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 Stichting Santpoort 

 
 Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden 

en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving  

 

Postbus 21 

2080 AA Santpoort-Zuid 

bankrekening: 3606774                   Nieuwsbrief 1, maart 2012                     
www.stichtingsantpoort.nl 

e-mail: stichtingsantpoort@gmail.com  

 

 

Geachte donateurs en belangstellenden, 

In deze eerste nieuwsbrief van 2012 brengen wij u graag op de hoogte van de zaken die op dit moment 

spelen:   

- Bestuurszaken  

- Financieel jaarverslag 

- Kaarslichtlezingen en excursies in het kader van het Themajaar Historische Buitenplaatsen  

- Speciaal project Stinzenplanten  

- “De Zandpoort” 2012 

- Ruimtelijke ontwikkelingen 

a) HOV 

b) Bosbeekschool 

c) 7ova Blekersduin en Velserend  

d) Leck en de Bergen 

- Kapvergunningenbeleid 

- Oproep doorgeven e-mail adressen 

- Donaties 2012  

 

Bestuurszaken : Oproep voor versterking  

Zoals u weet bestaan bestuur en medewerkers van de Stichting allemaal uit vrijwilligers. Zij zijn met 

veel inzet actief voor vele zaken in Santpoort. In verband met het vele werk doen wij bij deze een op-

roep aan u om hulp en ondersteuning bij het uitvoeren van de diverse werkzaamheden van de Stich-

ting.  

Dit kan gaan om bestuurstaken, secretariaat, speciale aandachtsgebieden zoals ruimtelijke ordening en 

groen, de uitgave van De Zandpoort, het interviewen van mensen met een verhaal over Santpoort, 

schrijven van een verhaal, het organiseren van lezingen en excursies, een speciaal jaarproject,   het 

bemensen van de kraam op de Jaarmarkt, de verspreiding van de Nieuwsbrief, etc. Het gaat dus om 

heel veel verschillende activiteiten, die ook niet allemaal evenveel tijd kosten en … vele handen ma-

ken licht werk. Als u contact opneemt met een van de bestuursleden informeren wij u graag. Uit uw 

reacties weten wij dat u het werk van de Stichting waardeert, maar zonder versterking komt er teveel 

werk op te weinig schouders te liggen.  

 

Financieel jaarverslag 2011 

Bij deze nieuwsbrief ontvangen onze donateurs ook het financiële verslag over 2011. De kascommis-

sie bestond uit de heren H. Tijms en J. Visser. Zij bevonden de door onze penningmeester Guus van ’t 

Hof opgestelde jaarrekening geheel in orde.  

Het is duidelijk dat het lustrumjaar 2011 financieel zeer voorspoedig is verlopen. Onze “donateurs 

voor het leven” droegen daar substantieel aan bij door een éénmalige extra donatie voor het maken van 

het geheel in kleur uitgevoerde lustrumnummer van De Zandpoort. Verder waren er subsidies van het 

Schipholfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, en tenslotte de veel hoger dan 

verwachte inkomsten uit de verkoop van “De Zandpoort” via Bredero Boeken. 
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Kaarslichtlezingen en excursies in het kader van het Themajaar Historische Buitenplaatsen. 

 

1. Woensdag 28 maart om 20.00 uur 

op de Ruïne van Brederode   

Lezing over Stinzenplanten  

door Dik Vonk, bioloog en stadsecoloog van Haarlem, actief voor K��V en Thijsse’s Hof     

 

2. Zaterdag 31 maart om 13.30 uur Excursie Thijsse’s Hof  

            Excursie naar Thijsse’s Hof met speciale rondleiding door Dik Vonk. Op die plek zijn hopelijk    

dan heel veel soorten stinzenplanten te bekijken. Start in  Thijsse’s Hof, Mollaan 4, Bloemendaal   

.      

3. Woensdag 25 april om 20.00 uur: 

Lezing over landschapsarchitect J. D. Zocher jr. door Joan Patijn, cultuurhistorisch adviseur 

in de regio Kennemerland.  Zocher heeft delen van Spaarnberg, o.a. die nu een groen rijks-

monument zijn, ontworpen voor de stichter van Spaarnberg Adriaan van der Hoop. Ook het 

ontwerp van de begraafplaats De Biezen is van zijn hand. 

 

4. Zondag 29 april om 13.30 uur: Excursie langs de landschaps- en tuinontwerpen van Zocher 

in Velsen.  

Start op de Ruïne.    

 

Praktische informatie lezingen en excursies 

Kosten lezing € 5,-- inclusief entree Ruïne en consumptie  

Kosten excursie € 5,-- inclusief consumptie 

Lezingen zijn in Ruïne van Brederode,  

Velserenderlaan 2, Santpoort-Zuid    

 

Opgeven kan via het e-mail adres  

stichtingsantpoort@gmail.com  of 

telefonisch: 023-5382640 (ook voicemail)  

o.v.v. naam, telefoonnummer en/of mailadres en aantal deelnemers.  

 

Hoewel ook niet-donateurs kunnen inschrijven, krijgen donateurs bij grote drukte voorrang. Aanmel-

den vooraf kan teleurstelling zoals vorig jaar (vol=vol) voorkomen. 

NB Voor de koude avonden is er naast het haardvuur nu ook andere verwarming aanwezig in de to-

renkamer van de Ruïne.  

 

Informatie over de overige lezingen en excursies later in het jaar zal worden gepubliceerd op de Web-

site en in de media of in een aparte mailing.   

 

Themajaar Historische Buitenplaatsen   

In 2012 wordt landelijk veel aandacht besteed aan Historische Buitenplaatsen. De binnenduinrand van 

Kennemerland werd ooit wel het Arcadië van het Noorden genoemd vanwege de vele buitenplaatsen 

in een aantrekkelijk landschap. Ook in Velsen en Santpoort bevonden zich vroeger tientallen buiten-

plaatsen, waarvan heden ten dage in Santpoort nog aanwezig zijn: Spaarnberg, Bosbeek, Duin- en 

Kruidberg, Kennemergaarde en Vlugthoven.   

Op andere buitenplaatsen zijn woonwijken en villaparken verrezen. Zo is bijv. de Bloemenbuurt in 

Santpoort-Noord gebouwd op de ooit zo beroemde buitenplaats Velserhooft, is het Philipspark aange-

legd op een deel van het vroegere Spaarnberg, liggen  de sportvelden Groeneveen op de voormalige 

met klassieke beelden versierde tuinen van het illustere Papenburg, enz.  
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De Stichting Santpoort besteedt aandacht aan dit thema door artikelen in De Zandpoort en door het 

organiseren van lezingen en excursies over onderwerpen die te maken hebben met de historie  van de 

buitenplaatsen, de aanleg van de tuinen door beroemde landschapsarchitecten, de invloed van de bui-

tenplaatsbezitters op het gebied van land- en tuinbouw, de tuinaanleg en sierteelt, de wetenschap en 

kunst. Vele buitenplaatsbezitters, veelal bestuurders en rijke handelaren uit Amsterdam en Haarlem, 

hadden naast de aandacht voor bijzondere planten, bloemen en tuinbouwgewassen, ook  belangstelling 

voor kunst en wetenschap. Verschillende beroemde kunstverzamelingen zijn nu te vinden in musea in 

Amsterdam en Leiden ofwel als Bijzondere Verzameling in de Bibliotheek van de Universiteit van 

Amsterdam.  

Er zijn weer Kaarslichtlezingen in de Ruïne van Brederode in combinatie met excursies naar bijzonde-

re gebieden of collecties m.b.t.  hetzelfde onderwerp.   

Meestal beginnen we daarmee als de programma’s van andere organisaties voor de zomer zijn gestopt. 

Dit jaar beginnen we echter wel vroeg met een lezing op woensdag 28 maart en aansluitend een excur-

sie op zaterdag 31 maart. Dit komt vanwege het onderwerp, nl.  Stinzenplanten.     

 

Speciaal project Stinzenplanten  

 

U komt de stinzenplanten tegen in het vroege voorjaar in de parken, buitenplaatsen, soms in bermen en 

waarschijnlijk ook in uw eigen tuin. Wie kent niet het sneeuwklokje, sneeuwroem,  de winteraconiet, 

daslook, Haarlems klokkenspel, de voorjaarszonnebloem, de boerencrocus, de witte, gele en blauwe 

bosanemoon, de gevlekte aronskelk, longkruid, de verwilderende narcis, de boshyacint, het blauwe 

druifje, lelietje-van-dalen, enz.  

Deze  planten zijn ooit op buitenplaatsen, boerenhoeves, kerkhoven, stadswallen en kasteeltuinen aan-

geplant  als cultuurplant en zijn sindsdien ingeburgerd en verwilderd.  

Stinzenplant komt van het friese woord stins, dat stenen huis  betekent. Een stins  was een versterkt 

huis in de vorm van een toren en kwam overal voor in de Nederlanden, bijvoorbeeld de oudste bebou-

wing van Beeckestijn bestond uit een dergelijk huis.  

Deze huizen ontwikkelden zich vaak later tot kastelen en buitenplaatsen. Daarbij werden  allerlei 

nieuwe cultuurplanten aangeplant, die sindsdien hebben standgehouden en zich hebben verspreid. De 

meeste planten zijn bolgewassen, die bloeien in het vroege voorjaar voor de bladeren aan de bomen 

komen.  

 

Stinzenplanten  in Santpoort  

In de tuinen en parken die liggen op voormalige buitenplaatsen in Santpoort was tot voor kort elk 

voorjaar een uitbundige pracht aan voorjaarsbloeiers te bewonderen. Door allerlei oorzaken komt er nu 

nog maar een beperkt aantal voor.   

In het jaar van de Historische Buitenplaatsen zou het leuk zijn een inventarisatie te maken van de stin-

zenplanten die er nu nog wel voorkomen, en ze ook weer aan te planten komend najaar, bijv. ook in 

uw eigen tuin.  

Inventarisatie:  

Onze vraag aan u is om in uw eigen omgeving op particulier en openbaar terrein  rond te kijken en de 

nog aanwezige stinzenplanten te melden via ons e-mail adres stichtingsantpoort@gmail.com, met 

daarbij groeiplaats en datum. Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u een lijst met stinzen-

planten waarvan het aannemelijk is dat ze in Santpoort en omgeving voorkomen. 

Op deze manier is er aan het eind van het jaar een eerste globale inventarisatie gedaan. Het zou een 

verrijking zijn voor Santpoort, als in de herfst op verschillende plekken in de parken en in particuliere 

tuinen deze bolgewasjes opnieuw worden aangeplant.  

Bij voorkeur ook een melding met plaats, naam en foto naar www.waarneming.nl, een landelijke site 

voor natuuronderzoek.   

 

Basisschoolproject 

Op dit moment loopt er een subsidieaanvraag van twee basisscholen bij de provincie N.H. voor een 

project voor een aantal basisschoolgroepen in Santpoort, gericht op de historie van de buitenplaatsen. 

Het project omvat kennismaken met de natuur en cultuur op de buitenplaatsen door lesbrieven, excur-
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sies en kunstprojecten op vier momenten gedurende het jaar. Projectleidster is Caroline van den Bemt 

van Happiefood.  

De rol van de Stichting zal zijn de historische kennis over de buitenplaatsen aan te reiken  en de subsi-

diëring van de aankoop van de bolletjes van de Stinzenplanten, die de kinderen zullen aanplanten in de 

herfst. Hopelijk gaat dit allemaal lukken. Voor de aanplant in openbaar gebied wordt nog de goedkeu-

ring van gemeente Velsen afgewacht, die inmiddels is aangevraagd.  

 

De Zandpoort 2012 

De onderwerpen voor de Zandpoort 2012 zullen grotendeels aansluiten bij het thema van de histori-

sche buitenplaatsen.  

De Zandpoort verschijnt in het najaar.  

 

 

Ruimtelijke ontwikkelingen, landschap en groen 

 

HOV Deeltracé I Santpoort-7oord 

In de Nieuwsbrief van september 2011 hebben wij u geïnformeerd over de plannen voor Hoogwaardig 

Openbaar Vervoer.  

Op  11 januari 2012 was er een informatieavond voor de inwoners van Santpoort over HOV Deel I, 

het tracé dat loopt van het viaduct onder de N 208 tot de aansluiting bij de Broekbergenlaan ter hoogte 

van Trovato.  

Volgens het op die avond gepresenteerde tracé komt er een aparte busbaan over de Vlielantweg en 

gaat al het overige verkeer over de bestaande wegen via de rotonde. Dit is dus een ander plan dan het 

tracé,  waar de raad in 2008 voor heeft gekozen, namelijk “HOV met het verkeer mee”. Dit betekent 

dat het college dit gewijzigde tracé opnieuw aan de raad zal moeten voorleggen.  

In deze maanden hebben de Winkeliers- en Ondernemers Vereniging Santpoort-Noord  en de Stichting 

Santpoort zich achter een alternatief plan van de Harddraverijvereniging (HD-plan) geschaard om al 

het autoverkeer met de HOV mee over de Vlielandweg te laten gaan. Dit levert meerdere voordelen op 

en zou niet ten koste gaan van groen: de twee HD- weilandjes worden een geheel, de gevaarlijke S-

bocht gaat eruit, de leefbaarheid gaat erop vooruit vanwege een betere doorstroming, enz.  

Op 19 januari is er tijdens het Aktualiteitenuurtje in de Raadsvergadering door de 3 organisaties inge-

sproken met het verzoek  het gezamenlijke plan als een volwaardig alternatief te laten uitwerken. De 

wethouder heeft tijdens deze raadsvergadering  bevestigd dat het alternatief van de 3 organisaties als 

een serieuze optie zou worden bekeken. Verschillende partijen hebben in een motie hierop aangedron-

gen; deze motie is voorlopig aangehouden. Zie ook de brief van de drie organisaties van 25 januari op 

de Website.  

Intussen was het WPF-Santpoort-Noord ook met het projectteam in gesprek gegaan en kwam na een 

eerste variatie op het HD-plan  met nog een volgende variatie. Al deze versies worden nu bekeken en 

van commentaar voorzien.   

Het wachten is nu op deze uitwerking.  

 

Bosbeekschool 

Het college van B&W van Velsen heeft  eind juli 2011 besloten dat nieuwbouw van de Bosbeekschool 

plaats moet vinden in de Groene Scheg tussen Valckenhoeflaan en Bickerlaan. Dit besluit is begin 

februari 2012 nog eens bevestigd. Onze drie nieuwsbrieven van 2011, die u er nog eens op kunt nale-

zen via onze website, geven een goed inzicht in hoe de Stichting hier over denkt en waarom. Wij zijn 

mordicus tegen bouwen in de groene scheg; andere alternatieve locaties, die er voldoende zijn, zijn 

voor ons bespreekbaar! 

Hieronder volgt puntsgewijs de laatste stand van zaken: 

1. Naar aanleiding van het collegebesluit van juli 2011 heeft de Stichting twee verzoeken om in-

formatie in het kader van de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) gedaan. Dit pas nadat een 

gewoon verzoek ruim onvoldoende was beantwoord. 
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2. Ook op de WOB-vragen is onvoldoende gereageerd hetgeen inmiddels geleid heeft tot be-

zwaarschriften, hoorzittingen etc. Momenteel zijn wij in afwachting van beslissingen op be-

zwaar, die de gemeente na verlenging van de termijn van háár kant, nu behoort te nemen.   

3. Half december 2011 heeft de Stichting de bewoners in de directe omgeving van de Groene 

Scheg huis aan huis geïnformeerd over het voornemen van B&W. Hoewel het geen enquête 

betrof waarbij om een antwoord werd gevraagd, kregen wij erg veel adhesiebetuigingen en 

twee reacties van mensen, die het niet met ons eens waren. De bijna unanieme mening is: niet 

bouwen in de groene scheg, om het even wat,  dus ook geen Bosbeekschool. 

4. B&W heeft recent via de pers laten weten dat gesprekken met het kerkbestuur van de Dorps-

kerk in Santpoort-Noord over een alternatief (een dependance van 6 lokalen tegenover de 

school) niet tot een overeenkomst hebben geleid. De Stichting heeft in een gesprek met de 

verantwoordelijke wethouder en later nog eens schriftelijk laten weten, dat de gemeente ons 

inziens heeft overvraagd, en wel zodanig dat de gesprekken wel op een mislukking uit moés-

ten lopen. Jammer, een goede mogelijkheid is in de kiem gesmoord. Ter informatie: de school 

heeft 350 leerlingen, 15 groepen, waarvan er 2 buiten de school zijn gehuisvest. De meest re-

cente prognoses voor de school  variëren tussen 262 en 315 leerlingen (twee onderzoeksbu-

reaus met twee uitkomsten), 11 à 13 groepen en het is dus vreemd dat aan het kerkbestuur was 

gevraagd om 6 nieuwe lokalen.   

5. Ook is de indruk gewekt dat de bouwkundige staat waarin de school verkeert, slecht is. Die in-

formatie is niet juist. De school is van oudere datum, dat is duidelijk.  Vele honderden scholen 

in Nederland verkeren echter in dezelfde situatie,  maar al deze scholen dan maar door nieuw-

bouw vervangen is uiteraard niet aan de orde. En zeker niet als de bouwkundige staat waarin 

een school verkeert in orde is, zoals het geval is bij de Bosbeekschool. 

 

Het college van B&W heeft intussen gemeld dat er een begin is gemaakt met het maken van een start-

notitie  voor een nieuwe school in de groene scheg.  

De Stichting heeft  keer op keer uitgelegd dat wij niet tegen de Bosbeekschool zijn en ook niet tegen 

eventuele nieuwbouw voor de Bosbeekschool, maar deze niet willen op een plek die wezenlijk ingrijpt 

in het laatste weinige groen van Santpoort-Noord.  

Hoewel wij op dit moment niet alle gevraagde informatie van de gemeente ontvangen hebben, begint 

er toch wel een beeld te ontstaan, waaruit blijkt dat een “pas op de plaats” verstandig zou kunnen zijn, 

en heroverwegen in aanmerking komt. Het motto “Zuinig met groen en met geld” zou daarbij een 

goede leidraad zijn.    

 

7ova/Blekersduin en Velserend  

Er is op dit moment weinig te melden over deze locaties, behalve dat de puinhoop  bij Velserend ein-

delijk wordt opgeruimd.    

 

Het nieuwe bestemmingsplan De Leck en de Bergen  

Op donderdag 15 maart 2012  wordt dit Ontwerpbestemmingsplan behandeld in een Carrouselverga-

dering. De Stichting heeft op het definitieve ontwerp wederom een uitgebreide zienswijze ingediend, 

waar deels positief op is gereageerd en deels niets mee is gedaan. We zullen alsnog een poging doen 

het plan op die punten gewijzigd te krijgen.  

 

Kapvergunningenbeleid 

De plannen voor een nieuwe kapbeleid zijn binnenkort klaar om te worden voorgelegd aan de raad. In 

de vorige nieuwsbrief hebben we de visie van de Stichting uitgebreid besproken. U kunt dit nalezen in 

de nieuwsbrief van september 2011 op onze website.  
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Dringende oproep om e-mail adressen 

Wij hebben de e-mail adressen van ruim 50% van onze donateurs. Om u bij voorbeeld over de lezin-

gen en excursies en onverwachte ontwikkelingen, zoals eind januari 2012 over de HOV in Santpoort-

Noord, tijdig te kunnen informeren, vragen wij u vriendelijk uw e-mail adres door te geven, als u dat 

nog niet hebt gedaan en de nieuwsbrief dus nog steeds op papier ontvangt. Ook voor de Stichting 

werkt het uiteraard sneller en goedkoper en het belast onze vrijwilligers-postbezorgers minder. 

U kunt uw e-mail adres opgeven door een bericht te sturen naar ons adres stichtingsant-

poort@gmail.com  of door het contactformulier op onze website www.stichtingsantpoort.nl in te vul-

len. 

 

Donaties 2012  

Bij deze nieuwsbrief ontvangen onze jaarlijks betalende donateurs een acceptgiro voor hun bijdrage in 

2012, of een betalingsverzoek per e-mail.  

De minimum bijdrage is € 15 per jaar. 

 

 

 

 

Lijst van Stinzenplanten die kunnen voorkomen in Santpoort en omgeving: zie blz. 7 
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Latijnse benaming   in cultuur vanaf   �ederlandse naam    

Aegopodium podograria  (inheems)    zevenblad  

Ajuga reptans  (inheems)  zenegroen     

Allium ursinum  1561  daslook  

 - vineale  (inheems)    kraailook     

Anemone  nemorosa  Zwt 830  bosanemoon    

 - ranunculoides         ??? gele anemoon 

Anthriscus sylvestris  (inheems)    fluitekruid  

Aquilegia vulgaris  1470  akelei  

Arum maculatum  Middeleeuwen  gevlekte aronskelk     

Chionodoxa luciliae cultuurplant grote sneeuwroem 

Convallaria majalis  1420  lelietje der dalen     

Corydalis cava cultuurplant  in holwortel  

  West-Nederland holwortel 

 - solida  E 1596  voorjaarshelmbloem  

Crocus- vernus  1550  boerencrocus  

Digitalis purpurea   Zwt 830  vingerhoedskruid      

Doronicum pardalianches  Zwt 830  voorjaarszonnebloem     

Eranthis hyemalis  B 1570  winteraconiet  

Fritillaria meleagris  1572)  kievitsbloem  

Gagea lutea ??? bosgeelster 

Galantis nivalis  Middeleeuwen  gewoon sneeuwklokje  

 - 'Plenus'  E 1772  dubbel sneeuwklokje     

Geranium phaeum  B 1576  donkere ooievaarsbek      

 - pratense   (inheems)  beemdooievaarsbek     

 - robertianum (inheems)    robertskruid rorimke   

Helleborus foetidus  1594  stinkend nieskruid     

 - virides (cultuurplant)    wrangwortel     

Hepatica nobilis  Zwt 830  leverbloempje  

Lamiastrum galeobdolon var florentinum  

  Fr 1873  gele dovenetel  

Lamium maculatum  D 1588  gevlekte dovenetel      

Lamium purpureum (inheems) paarse dovenetel 

Leucojum aestivum  1594  zomerklokje      

 - vernum  lang in cultuur  lenteklokje      

Lilium martegon  Zwt 830  Turkse lelie  

Lonicera caprifolium  lang in cultuur  tuinkamperfoelie    

Matteuccia struthiopteris  1696  struisvaren     

Muscari armeniacum  E 1877  blauwe druifjes  

Narcissus pseudonarcissus  ??   trompetnarcis  

Ornithogalum umbellatum  1594  vogelmelk  

 - nutans  1594  knikkend vogelmelk     

Polygonatum (x) hybridum  ± 1600  salomonszegel   

Primula vulgaris  Fr ± 1500  stengelloze sleutelbloem  

Pulmonaria officinalis  Zwt 1561  breed longkruid     

Ranunculus ficaria  (inheems)     speenkruid renonkel    

Saxifraga granulata 'Plena'   1720  Haarlems klokkenspel  

Scilla bifolia  1594  sterhyacint      

 - non scripta     wilde hyacint     

 - sibirica  E 1796  Oosterse sterhyacint      

Tulipa silvestris  1594  bostulp      
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Vinca minor  sinds oudheid  maagdepalm      

Viola odorata  sinds oudheid  maarts viooltje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


