplaatst om dieren te vangen. Zijn de kinderen
speurneuzen en echte dierenvrienden? Dan kunnen
ze Staatsbosbeheer helpen om de dieren die in de
strikken gevangen zitten te bevrijden. Hoeveel
dieren weten ze uit de strikken te redden zonder
een stroper tegen te komen? De kinderen werken
in teams. Het beste team krijgt een prijs. Na afloop
krijg je wat lekker te eten en warme
chocolademelk. Zijn de kinderen niet bang in het
donker? Kom dan met een groep kinderen de dieren
bevrijden.
•
•
•
•
•
•

doelgroep: van 10–14 jaar
duur excursie: 2 uur
tijdstip: oktober t/m maart vanaf 19:00 uur (het moet donker zijn)
maximaal: 100 kinderen
kosten: 1-50 kinderen € 300,00, vanaf 51 kinderen € 6,00 p.p.
Bijzonderheden: begeleiders gratis

Staatsbosbeheer

Pagina 33 van 37

1-1-2021 Naar buiten in Schoorl| Buitencentrum Schoorlse Duinen

7.2.7

Op pad met een Schoorlse Duinengids
Om kinderen kennis laten maken met de flora,
fauna en het ontstaan van de Schoorlse
Duinen maken we ook activiteiten op
maat. Beleef de seizoenen of stap in de wereld
van de paddenstoelen, bodemdiertjes,
vlinders, insecten of bomen. In overleg met u
bepalen we de inhoud van de activiteit en
sluiten we met de opdrachten aan bij het
niveau van de groep.
•
•
•
•
•
•

7.2.8

doelgroep: alle niveaus
duur excursie: 1½ uur
tijdstip: in overleg
maximaal: 20 kinderen
kosten: 1-10 kinderen € 35,00, vanaf 11 kinderen € 3,50 p.p.
bijzonderheden: begeleiders gratis. Meerdere groepen mogelijk

Zintuigentocht, met de week van de Poëzie.
Een zintuigenwandeling is een lichte en
verfrissende manier om de natuur te ervaren.
U stapt in de wereld van spiegelende bomen,
adembenemende vergezichten en heerlijke
geurencocktails! Tijdens deze belevingstocht
worden al wandelend alle zintuigen aan het
werk gezet.
Week van de Pöezie januari
In januari bieden we deze wandeling aan in
combinatie met een lesbrief over poëzie en
een poëziewedstrijd. De gedichten worden
de maand februari geëxposeerd in het
buitencentrum.
€ 65,00 per groep

7.2.9

Poppentheater
Poppentheater Belletje Sterk speelt seizoen
voorstellingen met haar prachtige vilten poppen
voor kinderen vanaf 4 jaar in ons Buitencentrum
Schoorlse Duinen van Staatsbosbeheer. De
voorstelling duurt ongeveer 40 minuten. Na de
voorstelling gaan ze iets lekkers maken of iets
knutselen om mee te nemen naar huis.
•
•
•
•
•
•

doelgroep: van 4–7 jaar
duur excursie: 1½ uur
tijdstip: mogelijk tussen 10:00 en 16:00 uur
(dagelijks)
maximaal: 50 kinderen, per voorstelling
kosten: 1-40 kinderen € 280,00, bij meer
dan 40 kinderen € 7,00 per kind extra
combineren met het Kabouterpad of Elfendeurtjesroute.
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7.3

Horeca aanbod voor scholen
Het restaurant IJgenweis, eten&drinken in Buitencentrum Schoorlse Duinen maakt
een schoolreisje compleet. Uw wensen kunt u bij de reservering aangeven.
Allergenen dient u vooraf aan te geven dan, zodat we voor iedereen een passend
aanbod kunnen doen. Prijzen zijn per persoon.











Patat met ketchup en mayonnaise
Patat en een pakje Caprisun (weining suiker)
Patat, ijsje (raket) en een pakje Caprisun
Patat, (biologisch) regenboogijsje en een pakje Caprisun
Biologische en glutenvrije koek
(koeken worden gemaakt door mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en bevatten alleen eerlijke
ingrediënten)
Pakje Caprisun met “echte koek”
Regenboogijsje
Triostar ijsje (raketje)
Koffie en/of thee per kan (8 kopjes)

Staatsbosbeheer
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€ 4,95
€ 1,00

€ 1,95
€ 0,80
€ 0,50
€ 9,95
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8.

Trouwlocatie
In Buitencentrum Schoorlse Duinen zijn twee zalen waar je kunt trouwen. De
ceremonie, toost, diner en klein feest tot zonsondergang voor circa 40 personen is hier
mogelijk.
Buiten trouwen in het duin is ook mogelijk. Door de boswachters zijn er een
trouwlocatie aangewezen in het bos. Het bedrijf www.trouweninhetbos.nl kan
voor jullie de gehele dag verzorgen. In het duin kunt u terecht voor de ceremonie,
toost, diner en een klein feest tot zonsondergang.
Zangerskuil – Nabij buitencentrum, Schoorlse Zeeweg, Schoorl.
Deze trouwlocatie is geschikt voor 150 gasten. Parkeren is mogelijk op 250 meter
afstand.
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Gegevens Aanvraag, Scholen activiteiten Buitencentrum Schoorlse Duinen
Datum Aanvraag

Datum Activiteit

Naam School / BSO

naam aanvrager

Adres

postcode en plaats

telefoonnummer

mobiel nummer

Contactpersoon, indien anders dan aanvrager

email adres aanvrager

Aantal personen

Volw:

Kind 0-4:

kind 5-7:

Kind 8-12:

kind 12-17:

Wensen Activiteit

Wensen horeca

tijdstip

Activiteit wensen/extra's/kostenplaatje offerte/
noteren wat besproken is.

Staatsbosbeheer

à

aantal

sub totaal incl.
btw
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