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Ga voor een overzicht van alle activiteiten naar www.staatsbosbeheer.nl

Mei 2017
Aanvang: woensdag 13.00 uur en Zondag 13.00 uur en 15.00 uur. Duur: ±1,5 
uur. Deelname: € 10,00 p.p. Vooraf aanmelden voorkomt teleurstelling. Bij grote 
belangstelling ook woe. 15.00 uur.

ZONNETREIN  Ontdek de Schoorlse Duinen met de Zon-
netrein. Ideaal voor mensen die slecht ter been zijn. Frank vertelt 
u onderweg interessante bezienswaardigheden. 

zondag en 
woensdag 

Aanvang: 11.00 uur. Deelname: € 6,00 p.p. Duur: ruim 2 uur. U dient zelf voor 
een fiets te zorgen. ONLINE aanmelden via www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/
schoorlseduinen/speuren-naar-roofvogels-in-de-schoorlse-duinen.

ROOfvOgEl-fIETsExcuRsIE  Roofvogel fiets-
excursie. In de maand mei trekken de meeste roofvogels over 
Nederland, gebruikmakend van de thermiek. De Schoorlse Duinen 
van Staatsbosbeheer,  de hoogste duinen van Nederland, is bij 
uitstek een prachtig gebied om de roofvogels te spotten.  Je doet 
mooie uitkijkpunten aan, waar je uitgebreid de tijd hebt om naar 
de roofvogels te speuren. Op zondag 7 mei en zondag 14 mei 
geeft de Schoorlse Duinengids een PowerPointpresentatie over de 
meest voorkomende roofvogels in de Schoorlse Duinen. Daarna 
ga je met hem mee op de fiets het gebied in om de roofvogels zelf 
te spotten.

zondag 7 
en 14 

Aanvang: 10.15 uur. Duur: ±2 uur. Deelname € 69,50 p.p. ONLINE aanmelden via 
www.staatsbosbeheer.nl/schoorlse-duinen/op-de-segway-door-de-schoorlse-
duinen  Max. 8 personen. 

Op dE sEgway mET dE bOswachTER Na 
een introductie van 15 minuten gaat u de mooie omgeving van 
de Schoorlse Duinen ontdekken. Om op de Segway te kunnen 
rijden moet je 16+ zijn. Staatsbosbeheer biedt deze tocht aan met 
Oxygen events.

zondag 7 

Aanvang: 21.00 uur. Duur: ± 2 uur. Deelname € 7,50 p.p. ONLINE aanmelden via 
www.staatsbosbeheer.nl/vollemaanschoorl . Niet geschikt voor mindervaliden. 
Denk aan warme kleding en goede schoenen. 

vOllE maaN waNdElINg   Volle maan blijft een 
bijzonder natuurverschijnsel. Staatsbosbeheer maakt het mogelijk 
om die in de Schoorlse Duinen te beleven. Ga met de gids mee op 
pad voor een nachtelijke wandeling bij volle maan. Samen dwaal 
je door de in stilte gehulde bossen en over door de maan verlichte 
duinen. Een onvergetelijk ervaring voor het hele gezin. Honden 
zijn niet toegestaan.   

woensdag 
10 

Aanvang: 11.00 uur tot 16.00 uur. Deelname: Strippenkaart € 5,00 per kind. 
Kopen aan de balie of via www.staatsbosbeheer.nl/schoorlse-duinen/buitendag-
schoorlse-duinen

buITENdag buITENcENTRum  Op deze dag 
organiseren wij allerlei activiteiten die door uw kind(eren) gedaan 
kunnen worden. Bijvoorbeeld timmeren, knutselen, schminken en 
broodjes bakken. 

zondag 21 

Aanvang: 25 km. 04.45 uur en 8+ 15 km. 5.00 uur. Deelname: 25 km. € 9,50 
p.p.. 8 en 15 km. € 8,00 p.p. Strandontbijt 25 km € 8,50 p.p. en voor 8 en 
15km. Duinontbijt € 4,95 p.p.ONLINE aanmelden via www.staatsbosbeheer.nl/
dauwtrapschoorl.

dauwTRappEN  In het vroege ochtendgloren wan-
delingen met diverse afstanden. Na afloop een heerlijk gezond 
ontbijt. Een echte aanrader van Buitencentrum Schoorlse Duinen. 

do.25 

Buitencentrum schoorlse duinen
 Oorsprongweg 1, 1871 HA  Schoorl. Tel. 072-5093352. 
Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Start Doe-
en Ontdekpaden tussen 10.00 en 15.00 uur.www.staatsbosbe-
heer.nl/activiteiten


