
1 

 

 Stichting Santpoort 

 
 Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden 

en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving  

 

Postbus 21 

2080 AA Santpoort-Zuid 

bankrekening: 3606774                          Nieuwsbrief 2, juli 2012                                      
www.stichtingsantpoort.nl                       

stichtingsantpoort@gmail.com 

 

 

Geachte donateurs en belangstellenden, 

In deze tweede nieuwsbrief van 2012 gaan we voornamelijk in op de lopende zaken.  Nieuwe 

grote onderwerpen hebben zich niet aangediend, of het moest zijn het verontrustende nieuws 

dat de Ruïne van Brederode vanaf begin januari 2013 geen beheerders meer heeft en mis-

schien gaat sluiten.  

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

- Lezingen en excursies 2012  

- Ruïne van Brederode 

- Stinzenplanten in Santpoort  

- Jaarmarkt feestweek Santpoort-Noord vrijdag 3 augustus  

- Bestemmingsplan De Leck en de Bergen  

- HOV 

- Bosbeekschool 

- Het Terras  

- Roos en Beeklaan 

- E-mail adressen 

 

Lezingen en excursie 2012 

 

 De twee lezingen en aansluitende excursies over Stinzenplanten en de Landschapsarchitec-

tenfamilie Zocher trokken veel belangstelling en terecht: de sprekers maakten er een feestje 

van. De excursies eind maart en eind april werden gehouden onder een goed gesternte, goed 

wandel- en fietsweer zonder regen en niet te koud. 

Op woensdag 3 oktober 2012 om 19.30 uur houdt Hans Janssen, hoofdconservator bij het 

Gemeentemuseum in Den Haag, een kaarslezing over Piet Mondriaan in de torenkamer van 

de Ruïne. Uitgangspunt  voor de lezing is het schilderij “Lentezon”, dat Mondriaan van de 

Ruïne maakte in 1909-1910.  Aan de hand van lichtbeelden bespreekt hij dit en andere werken 

van Mondriaan, die zich veelvuldig liet inspireren door muziek en dans (Victory Boogie 

Woogie)  

 

Aanmelden voor de lezing op 3 oktober kan vanaf heden via de website van de Stichting 

www.stichtingsantpoort.nl (gebruik het contactformulier) of telefonisch  023-5382640 o.v.v. 

naam, adres, tel.nr. en e-mailadres. Kosten zijn € 5,-- pp., inclusief toegang tot de Ruïne en 

koffie/thee. 
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Op 16 oktober 2012 is hierop aansluitend een concert van het wereldberoemde Mondriaan  

Kwartet in de Kleine Zaal van de Philharmonie in Haarlem.  Bijzonder hierbij zijn de span-

nende filmprojecties van beroemde Mondriaan-schilderijen, die tijdens de muziek van Anton 

Webern, Jacob van Domselaer en Guus Janssen worden getoond.  Zie voor informatie: 

http://www.theater-haarlem.nl       

 

Jaarmarkt  feestweek Santpoort-.oord op vrijdag 3 augustus 2012  

 Zoals elk jaar is de Stichting aanwezig op de Jaarmarkt. Meer informatie over de Stichting en  

het Stinzenplantproject 2012 kunt u daar vinden. Ook  zijn er oude uitgaven van De Zand-

poort te koop. Zoals altijd is er de fotopuzzel “Ken uw dorp”. Wij vinden het erg leuk om u te 

kunnen begroeten op die dag.  

 

Ruïne van Brederode 

 

 Voor de laatste keer een kaarslichtlezing bijwonen in de Torenkamer van de Ruïne Van Bre-

derode? Laten we het niet hopen, maar het zou zomaar kunnen.  Zie dus hierboven. 

Een aantal weken geleden werd iedereen opgeschrikt door het bericht dat de Provincie Zuid-

Holland de subsidie aan de Kastelenstichting Holland en Zeeland stopzet, omdat de Rijks-

overheid de bestaande regeling met de provincie dienaangaande stopt. Met dank aan het hui-

dige (demissionaire) kabinet en hun keuze om onevenredig zwaar te bezuinigen op kunst- en 

cultuursubsidies.  

Dit betekent dat het beheerdersechtpaar van onze Ruïne van Brederode een ontslagbrief heeft 

ontvangen en dat de Ruïne niet meer voor publiek toegankelijk zal zijn vanaf 1 januari 2013. 

Hoewel het Rijk zegt voor het noodzakelijke onderhoud nog wel te zullen betalen, kun je daar 

toch grote zorgen over hebben. De praktijk leert dat als dagelijks toezicht ontbreekt er snel 

verloedering kan en ook zal optreden. Voorbeelden te over. En dan is maar te hopen dat er, als 

over tientallen jaren het water tot de lippen staat en mogelijk zwaar ingrijpen noodzakelijk 

blijkt, alsnog een reddingsactie komt in plaats van dat iedereen het als een verloren zaak be-

schouwt en zijn handen er vanaf trekt. Een reddingsactie die dan waarschijnlijk meer kost dan 

de nu uitgespaarde beheerkosten. 

En dan hebben we het nog niet over het verlies aan educatieve en toeristische waarde voor 

Velsen en de (wijde) omgeving. Moeilijk te becijferen maar wel een punt van grote zorg. Vel-

sen wordt minder aantrekkelijk voor toeristen en scholen moeten verder weg voor hun aan-

schouwelijke geschiedenislessen in de praktijk, als deze ergens nog mogelijk zijn.  

Wij hopen dat de lokale politiek het op gaat pakken samen met de provinciale en rijksoverhe-

den en dat het niet blijft bij het uitspreken van zorg. Hopelijk voelen alle politieke partijen 

zich medeverantwoordelijk. Als Stichting Santpoort zullen wij ons waar mogelijk inzetten 

voor  een goed beheer en het openhouden van de Ruïne van Brederode.   

 

Stinzenplantenproject  

 Na een eerste gesprek met wethouder Westerman en de medewerkers van de groenvoorzie-

ning Santpoort zijn het kinder- en volwassenenproject van start gegaan.  

 

Kinderproject in het Themajaar Historische Buitenplaatsen 

  

Het kinderproject wordt geleid door Caroline van den Bemt.  
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De gezamenlijke subsidieaanvraag van de twee basisscholen in Santpoort-Noord is door de 

provincie gehonoreerd met daarbij helaas de aantekening dat de subsidiëring voor cultuuredu-

catieprojecten met ingang van 2013 stopt.  

Op de voormalige buitenplaatsen stonden de tuin- en parkaanleg, het kweken van fruit en 

groenten, bijzondere planten en bomen, en de kunst en literatuur  in grote belangstelling.  

In dit kinderproject wordt in elk seizoen een activiteit georganiseerd die aansluit bij de histo-

rie van de buitenplaatsen, waaronder  Spaarnberg en Zorgvrij. De Stichting Santpoort heeft 

een bijdrage aan dit project geleverd in diverse overleggen en door de historische achter-

grondinformatie  aan te leveren.   

 

 

 

Stinzenplantenproject voor volwassenen; vrijwilligers gevraagd voor een bloeiende toe-

komst. 

 

Stinzenplanten zijn bolgewassen die in het vroege voorjaar bloeien. We kennen allemaal wel 

het sneeuwklokje, de scilla’s, de crocussen, de geur van het daslook en de lila wolken van de 

vingerhelmbloem, waarmee Santpoort is bedekt. Naast deze soorten - trouwe boodschappers 

van de lente- zijn in het verleden veel meer van deze bolgewasjes aangeplant op de buiten-

plaatsen. Helaas verdwijnen er door allerlei oorzaken steeds meer.  

De Stichting wil hier graag iets aan doen.  Naast het kinderproject, waarbij  de kinderen in het 

najaar van 2012 stinzenplanten zullen planten,  wil de Stichting Santpoort ook met de “grote 

mensen” in Santpoort een project met stinzenplanten realiseren.  

Er zijn twee gesprekken met de medewerkers van de afdeling groenbeheer geweest. Zij staan 

positief tegenover het plan. De plantlocatie en welke soort het best kan worden aangeplant is 

besproken en voor gereedschap wordt gezorgd.  

 

En nu dus de vraag: Wie van u wil meehelpen bij het planten op vrijdag 16 november?    

 Start bij de Wijkpost Santpoort aan de Wijnoldy Daniëlslaan om 14.00 uur. Inloop vanaf 

13.30 uur met koffie/thee. U kunt zich aanmelden via stichtingsantpoort@gmail.nl, telefo-

nisch via 023-5382640  of op de Jaarmarkt.  

 

Daar vindt u ook meer informatie over stinzenplanten en dit project.  

Voor degenen, die de planten in hun eigen tuin willen aanplanten is ook op de Jaarmarkt en 

op de Website informatie te vinden.  

 

Wat een bloeiende toekomst voor Santpoort in de komende jaren!  

    

HOV Deeltracé 1  Santpoort-.oord  

 In de Nieuwsbrief nr. 1 van maart 2012 zijn de plannen voor de HOV uitgebreid aan de orde 

geweest. Het HOV Deeltracé I is op maandag 9 juli 2012 door de gemeenteraad van Velsen 

opnieuw en nu gewijzigd vastgesteld.  

Het is geworden een variant op het alternatieve plan van de Harddraverij Vereniging, de Sant-

poortse Winkeliersvereniging en de Stichting Santpoort.  

Deze variant van het wijkplatform komt er op neer dat de twee weilandjes van de Harddrave-

rij Vereniging één geheel worden en daar zijn wij blij mee. Dat gedeelte van de entree van 

Santpoort-Noord wordt verbeterd, zoals de bedoeling was.  
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De verkeersweg komt nu even verder dwars door het weiland naar de rotonde bij de Weijman 

en dit heeft tot gevolg dat door aanleg van extra fiets- en voetpaden een grote strook groen 

verdwijnt langs de Vlielantweg. Dat was in eerste instantie, in het voorstel van gemeente en 

provincie, niet het geval. Dat is dus geen verbetering, maar eerder een behoorlijke verslechte-

ring. Verder worden er midden in het weiland stoplichten gepland en misschien zelfs alarm-

bellen voor als de bus er aan komt. De Slaperdijk wordt ter hoogte van de Vlielantweg verder 

afgegraven, wat slechts ten dele wordt gecompenseerd door de dijk richting de Hoofdstraat te 

verlengen. 

Onze voorlopige conclusie is positief voor wat de weilandjes betreft, maar we betreuren het 

dat door het fiets- en voetpadenplan en de toeters en bellen opnieuw veel van het groen en het 

dorpskarakter gaat verdwijnen.  

Wij hebben een verkeerskundige geraadpleegd die er van overtuigd is dat ze niet nodig zijn 

als nu gepland zonder de veiligheid geweld aan te doen.  

Als het nu aangenomen gewijzigde tracé in de inspraak komt in de tweede helft van dit jaar 

zullen we dit zeker inbrengen. 

 

De raadsvergadering van 9 juli had nog bijna een verrassing in petto. Het gewijzigde tracé 1 

werd bijna afgestemd met de terechte motivatie dat hier salami-tactiek wordt toegepast door 

stukje bij beetje de deeltracees goed te keuren, zonder een totaaloverzicht te hebben. Een te-

recht argument: Ingrijpende beslissingen als deze zouden niet genomen moeten worden voor-

dat het gehele plaatje bekend is. 

  

Meer informatie kunt u vinden op de website van gemeente en HOV.  

 

De Bosbeekschool 

 In onze nieuwsbrief van maart dit jaar informeerden wij u uitgebreid over de stand van zaken 

wat betreft mogelijke nieuwbouw en voorgenomen lokatie. Er is ondertussen veel gebeurd, 

aan de andere kant ook weer niet. Wat niet is veranderd, dat de gemeente Velsen onveranderd 

haar koers –nieuwbouwlokatie in de groene scheg bij de Bickerlaan/Valckenhoeflaan- volgt. 

Als een tanker die kleine zeilbootjes op haar pad (wij dus) nauwelijks opmerkt en zich er in 

ieder geval niets van aan trekt: gewoon doorvaren, hoewel het zeilbootje allerlei noodsignalen 

afgeeft. 

Die noodsignalen hebben wij ondertussen in ruime mate afgevuurd. Op 28 mei jl. stuurden 

wij een brief van 3 bladzijden bevindingen en conclusies, onderbouwd in een bijlage van 10 

pagina’s vol feiten. Die feiten werden verzameld uit de informatie die wij uit onze twee ver-

zoeken in het kader van de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verkregen. Je zou ook 

kunnen zeggen, niet verkregen, want terwijl de gemeente inmiddels al jaren in gesprek is met 

het schoolbestuur over nieuwbouw, budgetten heeft vastgesteld en onderzoeken heeft verricht 

en laten verrichten, blijkt nu dat ze dat allemaal gedaan heeft zonder dat er ooit een officiële 

aanvraag voor nieuwbouw door de school is gedaan. Dat is namelijk pas begin dit jaar op 30 

januari 2012 gebeurd. Overigens voldoet ook deze aanvraag niet aan de eisen zoals vastgelegd 

in de Huisvestingsverordening van gemeente Velsen. De vereiste onderliggende gegevens  

ontbreken volledig, en zijn ook niet binnen de daarvoor gestelde termijn aangeleverd. De om-

gekeerde wereld dus, en bepaald niet in overeenstemming met de regels van de Huisvestings-

verordening Onderwijs van Velsen, om over transparantie van de communicatie maar niet te 

spreken.  

De gemeente heeft de gemeenteraad recent laten weten dat het nog wel enkele jaren zal duren 

voordat de nieuwbouw gerealiseerd is, en dat zij daarom op korte termijn onderhoud zal ple-

gen. Een boodschap waar je van alles in kunt lezen. Gebruikelijk is het in ieder geval niet om 
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de raad over gewoon onderhoud te informeren in een collegebericht. Erg duidelijk vinden wij 

het allemaal niet.  

De gemeente is een concept startnotitie voor nieuwbouw aan de Bickerlaan/Valckenhoeflaan 

aan het maken die zij met betrokkenen zal bespreken alvorens een verdere formele stap te 

zetten. Wij worden door de gemeente beschouwd als betrokkene, en nemen aan dat zij ook 

bedoelt de omwonenden. 

Tussen dit alles door hebben wij de gemeente gewezen op enkele alternatieve mogelijkheden. 

Daar wordt afwijzend, en vreemder, in haar motivatie niet consistent op gereageerd. Een 

voorbeeld is dat m.b.t. de bijgebouwen van de dorpskerk de eis was, de grond van de kerk te 

kunnen kopen en dat bij een kavel op het terrein van het Motorhuis de gemeente juist geen 

grond wilde kopen.   

Uit dit alles blijkt dat de gemeente niet geïnteresseerd is in alternatieven: het zou de tanker 

ook maar afleiden van haar koers. Wij blijven noodsignalen afgeven en doen ons best niet 

overvaren worden. Wij houden u op de hoogte.  

 

Bestemmingsplan  De Leck en de Bergen 

 De procedure van dit bestemmingsplan heeft van begin tot eind meer dan 10 jaar geduurd. In 

de tussentijd heeft de Stichting op verschillende momenten zienswijzen ingediend en overleg-

gen gevoerd. Tijdens de behandeling van de Structuurvisie 2040 Provincie  Noord-Holland 

heeft de Stichting in de Provinciale Staten vele malen gepleit voor het behoud van dit gebied 

als onderdeel van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) of op zijn minst een vervangende 

beschermende status. Helaas zijn enkele honderden ha. veenweidegebieden in Zuid-

Kennemerland, waaronder deze Graslanden Santpoort  niet gehandhaafd in de EHS, de beste 

bescherming voor een gebied.   

Op 9 juli heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Leck en de Bergen aangenomen. Het 

gaat om het gebied grotendeels ten oosten van de Wüstelaan tot aan de Delftlaan, terwijl ook 

het Burg. Rijkenspark met restaurant Boschbeek, de houten schuur tegenover de Molen en de 

locatie van het voormalig dorpshuis  Het Terras erbij horen. 

Wij vinden het heel positief dat de gemeenteraad in een ruim gesteunde motie heeft aangege-

ven de veenweidegebieden de status “beschermd landschap” te willen geven. De provincie 

heeft op voorhand daarop onmiddellijk laten weten dat dat niet gaat gebeuren, maar de inten-

tie om het gebied te beschermen waarderen wij ten zeerste. 

De huidige agrarische bedrijven in het gebied worden niet in hun bedrijvigheid belemmerd, de 

toegezegde bedrijfsverplaatsing van Sintenie wordt gehandhaafd, en enkele bedrijven krijgen 

door amendementen nog iets meer dan in de oorspronkelijk voorliggende versie van de ge-

meente, maar door de uitgesproken intentie verwachten wij dat verdere erosie van dit gebied, 

nadat het door de provincie uit de EHS was gehaald, zal uitblijven. 

 

Bouwplan Roos en Beeklaan 

 De raad heeft op 9 juli 2012 het besluit over dit plan uitgesteld tot alle informatie bekend is 

gemaakt door het college. Een WOB-procedure door een groep omwonenden, vervolgens  

door de IJmuider Courant  èn een interventie van de raad waren nodig om de betrokken bur-

gers en de gemeenteraad van de juiste gegevens te voorzien.    

 

Dorpshuis Het Terras met seniorenwoningen  

 Wij hebben ervoor gepleit het dak te vervangen door een dakvorm, die beter past bij de be-

staande bebouwing in dit gebied. Het platte dak is een vreemd element en past niet bij de sfeer 
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van de 30er-jaren huizen in de directe woonomgeving. Een schuine kap kan daarin voorzien 

zonder dat er m2 woonoppervlakte verloren gaan.  

 

Jaaruitgave De Zandpoort  

 De Zandpoort zal vooral gewijd zijn aan artikelen die te maken hebben met het Themajaar 

van de Historische Buitenplaatsen. De precieze datum van verschijnen is nog niet bekend, 

maar het wordt waarschijnlijk eind oktober/begin november.  

Zogauw we deze datum weten ontvangt u de uitnodiging voor de feestelijke presentatie, zoals 

wij die elk jaar houden. 

 

E-mail adressen 

 Op de oproep om e-mailadressen uit de vorige nieuwsbrief is uitgebreid gereageerd, waar-

voor dank. Toch herhalen wij de oproep hier, want het zou fijn zijn nog meer informatie digi-

taal te kunnen werken.     

 

Willen diegenen, die er geen bezwaar tegen hebben in het vervolg de nieuwsbrieven digitaal 

te ontvangen, ons hun e-mailadres doorgeven?  

U helpt ons daarmee! 

   
 

 


