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1 Inleiding
In het project Dorpshart Schoorl is om tot een ontwerp te komen op verschillende wijzen door
inwoners en ondernemers geparticipeerd. In dit document geven we de participatie weer en op
welke wijze de participatie is betrokken in het ontwerp-proces.
Resultaat van de participatie is dat een afweging is gemaakt tussen verschillende keuzes/scenario’s.
De scenario’s staan beschreven met hun voor- en nadelen.
In dit document worden de verschillende stappen beschreven:
-

Startnotitie
Beschrijving van het plan
Ophalen van input
Vertaling naar ontwerp
Ontwerp deelgebieden met verschillende verkende scenario’s
Inwonersinitiatief

2 Startnotitie
Medio 2017 is een startnotitie vastgesteld door het college. In deze startnotitie is opgenomen op
welke wijze het project inhoud wordt gegeven. In de notitie ligt de nadruk op het samen met alle
gebruikers ontwerpen van de openbare ruimte.
Het proces is gericht op een projectmatige aanpak voor (met name) de bovengrondse aanpassingen.
Het uiteindelijke doel is het realiseren van een openbare ruimte die samenhang en eenvoud
uitstraalt en waarbij verblijven en ontmoeten centraal staan. De beeldkwaliteit en waarde van het
gebied worden hierbij niet uit het oog verloren. Achter het centrum van Schoorl ligt het duin- en
bosgebied als de inspiratie voor de beeldkwaliteit van de nieuw in te richten openbare ruimte. Het
centrale thema is ‘Duindorp Schoorl’.
Tijdens de voorbereiding wordt gebruik gemaakt van de creativiteit en kennis van de
belanghebbenden in het gebied. Hierbij wordt ook de inbreng die in het verleden is gegeven en
beschreven staat in de “Visie Dorpshart Schoorl” betrokken. Er wordt gewerkt met een
landschapsarchitect die op basis van de opgehaalde informatie vormgeeft.
De volgende participatiestappen staan beschreven:
-

-

-

-

Formeren van een meetekengroep (externen), een delegatie van de belangrijke actoren
binnen het gebied maken deel uit van de meetekengroep. In de meetekengroep worden de
kaders en randvoorwaarden besproken en wordt er gebruik gemaakt van de kennis en
creativiteit van de leden. Leden van de meetekengroep zijn ambassadeurs van het project.
Van hen wordt verwacht dat zij de gemaakte stappen delen met hun achterban/omgeving.
Samenstellen van een interne projectgroep (gemeente). Hierin zijn alle disciplines die binnen
de planvorming vallen aanwezig. De projectgroep levert input en denkt mee over ideeën die
voortvloeien uit bijeenkomsten met actoren (belanghebbenden).
Er vinden sessies met plaatselijke jongeren tussen de ca. 10 jr en 18 jr. plaats, daarin wordt
getoetst hoe de jongeren de openbare ruimte dagelijks ervaren en hoe ze deze in de
toekomst willen zien.
Belangrijke gebruikers van de openbare ruimte in het gebied zijn de toeristen. Door deze
doelgroep te interviewen middels een vragenlijst wordt in kaart gebracht hoe zij de openbare
ruimte ervaren en welke behoeftes er leven.
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3 Planomschrijving
In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie beschreven van het dorpshart van Schoorl.
3.1

Bestaande situatie

Schoorl is een klein dorp dat aan de voet van het duin ligt. De ouderwetse uitstraling en het dorpse
karakter wordt door bewoners en bezoekers gewaardeerd. Ook de jongeren benoemen dit als
kwaliteit. Een rustig dorp met natuur op een steenworp afstand wordt als uniek ervaren.
Minpunten in de inrichting van de openbare ruimte zijn de rommelige uitstraling van meubilair en
verharding en de nadruk op het faciliteren van de auto. Er zou meer aandacht moeten zijn voor een
groene inrichting met behoud van bestaande bomen, meer eenheid, aandacht voor routes.
De minste waardering is er voor het parkeren, te duur, te veel, te weinig, te druk, onduidelijk, niet op
de juiste plek. Parkeren liever niet in het zicht, maar ook niet te ver van de winkels. Grotere
parkeerplaatsen en goede doorstroming, maar niet het dorpse karakter verstoren geven de botsende
belangen weer. Veel genoemd aandachtspunt is het parkeerregime.
3.2

Visie

Visie: een inrichtingsplan dat ruimte biedt voor aangenaam verblijven met oog voor: de omgeving, de
unieke ligging (duinen), de versterking van de identiteit van het dorp, samenhang en eenvoud.
3.2.1
Analyse
Bij het opstellen van de visie is gekeken naar een vertaling van de vormentaal van de duinen naar de
inrichting van de openbare ruimte in het dorp. De Schoorlse duinen zijn uniek; grote
hoogteverschillen, een grote diversiteit aan planten en een combinatie van open stuifduinen en
gesloten boslandschappen. In de openbare ruimte is dit vertaald in het kleurgebruik en vormentaal.
En door het gebruikmaken van kleurcombinaties en texturen in de beplanting, hoogteverschillen te
omarmen en stromen (verkeer) te geleiden door op strategische punten opgaande elementen te
plaatsen.

Op basis van historische kaarten en plaatjes is gezocht naar wat de basis van Schoorl is en wat haar
uniek maakt, wat is de identiteit van Schoorl? De romantische omschrijving van Schoorl in het
verhaal van Teun de Jager draagt bij aan de beeldvorming. Hier staat de beleving van de natuur
centraal. Hoe vertalen we dit naar een hedendaagse inrichting?
Door het afpellen van de structuren komen we terug op de eenvoudige basis van Schoorl. Een dorp
aan de duinen waar de Heereweg de ruggengraad vormt. De Heereweg loopt in essentie, en onder
verschillende namen, van Beverwijk tot Camperduin. Het is de ruggengraat van vele dorpskernen en
zo ook van Schoorl.
Pas later heeft het klimduin een podium gekregen door het verdwijnen van de oude Roode Leeuw en
de daarop volgende nieuwbouw van de Roode Leeuw-appartementen, winkels en horeca.
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De ontwikkeling is kenmerkend voor de verschuiving van een agrarische nederzetting naar een
verblijfsgebied met toeristische waarde. Beide worden in de huidige situatie gewaardeerd, maar
botsen op sommige punten ook met elkaar.
3.2.2

Vertaling van visie naar ontwerp
De visie op hoofdlijnen vormt de basis voor de verdere uitwerking van de deelgebieden:
- De basis wordt gevormd door de kruising Laanweg-Heereweg. Dit heeft een historisch karakter
en hierlangs lopen de hoofdroutes voor het verkeer.
- Het klimduinplein mag meer één geheel worden en krijgt een pleinachtige inrichting die afwijkt
van het meer historische karakter van de hoofdwegen. Het plein wordt aantrekkelijker gemaakt,
het autoverkeer krijgt minder de nadruk en er worden duinbomen en groen toegevoegd. Het
plein aan de voet van het klimduin blijft een verblijfsgebied. De pergola kan het nog
aantrekkelijker maken. Bij de vormgeving van de ruimte voor de supermarkt is er veel aandacht
voor het fietsparkeren.
Het kruispunt Heereweg/ Laanweg waar dit allemaal bij elkaar komt verdient bijzondere
aandacht om de verblijfskwaliteit van de omliggende ruimte te versterken, maar ook het verkeer
goed te geleiden. Nadruk zal niet meer komen te liggen op doorstromen.
De Paardenmarkt vormt een groene verbijzondering aan de Heereweg en de route naar het
parkeerterrein moet duidelijker en aantrekkelijker worden.
Bij de inrichting van de Heereweg wordt het karakter bepaald door de historische waarde van de
weg. Los van welk verkeer er straks nog wel en niet overheen gaat.
- Bestaande bomen worden zo veel mogelijk gehandhaafd. Deze bepalen grotendeels het karakter
van Schoorl. Daarnaast zorgen ze voor verkoeling in de zomer, wat bijdraagt aan het aangename
klimaat in het dorp. Waar mogelijk worden een aantal bomen toegevoegd, er wordt dan gezocht
naar een boom die past bij de uitstraling van het dorp in de duinen. Het extra groen wat wordt
toegevoegd verwijst ook naar duinbeplanting, maar is wel goed te onderhouden in de openbare
ruimte en versterkt dit ook.
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4 Ophalen van input
Tijdens het proces is op verschillende manieren input opgehaald. Deze input is gebruikt binnen de
ontwerpsessies met de meetekengroep.

4.1 Interviews met toeristen en enquêtes verblijfstoeristen
In de enquêtes en interviews zijn de volgende vragen gesteld:
-

Kan de openbare ruimte een opfrisbeurt gebruiken? Waarom..?
Het thema dorp waar de duinen altijd dichtbij zijn spreekt mij aan? Omdat….?
Is het centrum van Schoorl voldoende groen? Omdat….?
Wat waardeert u vooral aan het centrum van Schoorl voor wat betreft openbare ruimte?
Wat zou uw verblijf in Schoorl nog aangenamer maken, inzake de openbare ruimte?

De meerderheid van de geïnterviewden is het eens met de stelling dat het centrum een opknapbeurt
kan gebruiken. Het thema ‘dorp waar de duinen altijd dichtbij zijn’ spreekt mensen aan. Over de
hoeveelheid groen in het centrum zijn de meningen verdeeld. Het parkeren is slecht geregeld. Te
weinig plekken, betaald parkeren en te duur worden als argument genoemd.

Legenda: 1 = helemaal mee oneens 5 = helemaal mee eens
In het najaar van 2017 zijn onder aan het klimduin interviews gehouden. Hieruit kwam naar voren:
-

-

Toeristen geven aan gecharmeerd te zijn van Schoorl. Ze vinden het gezellig, knus gemoedelijk.
Dat het gedateerd is geeft een vakantiegevoel.
Ze vinden het thema Duindorp aanspreken, aansluiten bij de ontwikkeling rond Camperduin.
Schoorl is geen Bergen en dat moet zo blijven. Hiermee wordt gewezen op het knusse karakter
van Schoorl.
Over de hoeveelheid groen zijn de meningen verdeeld. De ene kant geeft aan dat veel groen
verrommeling geeft. Een ander deel geeft aan dat er teveel verharding is dar er meer groen en
bloemen in het centrum mogen.
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-

-

Over het parkeren waren de meningen verdeeld. Een deel heeft hier geen mening over, omdat ze
op de fiets zijn gekomen. Een deel ervaart geen probleem, een deel geeft aan weinig plek en
duur.
Over wat aandacht behoeft wordt aangegeven dat het centrum wel iets moderner kan. De
bestrating vraagt aandacht. Maak het gebied voetgangersvriendelijker.

Als tips werden aangeven:
-

Openbare toiletten
Opknappen open ruimte rond hertenkamp in Bergen als voorbeeld
Speelvoorziening voor kinderen onder aan het Klimduin

4.2 Gesprekken met jongeren
Op 19 oktober 2017 hebben we met een aantal jongeren van Schoorl om tafel gezeten over de
ontwikkeling van de openbare ruimte van het centrum van Schoorl. We starten met de uitleg van het
doel van de avond en het proces rond de herinrichting van het dorpshart Schoorl. Naast dit gesprek
bevragen we ook toeristen en hebben we een meetekengroep met bewoners en ondernemers. Uit
alle input die we ophalen wordt een schetsontwerp gemaakt.
De gemeente gaat het centrum van Schoorl namelijk opnieuw inrichten. Schoorl wordt straks
‘duindorp Schoorl, een dorp waar de duinen altijd binnen handbereik zijn.’ Jouw mening als jongere
van Schoorl is daarbij ook belangrijk. Het gaat niet om de gebouwen, maar het gaat om de straat, de
bankjes, de verlichting, de paaltjes, het groen, de plek voor de fiets, auto’s Heereweg
(winkelstraatdeel)
Hoe vinden jullie dat het centrum er nu uit ziet? De jongeren geven onder andere het volgende aan:
-

Gevoel: Fijn gevoel, ouderwetse uitstraling. Maar wel het gevoel dat het dorp is gemaakt voor
toeristen. Er is veel beton in het centrum. De auto’s op de Heereweg worden als lastig ervaren.
Ideeën: Bankjes (met rugleuning, want daar kan je lekkerder op hangen. Zelfde steen gebruiken,
zorgt voor een rustigere uitstraling. Kruispunt Laanweg/Heereweg is chaotisch. Kan het centrum
niet autoluw gemaakt worden. Graffiti kunst, een mini halfp-pipe, een panna veldje op de
Paardenmarkt. Klimplanten bij de pergola bij het Klimduin.

Op 6 november 2017 is er een 2e gesprek geweest. Inmiddels waren er ontwerpen voor het Roode
Leeuwplein/ kruising Viersprong en de Paardenmarkt. Ook is er een debatavond geweest inzake de
herinrichting van de Heereweg. Doel van de avond is van de jongeren van Schoorl te horen wat zij
van het ontwerp vinden en ideeën op te halen voor een ontwerp van de Heereweg.
We hebben ze de tekeningen en eerste impressie foto’s voorgelegd. De jongeren geven onder
andere het volgende aan:
-

-

-

Kruising trefpunt/viersprong: De eerste reactie was algemeen mooi, groen, meer ruimte bij het
Klimduin. Door te kiezen voor een ander uiterlijk wordt het minder aantrekkelijk om in te rijden.
Fijn dat er bankjes met een rugleuning komen. Er zijn nog wel wat zorgen over de veiligheid op
het plein voor kleine kinderen, omdat er ook nog auto’s op het Klimduinplein blijven rijden.
Klimduin foto impressie: Wat is dit mooi. Is de steenkeuze niet ouderwets? Kan er een klimboom
in het midden. Over extra speelmogelijkheden bestaat wel discussie, want het Klimduin is op zich
al interessant om te spelen.
Heereweg: Kan het geen fietsstraat worden? Graag meer fietsenrekken ten koste van
parkeerplaatsen voor auto’s. Alleen parkeren voor vergunninghouders? Afsluiten voor alle
auto’s?
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-

Kunst: kan er ook iets met kunst gedaan worden, waar je ook in kan klimmen of selfies mee kan
maken? Kunnen er glimmende stenen op bepaalde plekken worden toegepast? Kan er iets met
mozaïek, bijvoorbeeld een social sofa?

4.3 Gesprek met de ondernemers
Er zijn verschillende gesprekken geweest met de ondernemers van Schoorl. Vanaf de start van het
project was duidelijk dat herinrichting van de Heereweg de meeste discussie zou opleveren. De
Heereweg is deels winkelgebied, deels woonstraat en er grenst ook een vakantiehuisjespark aan. Een
deel van de ondernemers ziet graag de Heereweg afgesloten (in ruimte en tijd, autoluw) een ander
deel van de ondernemers is hier geen voorstander van.
Om inzicht te krijgen in de verkeers- en parkeerbewegingen op de Heereweg in Schoorl is een
verkeersonderzoek uitgevoerd.
Donderdag 8 februari 2018 is aan de ondernemers van Schoorl een toelichting gegeven op de
onderzoeksopzet voor een onderzoek naar de effecten van een herinrichting van het centrum van
Schoorl. Binnen de opzet werd rekening gehouden met 1 telmoment. Op verzoek van de
ondernemers is dit uitgebreid naar twee momenten. Eén in het hoogseizoen en één in het
laagseizoen.
In november zijn de uitkomsten van het onderzoek besproken met de ondernemers. Dat de
Heereweg meer een verblijfsgebied zal moeten worden wordt unaniem gedragen. Maak de
Heereweg onaantrekkelijk voor auto’s en aantrekkelijker voor voetgangers en fietsers. Een deel van
de ondernemers is voor compleet afsluiten, een ander deel is fel tegen. Als ideeën werden genoemd:
-

stel kort parkeren in door middel van een blauwe schijf,
afsluiten in het hoogseizoen,
op alternatieve plekken parkeerplaatsen aanbieden,
omdraaien van het 1-richtingverkeer.

Grote zorg is het kwijt raken van de eigen inwoners als klant. Zij vormen in het laagseizoen de
voornaamste bron van inkomsten.
Naast de bijeenkomsten hebben een aantal ondernemers gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot
inloop in de Sanderij. Vragen die werden gesteld zijn: hoe ziet het er voor mijn deur uit? En de zorg
voor het verdwijnen van auto parkeren ten gunste van fietsparkeren. Ook hebben een aantal
ondernemers hun zorg geuit met betrekking tot auto-vrij maken van de Heereweg.

4.4 Consultatie inwoners
Naast de toeristen en de jongeren is ook gelegenheid geboden aan alle inwoners van Schoorl om hun
input te leveren. Dit hebben we op verschillende manieren aangepakt. We hebben een digitaal
platform met forum gestart: www.denkmeeoverSchoorl.nl. Hierop konden inwoners, ondernemers
en overige belangstellenden hun mening en ideeën geven en met elkaar in discussie gaan.
Hiernaast hebben we ook gekozen voor een ontmoetingsmoment. Veel inwoners hebben de
beschikking over internet, maar stellen prijs op een ontmoeting om hun verhaal te vertellen.
Hiernaast zijn er twee centrale bijeenkomsten gehouden. Er is een debatavond georganiseerd over
de verkeerssituatie op de Heereweg in oktober 2018. De concept-plannen zijn in februari 2019
gepresenteerd aan de inwoners en ondernemers van Schoorl
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4.4.1 Website www.denkmeeoverSchoorl.nl
De bevolking van Schoorl is zeer divers qua leeftijdsopbouw. Daarom is ten behoeve van het ophalen
en verwerken van informatie ingezet op meerdere middelen. Zo is er een website met forum
opgericht om de plannen onderling digitaal te kunnen bekijken en beoordelen. Het forum is ook
bedoeld om een discussie binnen de bevolking op gang te krijgen: wat is nu echt belangrijk? De
website is veel bezocht en er zijn 61 reacties op geplaatst. De reacties zijn als input meegenomen en
besproken in de meetekengroep.
Reacties die onder andere zijn gegeven:
-

Veel bijvangst: parkeren, parkeren achter de JUMBO, fietstransferium
Kunst in de openbare ruimte: Teun de Jager
Suggesties voor groen
Kruising Laanweg/Sportlaan herinrichten
Heereweg autovrij tijdens venstertijden (bijvoorbeeld alleen in de zomer en tussen 11.00 en
19.00
Oversteek vanaf Aagtdorp naar het fietspad tussen de Klimweg en Honky Tonk.
Aandacht voor de mindervalide medemens

4.4.2 Inloop in de Sanderij
Omdat de bevolking van Schoorl gemiddeld ouder wordt, is ook een inloopmoment in de Sanderij
opgestart, waar inwoners de ontwerpen konden bekijken Op woensdag konden inwoners (eventueel
op afspraak) overleggen met de projectleider. Vrije inloop is incidenteel gebeurd. Er zijn veel
inwoners en ondernemers op afspraak langs gekomen in de Sanderij. Er zijn 41 inwoners
langsgekomen op de inloop. Onder andere zijn deze onderwerpen ter sprake gekomen:
-

Hoe wordt er omgegaan met de uitstallingen en reclame?
Spelen bij het Klimduin nu het muurtje bij de Roode Leeuw instabiel is geraakt
Hoe komt de plek van de braderie weer terug?
Kruispunt bij de Viersprong is onoverzichtelijk
Hoe maken we de Paardenmarkt aantrekkelijker?
Aandacht voor de visueel beperkten.

4.4.3 Presentatie wijkvereniging Schoorl-Centrum en Aagtdorp
Er zijn bij de Algemene Ledevergadering (ALV) van de wijkverenigingen van Schoorl Centrum en de
bewonersvereniging van Aagtdorp presentaties gegeven over de voortgang en de conceptontwerpen. De ontwerpen zijn enthousiast ontvangen

4.4.4 Debatavond verkeer op de Heereweg
Op 17 oktober 2018 is tijdens een debatavond over de Heereweg gesproken met ca. 50 aanwezige
inwoners en ondernemers. De avond was bedoeld om ieders standpunten te horen, eigen indrukken
en ideeën toe te lichten en te komen tot een aantal gezamenlijke uitgangspunten die kunnen worden
meegenomen voor het voorlopig ontwerp.
De avond is geleid door een onafhankelijk discussieleider. Er zijn stellingen voorgelegd aan de hand
van de Mentimeter. Een ieder kon via een mobiele telefoon stemmen op stellingen. De uitkomsten
van de Mentimeter zijn gebruikt als uitgangspunt voor de discussie. Uit de uitslagen kunnen geen
conclusies getrokken worden. Gevraagd is naar ‘wat vindt u belangrijk bij de herinrichting van de
Heereweg’, ‘Ik wil dat de Heereweg…..’, ‘Wat heeft de meeste prioriteit bij de herinrichting?’, ‘Ik wil
dat de gemeente ook aandacht heeft voor…..’.
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Belangrijkste uitkomsten van de debatavond zijn:
-

Voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers
Aandacht voor minder valide gebruikers
Omdraaien 1 richtingsverkeer uittesten
Beperkte toegang tot de Heereweg voor auto’s
Parkeren is aandachtspunt

4.4.5 Inloopavond presentatie concept-plan
Op 13 februari 2019 is een inloopavond georganiseerd voor alle inwoners en ondernemers in
Schoorl. Er zijn een aantal presentatieborden neergezet en er konden vragen worden gesteld aan de
wethouder, aanwezige ambtenaren, leden van de meetekengroep en de landschapsarchitect.
Er is de mogelijkheid gegeven om een reactie achter te laten. Onder andere zijn de volgende ideeën
gegeven:
-

Aandacht voor fietsparkeren
Openbare toiletten
Fietsgoot bij trap op de Paardenmarkt
Andere soort bomen neerzetten, huidige bomen geven overlast
Aanlichten Klimduin
Remmen fietssnelheid
Rotonde Laanweg-Sportlaan.
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5 Vertaling naar ontwerp: meetekengroep
Bij de start van de meetekengroep zijn diverse belangengroepen gericht uitgenodigd. Ook hebben
individuele inwoners zichzelf aangemeld. Er is gestart met een groep van 15 meetekenaars. Gaande
weg zijn een aantal afgevallen. Er is een uitgebreide raadpleging geweest van de meetekengroep. De
meetekengroep is zesmaal bijeen geweest.
De input die we is opgehaald bij verschillende gebruikers is meegenomen in de meetekengroep. Zo is
stapsgewijs gekomen tot een ontwerp.
Meetekensessies:
1. De eerste meetekensessie diende als kennismaking en het verkennen van de wensen,
problemen en kwaliteiten van de openbare ruimte in het dorp. In deze bijeenkomst zijn
duidelijk de verwachtingen, beperkingen en randvoorwaarden uitgesproken. Een aantal
leden hadden liever een uitgebreidere procedure waarbij niet alleen de openbare ruimte,
maar ook de stedenbouwkundige structuur en zelfs bestemming van gebouwen zou worden
meegenomen. De mensen zijn opbouwend in de klankbordgroep gebleven. De uitkomsten
van de discussie zijn samen met alle input uit andere belangengroepen vertaald naar de
eerste ontwerpschetsen.
2. In de tweede bijeenkomst zijn de resultaten van de eerste sessie samengevat en alle input uit
andere gesprekken is gedeeld. Aan de hand van deze input is een visie opgesteld voor de
openbare ruimte van Schoorl. De visie is een inrichting op grote lijnen. Er zijn geen principes
uitgewerkt er is alleen een richting aangegeven (zie kaart).
Aan de hand van referentiebeelden zijn de achterliggende ideeën en sferen verduidelijkt. De
visie dat de inrichting van de Heereweg aansluit op het historische, ouderwetse en dorpse
karakter dat nu heerst is besproken en werd onderkend. De inrichting van het centrum van
Schoorl moet een betere uitstraling, en meer eenheid, krijgen dan de huidige situatie. Ook is
er gesproken over de inrichting van de kruispunten en het materiaalgebruik.
3. In de derde bijeenkomst zijn de leden verdeeld over tafels
gaan schetsen en sparren over drie deelgebieden;
Klimduinplein, Paardenmarkt en kruispunt Heereweg
- Laanweg. Als basis om te schetsen zijn diverse
onderleggers meegegeven die als basis konden worden
gebruikt. Hier kon overheen geschetst worden en met
behulp van vele referentiebeelden kon de gewenste sfeer
en materialisatie aangegeven worden. Na afloop zijn
alle ideeën met elkaar gedeeld, werden ideeën toegelicht
en besproken.
4. In de vierde bijeenkomst zijn de conclusies uit de vorige
bijeenkomst nogmaals besproken. Referentiebeelden die
veel mensen aanspraken zijn getoond en overwegingen
en ideeën nogmaals gedeeld. Aan de hand van
deze ideeën zijn de eerste schetsen voor de drie
onderdelen uit de vorige bijeenkomst getoond en toegelicht. Vervolgens vond er een stille
wand sessie plaats. Tijdens deze sessie kon elke deelnemer opmerkingen en vragen over het
ontwerp opschrijven. Na afloop, als alles opgeschreven was werd elke opmerking besproken
en werden achtergronden toegelicht. Aan de hand van deze discussies zijn de ontwerpen
weer aangepast.
5. In de vijfde bijeenkomst is de problematiek aan de Heereweg besproken en is het
verkeersrapport van de Heereweg gedeeld. De meetekengroep heeft zich gebogen over de
invulling van de Heereweg. Het omkeren van de rijrichting is besproken en er
is gediscussieerd over de invulling van het parkeren, de gebruiksruimte voor de voetganger
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en de aansluiting op het kruispunt en andere dillema’s. Ook zijn er voorbeelden van andere
dorpen getoond.
6. In de laatste bijenkomst zijn de schetsen voor de Heereweg getoond en is er
weer gediscussieerd over diverse onderdelen. Ook is voorgelegd welke principes gekozen
kunnen worden voor het toepassen van meubilair, wat aansluit bij de visie duindorp Schoorl.
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6

Ontwerp deelgebieden

Binnen de meetekensessies is nagedacht over de verschillende gebieden. Dit heeft geleid tot
verschillende deelontwerpen met onderlinge samenhang. Alle ontwerpen en ideeën zijn ook met de
ambtelijke werkgroep besproken. Bij een aantal onderwerpen is nader uitgelegd welke keuze is
gemaakt en waarom. Voor sommige onderdelen zijn meerdere scenario’s besproken.
6.1

Klimduinplein

Het klimduinplein mag meer dienst gaan doen als verblijfsgebied, waar de auto doorheen rijdt. De
auto blijft door het gebied rijden, omdat naast de JUMBO een parkeerterrein is en bewoners van de
Roode Leeuw een parkeerkelder hebben.
De ruimte voor de supermarkt wordt nu gedomineerd door de fiets, dit komt niet alleen door de
grote hoeveelheden fietsen, maar ook door een inefficiënte verdeling van de fietsen. Ook als er
weinig fietsen staan lijkt het al vol. Bij de herinrichting worden de fietsen meer richting de gevel
geschoven, en in een lange rij aan elkaar geschoven. Hierdoor ontstaat er een grotere restruimte
waar fatsoenlijk gewandeld kan worden. Op zeer drukke dagen kunnen aan de andere zijde van dit
wandelpad ook nog fietsen geparkeerd worden.
Het plein aan de voet van het
klimduin is het podium van de
duinen, hier hoeven geen grote
objecten het middelpunt te
vormen. De openheid past bij de
schaal van de duinen. Het wordt in
de huidige situatie door drie
eenvoudige treden gescheiden van
de doorgaande route, door deze
treden mee te ontwerpen met het
plein vormen ze al het begin van
het verblijfsgebied.
De huidige pergola is een fijne plek om te zitten, maar vormt niet echt een eenheid met het plein. Dit
kan beter, het idee is dat de pergola groener wordt en het plein meer gaat omarmen. Verder worden
er een aantal groenvakken aan het plein toegevoegd met planten die verwijzen naar de
duinvegetatie.
De materialisatie van het plein is uitvoerig met de klankbordgroep besproken. In basis wordt door
velen verzocht om een dorpse uitstraling, wat al snel resulteert in een keuze voor gebakken klinkers.
Maar alles in gebakken klinkers uitvoeren kan ook al snel saai en massaal overkomen. Uit de
gesprekken met de klankbordgroep en input van de website kwam van meerdere kanten de wens om
juist te werken met grotere (grijze) tegels, die het pleingevoel meer benadrukken. Uiteindelijk is er
voor een combinatie tussen gebakken klinkers en bijzondere tegels gekozen. De gebakken klinkers
voor de rijweg (ook uit praktische overwegingen in verband met wringend vrachtverkeer) en het
plein voor de supermarkt. Dit vormt samen een aaneengesloten pleinachtige ruimte. Het plein onder
aan het klimduin krijgt bijzondere tegels, die doorwaaieren naar de Heereweg, voor een verbinding
tussen de deelgebieden.
Het kruispunt bij de Heereweg krijgt een wat vrijere inrichting dan in de huidige situatie. Het verkeer
wordt geleid door strategisch geplaatste groeneilanden en een aantal paaltjes.
Scenario’s
Ontwerp: het voorgestelde ontwerp gaat uit van het leeg houden van het plein bij het klimduin
1. Scenario 1: Waterelement toevoegen
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Een aantal keer is de wens geuit om een waterkunstwerk toe te voegen aan het klimduinplein. Dit
maakt het plein nog aantrekkelijk, er is nog meer vermaak. In het ontwerp is gekozen dit niet te
doen. De volgende afweging is gemaakt:
Er kan over gediscussieerd worden hoeveel trekkers het klimduinplein nodig heeft? Het duin zelf
is de hoofdattractie, is het noodzakelijk om daar nog meer vertier aan toe te voegen?
Wel kan het één het ander mogelijk versterken.
Het waterkunstwerk zorgt mogelijk voor meer geluidsoverlast.
Een waterkunstwerk vraagt intensief beheer. Uit de ervaring die in Egmond aan Zee is opgedaan
is gebleken dat het een kwetsbaar systeem is. In combinatie met zand zal dit mogelijk
nog kwetsbaarder zijn.
Het past niet in de duurzame gedachte van de gemeente. Voor een waterkunstwerk is schoon
leidingwater nodig wat constant aangevoerd moet worden.
2. Scenario 2: kunstwerk Teun de Jager toevoegen
Vanuit een aantal bewoners is de vraag gesteld om iets met het verhaal van Teun de Jager te doen.
Er zou dan een beeld van Teun de Jager geplaatst kunnen worden op het Klimduinplein. Het is een
sympathiek idee en wordt meegenomen in de verdere uitwerking. Voorstel voor een locatie is bij de
trappen. Zie ook hoofdstuk 7.
6.2

Paardenmarkt

De Paardenmarkt mag een aantrekkelijker verblijfsgebied worden, met een groene inrichting. We
streven naar een vereenvoudiging van de bestaande rommelige situatie. De route van het
parkeerterrein naar het dorp kan een stuk aangenamer worden.
In de vormentaal op het plein wordt weer verwezen naar de organische vormen in het duingebied.
(Lichte) paden slingeren tussen donkerdere opgaande elementen. Door gebruik te maken van twee
kleuren klinkers in meanderende lijnen wordt dit effect nagebootst. In de donkere delen komen
plantvakken en planteilanden met zitgelegenheden te liggen.
Van het plein naar het parkeerterrein moet een groot hoogteverschil overbrugd worden (2 meter).
Om dit beter toegankelijk te maken is het wenselijk om de hellingbaan te verlengen, en daarmee
minder stijl te maken.
De trap wordt aantrekkelijker ingericht, waardoor het ook als verblijfplek kan dienen voor
bijvoorbeeld mensen die een ijsje eten.
6.3

Heereweg

De Heereweg heeft een smal profiel (van gevel tot gevel) en de bestaande bomen zijn van hoge
waarde voor de beleving van het dorp (en zorgen voor verkoeling). Beleid is bestaande bomen zoveel
mogelijk te behouden. Deze elementen zijn vaste gegevens. De rest van de Heereweg kan, met
behoud van historisch karakter, heringericht worden. Uit input die gegeven is en uit de stellingen van
de debatavond is naar voren gekomen dat er meer aandacht moet zijn voor de voetganger. In de
huidige situatie worden in het stukje tussen rijweg en gevel geparkeerd door auto’s en fietsen, er
staan uitstallingen, bomen en bankjes. In de kleine ruimte die dan nog overblijft, is op sommige
plekken slechts ruimte voor één voetganger. Dit willen we bij de nieuwe inrichting omdraaien.
De rijweg wordt iets smaller en geherprofileerd zodat het zo wenselijk mogelijk komt te
liggen.
Vanaf de gevel mag er 1 meter ruimte gebruikt worden door de ondernemers conform de
Algemene plaatselijke verordening.
Er wordt een voldoende brede strook aangelegd waar voetgangers kunnen wandelen.
De ruimte die overblijft, is respectievelijk voor de boom, de fiets, de auto, een bankje of een
uitstalling (max 1m2, afspraken uit het verleden). Hierin moeten dus keuzes worden gemaakt.
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-

-

Er is voor gekozen om minder auto’s op de Heereweg te laten parkeren De parkeerplekken
die hier verdwijnen, willen we elders compenseren, bijvoorbeeld op het parkeerterrein aan
de Sportlaan.
Van de parkeervakken die over blijven komen er meer beschikbaar voor mindervaliden.
Zodat mensen die slecht ter been zijn, makkelijker bij de winkel kunnen komen.
Een aantal van de overgebleven parkeerplekken kan in het zomerseizoen tijdelijk opgeofferd
worden voor extra fietsparkeerplaatsen.
Het is wenselijk om ter compensatie een deel van het parkeren bij de Sportlaan met een
blauwe kaart te reguleren, zodat de beloning voor het verder weg parkeren groter is en de
druk iets van het parkeerterrein achter de Jumbo wordt gehaald. Dit maakt onderdeel uit van
het parkeeronderzoek wat loopt naast dit traject voor de herinrichting van de openbare
ruimte.

Omdraaien rijrichting: Vanuit de debatavond werd het idee geopperd om de rijrichting in de
Heereweg om te draaien. Dit heeft de volgende voordelen:
De grote stroom verkeer in de ochtendspits wordt vermoedelijk kleiner, ’s morgen gaat veel
verkeer van noord naar zuid.
Auto’s vanuit Bergen kiezen, door de dorpse uitstraling, die aan de zijde van de Duinvoetweg
gelijk zichtbaar is, minder snel voor deze ‘drukkere’ route.
Automobilisten die voor de JUMBO willen parkeren kiezen voor een zekerdere optie door
hun auto achter de JUMBO te parkeren in plaats van het eerst op de Heereweg te proberen
(nb. uit onderzoek van Sjoerd Stienstra is gebleken dat een zeer groot deel van de
parkeerders in de Heereweg voor de JUMBO komen).
Verkeer wat in de nieuwe situatie de Heereweg in wil moet de doorgaande stroom
(Laanweg – Duinweg) doorkruizen. In de huidige situatie kan het sluipverkeer over de
Heereweg rechtdoor steken. Dit maakt het in de nieuwe situatie minder aantrekkelijk om
voor de Heereweg te kiezen.
Door de verkeerskundigen van de gemeente is deze variant besproken en er zijn geen
onoverkomelijke bezwaren gevonden. De voordelen van deze variant zijn groter dan de huidige
situatie. Daarnaast is het voordeel dat, mocht het nu in de praktijk niet werken, dit voorstel makkelijk
te herstellen is door de eenrichtingsverkeersborden om te draaien. Voorgesteld wordt om het
richtingverkeer als pilot om te draaien. Een jaar na ingaan van deze maatregel, wordt de maatregel
geëvalueerd samen met Schoorl Community.
In een overleg met Visio (expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen) zijn er aan de
inrichting nog enkele aanpassingen en detailleringen gedaan om de openbare ruimte toegankelijk te
maken voor mensen die slecht zien of met hulpmiddelen lopen.
Parkeren: Door deze ingreep gaat het aantal parkeerbewegingen naar beneden (nu 200 per dag) en
nemen we aan dat het sluipverkeer verminderd (2/3 van de auto’s is doorgaand/sluipverkeer).
De mindset van parkeerders in Schoorl moet veranderen. Een klein stukje lopen is gevoelsmatig
minder erg als het onmogelijk is om voor de deur te parkeren, dan wanneer iemand anders op ‘jouw’
gewenste plek staat en je dus verder moet lopen dan oorspronkelijk verwacht.
Voordelen:
Indien de ingreep niet werkt (rijrichting omkeren) is dit omkeerbaar
De Heereweg blijft bereikbaar voor mensen die slecht ter been zijn
Er hoeft geen systeem met pasjes of sleutels voor de bewoners en bezoekers van de Heereweg
worden geregeld.
De ondernemers aan de Heereweg hoeven geen ingewikkelde afspraken te maken met
leveranciers (over het openen van een afsluiting of venstertijden)
Keren of achteruit rijden op de Heereweg is niet nodig
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Nadelen:
De auto blijft op de Heereweg, dit verstoort het winkelend publiek
Ook sluipverkeer kan nog steeds gebruik maken van de Heereweg
Scenario’s
Ontwerp: meer ruimte voor de voetganger, eenrichtingverkeer van zuid naar noord, minder
parkeerplaatsen
Scenario 1: Heereweg alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer (aanwonenden, bezoekers
vakantiepark en leveranciers)
Aanvullend op het basisvoorstel kan er een bord worden toegevoegd waarbij alleen
bestemmingsverkeer over de Heereweg mag rijden. Bezoekers die willen parkeren op de Heereweg
vallen hier ook onder. Uit verkeersonderzoek blijkt dat 2/3 van de auto’s die door de Heereweg
rijden geen parkeerders zijn, maar doorgaand verkeer. Dit is dus een aanzienlijk deel van de
aantallen. Dit kan met bebording gedeeltelijk afgevangen kunnen worden. Handhaven is echter
lastig. Onaantrekkelijk maken is interessanter, doordat bijvoorbeeld laden en lossen meer op straat
plaatsvindt, waardoor doorstroming veel lager is en dus onaantrekkelijk.
Voordelen:
Indien de ingreep niet werkt is dit omkeerbaar
Er hoeft geen systeem met pasjes of sleutels voor de bewoners en bezoekers van de Heereweg
worden geregeld.
De ondernemers aan de Heereweg hoeven geen ingewikkelde afspraken te maken met
leveranciers (over het openen van een afsluiting of venstertijden)
Keren of achteruit rijden op de Heereweg is niet nodig
Sluipverkeer zal afnemen
Nadelen:
De auto blijft op de Heereweg, dit verstoort het winkelend publiek
De Heereweg blijft niet bereikbaar voor mensen die slecht ter been zijn
De ingreep is moeilijk controleerbaar en te handhaven
Scenario 2: Heereweg periodiek afsluiten voor autoverkeer tussen de visboer en het kruispunt met de
Laanweg (met subvarianten: 3a alleen in zomerseizoen, 3b alleen in weekenden of 3c alleen tussen
bepaalde tijdstippen (bijv tussen 11:00 en 18:00)) (autoluw), vergelijkbaar met de Voorstraat in
Egmomd aan Zee.
De Heereweg wordt vanaf de visboer afgesloten, bijvoorbeeld door middel van een beweegbare
paal. Tot aan de visboer wordt de Heereweg twee-richtingverkeer zodat de bewoners aan dit
gedeelte van de Heereweg hun woning kunnen bereiken.
Door de Heereweg tijdelijk af te sluiten voor auto’s en laden en lossen plaats te laten vinden in
venstertijden (‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat) ontstaan er momenten waar de Heereweg
aantrekkelijker is voor langzaam verkeer. Fietsers zullen nog wel gebruik maken van de Heereweg.
Op de aantrekkelijke momenten is het aandeel fietsers echter wel aanzienlijk en zal de voetganger
dus nog steeds goed op moeten letten en kan het rijgedeelte van de Heereweg niet als
wandelboulevard gebruikt worden (op een zaterdag in mei is de hoeveelheid fietsen op het toppunt
gemeten op ruim 400 per half uur, auto’s zijn constanter met 50 per half uur).
De ruimte op de Heereweg is beperkt en begrensd door de gebouwen. Van oorsprong is de
Heereweg twee-richtingsverkeer geweest. De oude gemeente Schoorl heeft vanwege de beperkte
ruimte hier eenrichtingsverkeer ingesteld en een weg (Sportlaan) om het centrum gelegd ter
ontsluiting van naastgelegen gebieden.
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Verkeerstechnisch is de Heereweg in Schoorl moeilijk af te sluiten omdat er geen “natuurlijk“
moment of een mogelijkheid is om verkeer voor een afsluiting te laten afvloeien. Dit is in Egmond
aan Zee wel het geval. Verkeer kan hier voor de afsluiting van de Voorweg zowel links- of rechtsaf zijn
weg vervolgen.
Het winkelgedeelte van de Heereweg bevinden zich garages van bewoners. Bij het afsluiten van
centrum voor doorgaand verkeer en het toch bereikbaar houden voor de bewoners is de verwachting
dat er verkeer (bijvoorbeeld bestelbussen voor pakketbezorging) de Heereweg inrijdt dat uiteindelijk
(voor de fysieke afsluiting) zal moeten keren. Deze situatie is ongewenst en onveilig aangezien er veel
wandel en fietsverkeer is.
Het grootste deel van de bezoekers in de huidige situatie bestaat uit mensen uit Schoorl en
omgeving, er wordt met dit scenario ingesprongen op meer toeristen, dit leidt ook weer tot een
grotere behoefte aan parkeren rondom het centrum.
Voordelen:
- Auto’s bepalen het straatbeeld minder
- Het dorp krijgt een duurzamere uitstraling
- In de seizoenen met minder goed weer kunnen mensen wel dichtbij parkeren
- De nadruk komt te liggen op een vriendelijk gebied voor de bezoeker
- Deze inrichting trekt mogelijk andere ondernemers
- Geen sluipverkeer buiten de venstertijden
- Minder parkeerbewegingen
Nadelen:
- Mensen die slecht ter been zijn kunnen niet meer voor de deur parkeren
- Groot aandeel fietsers beperkt nog steeds de mogelijkheid tot ongehinderd flaneren voor
voetgangers
- Bewoners van dit deel van de Heereweg kunnen hun woning niet bereiken, er moet dan gewerkt
worden met een systeem met pasjes of iets vergelijkbaars
- Ondernemers worden door de venstertijden beperkt, niet alle leveranciers kunnen zich aan
venstertijden houden
- Ondanks het geheel afsluiten van een gedeelte van de Heereweg zullen er nog steeds mensen
proberen de Heereweg in te rijden (bijvoorbeeld pakketbezorgers, leveranciers, bezoekers van
mensen aan de Heereweg). Deze moeten dan keren voor of nabij de visboer. Dit is voor grotere
voertuigen niet mogelijk en voor personenauto’s onwenselijk. Er is fysiek geen ruimte om een
keermogelijkheid te maken. Achteruitrijden en keren in een zone waar zoveel fietsers en
voetgangers komen is zeer onwenselijk.
- Werken met venstertijden schept onduidelijkheid.
Scenario 3: Voetgangersgedeelte maken tussen Paardenmarkt en kruispunt met Laanweg en totaal
afsluiten voor auto en fiets (eventueel seizoensgebonden)
Het eerste stuk van de Heereweg vanaf het kruispunt wordt een voetgangersgedeelte. Fietsers
moeten afstappen en de Heereweg wordt compleet afgesloten. Laden en lossen voor dit gedeelte
moet plaatsvinden in venstertijden of vanaf de Paardenmarkt. Tot aan de Paardenmarkt is de rijweg
tweerichting verkeer. Bij het begin komt een bord met doodlopende straat te staan. Bij de
Paardenmarkt moeten leveranciers, pakketbezorgers en mensen die geparkeerd hebben keren.
Doorsteken naar het parkeerterrein is niet mogelijk. Een optie is geen parkeerplekken op de
Heereweg aan te brengen zodat er alleen maar bestemmingsverkeer naar de Heereweg komt en
geen bezoekers van winkels.
Door deze ingreep ontstaat een aantrekkelijke winkelkern, mogelijk vestigen zich hier andere
ondernemers die meer inspelen op beleven of fun-shoppen. Voetgangers kunnen gebruik maken van
de gehele breedte van de Heereweg.
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Fietsers moeten afstappen of omfietsen. Omfietsen via de Sportlaan moet goed gefaciliteerd
worden, eventueel met een extra vrijliggend fietspad langs de Sportlaan, wat aansluit op het nog te
realiseren fietspad tussen Sportlaan en Molenweg.
Voordelen:
Auto’s bepalen het straatbeeld niet
Het dorp krijgt een duurzamere uitstraling
De nadruk komt te liggen op een vriendelijk gebied voor de bezoeker
Deze inrichting trekt mogelijk andere ondernemers waardoor de levendigheid van het centrum
gewaarborgd blijft
Geen sluipverkeer
Er komt meer ruimte in het profiel bij de winkels doordat er geen parkeerplekken voor de auto in
hoeven
Voetgangers kunnen ook in het midden van de Heereweg lopen
Nadelen:
Mensen die slecht ter been zijn kunnen niet meer in de buurt van de winkels parkeren
Fietsers moeten omfietsen (via Sportlaan) of afstappen
Handhaven van het afstappen van de fietsers is moeilijk
Bewoners van dit deel van de Heereweg kunnen hun woning niet bereiken, er moet dan gewerkt
worden met een systeem met pasjes of sleutels
Ondernemers worden door de venstertijden beperkt, niet alle leveranciers kunnen zich aan
venstertijden houden
Ondanks het geheel afsluiten van een gedeelte van de Heereweg zullen er nog steeds mensen
proberen de Heereweg in te rijden (bijvoorbeeld pakketbezorgers, leveranciers, bezoekers van
mensen aan de Heereweg) het steken en keren bij de Paardenmarkt is voor grotere
voertuigen problematisch en voor personenauto’s onwenselijk. Er is fysiek geen ruimte om een
keermogelijkheid te maken. Achteruitrijden en keren in een zone waar zo veel fietsers en
voetgangers komen is zeer onwenselijk.
De uitstraling van de Paardenmarkt als aantrekkelijk groen verblijfsgebied wordt verstoord door
het steken en keren van auto’s
De levendigheid van de Heereweg op minder drukke dagen verdwijnt doordat er geen reuring is
Scenario 4: Fietsstraat
Het idee van een fietsstraat is door een aantal mensen genoemd en ook de Fietsersbond is hier
voorstander van. Het uitgangspunt van een fietsstraat is dat autoverkeer te gast is en ondergeschikt
aan de fiets. De inrichting is gericht op een goede fietsverbinding en er worden maatregelen
genomen om de prioriteit aan de fietser te stellen.
Nadelen:
-

Wat uit de input van de diverse bijeenkomsten echter komt is niet de vraag voor meer
aandacht voor de fiets maar juist voor de voetganger. Als de fiets nog meer gefaciliteerd
wordt zal dit voor de voetganger niet beter worden. Inrichten op doorstromen voor de
fietser zorgt ervoor dat de voetganger zich onveiliger voelt.

-

In de huidige situatie is op drukke dagen de auto al ondergeschikt aan de fiets. Ook wordt de
inrichting van de Heereweg in de plannen nog meer zo uitgewerkt dat de auto zich te gast voelt.
In de toekomstige inrichting zal ook de fietser zich moeten gedragen alsof ze te gast is in een
aantrekkelijk dorp, niet om er zo snel mogelijk doorheen te gaan, dan kan de Sportlaan gebruikt
worden.

-
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Om deze reden is er dus niet gekozen om de Heereweg in te richten als fietsstraat maar echt op zoek
te gaan naar verbetering waardoor de voetganger beter wordt gefaciliteerd.
6.4

Kruispunt Sportlaan- Laanweg
Het kruispunt Sportlaan – Laanweg heeft in de huidige situatie een aantal knelpunten die verbeterd
zouden kunnen worden. Met het nieuwe ontwerp worden een aantal problemen opgelost.
Het idee is om de Laanweg te laten afbuigen naar de Sportlaan, doorgaand verkeer richting het
centrum/Heereweg en Bergen moet dan als het ware een zijweg nemen. Hierdoor gaat de snelheid
richting het Klimduin en terug aanzienlijk naar beneden en is het duidelijker dat men een dorp
inrijdt.
Door het afbuigen naar de Sportlaan wordt de automobilist ook vanzelfsprekender naar de grote
parkeerplaatsen geleid.
In de huidige situatie wordt het fietsverkeer niet optimaal gefaciliteerd, met name vanaf het klimduin
richting Laanweg is het niet optimaal. In het nieuwe ontwerp is meer ruimte voor de fietser
gereserveerd. Er kan nog gediscussieerd worden over de voorrangspositie van de fiets vanuit het
oosten van de Laanweg richting het centrum. Vanuit verkeerskundig opzicht is de Laanweg-Sportlaan
een gebiedsontsluitingsweg en heeft de fietser dus geen voorrang (zoals ook aan de Voorweg). In de
huidige situatie is het fietspad rechtdoorgaand verkeer en heeft dus voorrang.
Verkeerskundig is het voor de veiligheid van de fietser wenselijk om deze geen voorrang te geven. De
Fietsersbond heeft aangegeven om juist de fietser wel voorrang te geven om zo een aantrekkelijke
fietsroute te ondersteunen. In het voorgestelde ontwerp heeft de fietser geen voorrang.
De Wolphert van Brederodelaan wordt losgekoppeld van het kruispunt en sluit iets meer richting het
westen aan. Daardoor krijgen voetgangers en fietsers betere mogelijkheden om aan te sluiten en
over te steken. Ook de automobilist kan zo op een veilige manier invoegen op het doorgaande
verkeer.
Scenario's:
Ontwerp: Voorkeursrichting van Laanweg (oost) naar Sportlaan
Voordelen (tov huidig):
 Verkeer wordt automatisch richting parkeerterrein(en) geleid (bebording moet dit meer
ondersteunen)
 Verkeer het dorp in en uit wordt veel meer geremd
 Duidelijke fysieke overgang van gebiedsontsluitingsweg naar erftoegangsweg
 Fietser wordt beter ondersteund
 Veiligere situatie voor langzaam verkeer vanuit de Wolphert van Brederodelaan
Nadelen:
 Verkeer vanuit Bergen wat via de Sportlaan de Heereweg wil vervolgen moet (net als in de
huidige situatie) voorrang verlenen aan verkeer vanaf de Laanweg. Omrijden wordt niet optimaal
gefaciliteerd.
Scenario 1 : Rotonde
Om tussen de erfgrenzen te blijven is het alleen mogelijk om een minirotonde aan te leggen. Dit is
een rotonde waarbij de fietser van dezelfde rijbaan gebruik maakt als de automobilist. Uit ervaring is
gebleken dat fietsers bij dergelijke rotondes vaak in een dode hoek van de auto of vrachtwagen
zitten en het dus juist voor de fietser minder veilig is. Op meerdere plekken in het land worden
dergelijke rotondes dus weer verwijderd. Een rotonde met vrij liggende fietspaden is niet inpasbaar
tussen de erfgrenzen van de laatste woning op de Laanweg en IJssalon Pinoccio. Bovendien moeten
dan een aantal bomen, waaronder een herdenkingsboom worden gekapt.
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Scenario 2: Kruispunt met voorkeurrichting vanaf Sportlaan richting klimduinplein
In plaats van het voorstel wordt de voorkeursrichting andersom. Verkeer vanaf Bergen wat geen
gebruik wil maken van de sluiproute over de Heereweg wordt zo goed gefaciliteerd. Verkeer wat
Schoorl inrijdt vanaf de Laanweg moet voorrang verlenen aan dit verkeer en wordt zo afgeremd.
Voordelen:
Verkeer het dorp in en uit wordt veel meer geremd dan huidig
Fietser wordt beter ondersteund dan huidige situatie
Veiligere situatie voor langzaamverkeer vanuit de Wolphert van Brederodelaan dan huidige
situatie
Om de Heereweg rijden wordt beter gefaciliteerd dan in het ontwerp
Nadelen:
Verkeer (vanaf de N9) wordt niet automatisch richting parkeerterrein geleid maar moet op het
kruispunt de keuze maken dorp in of parkeerterrein op.
Minder duidelijke fysieke overgang van gebiedsontsluitingsweg naar erftoegangsweg dan bij
voorstel

7 Inwonersinitiatief: Teun de Jager
Via de inloop in de Sanderij is het idee boven gekomen om iets te doen met Teun de Jager. In het
verleden is door een aantal inwoners eerder al dit idee geweest. Toen is dit niet verder gekomen.
Teun de Jager is een verhaal van Hildebrand (Nicolaas Beets) uit de Camera Obscura wat zich voor
het grootste gedeelte afspeelt in Schoorl en de Schoorlse duinen. Het verhaal over Teun de Jager is
beeldend en inspireert.
Samen met een aantal geïnteresseerde bewoners uit de omgeving is in een aantal bijeenkomsten
nagedacht over een invulling van het verhaal in het centrum van Schoorl.
Er zijn plannen voor een korte wandelroute door het dorp en de directe omgeving. De route kan
worden gemarkeerd met routeborden waarbij op markante punten strofes uit het verhaal, aangevuld
met foto’s of schilderijen, worden geplaatst.
Ook is er een idee om zinsnedes uit het verhaal op te nemen in de inrichting van de openbare ruimte.
Centraal in het project staat het plaatsen van een beeld van Teun de Jager op het Rode Leeuwplein
aan de voet van het Klimduin.
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