
Vakmensen

ZONNETREIN SCHOORL
Heereweg 407
1871 GL Schoorl/Camperduin

Locatie zeer kort samengevat:
OV  :★ ★ ★
Auto  :★ ★ ★ ★ ★
Parkeren :★ ★ ★ ★
Loop afstand :★ ★ ★ ★ ★
Tuinpad :★ ★ ★ ★ ★
Toiletten :★ ★ ★ ★ ★
Rollator :★ ★
Rolstoel :★ 

Op dinsdag 18 april verblijven wij de gehele dag op dezelfde locatie. Want de zonnetrein vertrekt van 
Duinpaviljoen Struin

OV: Het paviljoen is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf het centraal station van 
Alkmaar neemt u bus 151. Vanaf de bushalte “Hondsbossche zeewering” is het 200 meter lopen naar 
het paviljoen. Zie www.9292ov.nl voor de dienstregeling.

Auto: Vanuit de richting Alkmaar, volgt u de A9 Den Helder. Na de ring van Alkmaar komt u op de N9 
en blijft u Den Helder aanhouden. Volg vanaf de N9 Schoorl en daarna Groet. U rijdt inmiddels al op 
de Heereweg. Deze rijdt u uit tot aan het strand van Camperduin. Als u in Camperduin de rotonde 
rechtdoor neemt, kunt u parkeren aan de rechterkant op 50 meter van het paviljoen.
Vanuit Den Helder volgt u de N9 naar Alkmaar. U slaat af bij Petten en volgt de borden Schoorl/
Camperduin. In Camperduin aangekomen gaat u rechtsaf bij de rotonde. Het paviljoen is gevestigd 
aan het eind van de straat.

Let op: Niet alle navigatiesystemen kunnen Camperduin goed vinden! Postcode: 1871 GL SCHOORL

Parkeren: Op 25 mtr. van het paviljoen zijn er voor mindervalide gasten een aantal gratis 
parkeerplekken. 

Op een afstand van 50 mtr. lopen van het paviljoen is een groot parkeerterrein (1000+ 
parkeerplekken). Kosten per 40 minuten € 1,- met een maximum van € 6,- per dag.

Strandpaviljoen STRUIN
Strandpaviljoen Struin is het gehele jaar een stoere plek waar de gast heen gaat voor een ultieme 
natuurbeleving in vier verschillende landschappen. Het is een vertrouwd startpunt voor mooie 
wandelingen en lange fietstochten door de duinen, over de dijk, langs het strand of in de polder. Met 
familie of collega’s midden in de natuur, met uitzicht over alle windstreken. Een plek met rust en 
ruimte, stiltes en stormen. Sinds 2009 staan zij klaar om voor alle strand-, fiets,- en wandelgangers de 
dag nog specialer te maken.

Excursie Zonnetrein
Vanaf het Strandpaviljoen Struin maakt u een rondrit door de duinen. U gaat door de bossen, langs 
de heidevelden en het open duingebied. Op een speciale manier maakt u kennis maken met de 
Schoorlse Duinen. Grote delen van het Noord¬hollands Duinreservaat zijn in begrazing genomen. Er 
lopen Wagyu-koeien, Schotse Hooglanders, Koninks-paarden, Exmoor-pony’s en her en der ook 
schapen en landgeiten. Wellicht komen we deze grazers tegen. Zekerheid voor deze ontmoeting 
kunnen we u niet bieden. Natuurlijk zitten er heel veel roofvogels, konijnen, hazen en vossen in het 
duingebied en het bos.
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De Zonnetrein is een combinatie van mobiliteit en duurzaamheid. Een rit met de Zonne¬trein is 
geschikt voor iedereen die zelfstandig kan zitten, zowel jong, als oud. Deze trein biedt ook voor 
mensen met lichamelijke beperkingen (dus voor iedereen) de mogelijkheid dit unieke gebied te 
bezoeken. Personen, die slecht ter been zijn, kunnen op deze manier het duingebied beleven en de 
zilte zeelucht opsnuiven. 

De Zonnetrein wordt voortbewogen door een elektrotrekker, die voor een deel zijn voeding krijgt van 
op het dak gemonteerde zonne¬collectoren, is CO2-arm (produceert geen uitlaatgassen) en is 
geluidsarm. Er vindt dus geen verstoring van de natuur plaats. Vanuit de trein heeft u een prachtig 
uitzicht op unieke plekken in het bos en duingebied, 

Met de Zonnetrein ontdekt u het fraaie duingebied, gelegen ten westen van Schoorl. Het zijn de 
hoogste (55,4 meter) en breedste (5 kilometer) duinen van Nederland. In het noorden grenst het 
natuurgebied aan de Hondsbossche zee¬wering, in het zuiden aan het Noordhollands Duinreservaat 
en in het westen aan de Noordzee. In 1997 is in de duinenrij langs de Noordzee een inham gegraven 
- De Kerf - waar de zee weer vrij spel heeft gekregen doordat het water bij springtij en stormen weer 
landinwaarts kan stromen. In dit gebied is een afwisselend natuur¬gebied ontstaan met kenmerkende 
flora en fauna voor zoutwatergebieden, zoals bijvoorbeeld zeekraal. 

Meld je hier aan

ZONNETREIN SCHOORL

https://p.easydus.com/project/592a341e-51be-4bba-b994-602b2bdbf054/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e

