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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.
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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!
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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.
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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.
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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.

Kinderfeestjes
Bent u op zoek naar een leuk, actief en leerzaam kinderfeestje in de buitenlucht dan
bent u bij Buitencentrum Schoorlse Duinen aan het juiste adres. De kinderfeestjes
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.

3.1

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.
•
•
•
•
•

3.2

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

Staatsbosbeheer
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3.3

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.
•
•
•
•
•

3.4

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.
•
•
•
•
•

3.5

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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3.6

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.
•
•
•
•
•
•
•

3.7

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

3.8

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
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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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