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Geachte donateurs en belangstellenden, 
Onze tweede nieuwsbrief in 2011 volgt al snel 
op de eerste. Dat heeft een goede reden, en dat 
is de definitieve aankondiging voor de presen-
tatie van “De Zandpoort” 2011, zoals u al in de 
vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen.  
Bij deze nieuwsbrief sturen wij ook de herha-
lingsacceptgiro’s voor diegenen die hun dona-
tie voor 2011 nog niet hebben overgemaakt. 
Mocht uw betaling het herhalingsverzoek  
gekruist hebben, dan is dit verzoek uiteraard 
niet meer van toepassing.  
Hierbij bedanken wij ook alle  “Donateurs 
voor het Leven”, die hebben gereageerd  op 
ons verzoek om een bevestiging van de huidige 
adresgegevens en vooral ook voor hun bijdrage 
aan de lustrumuitgave van De Zandpoort.   
Wij zijn  werkelijk verbluft over de generosi-
teit, waarmee de Stichting is bedacht.    
Een vriendelijk verzoek: willen diegenen die 
nog niet hebben gereageerd, dit alsnog doen? 
 
Presentatie lustrumuitgave “De Zandpoort”. 
Wij hebben ons best gedaan dit jaar een bij-
zondere uitgave van “De Zandpoort” samen te 
stellen. In onze vorige nieuwsbrief staat een 
wat uitgebreidere inhoud maar we citeren hier 
nog even de kern: “Het wordt een mooi histo-
risch overzicht aan de hand van afbeeldingen 
die van Santpoort gemaakt zijn door kunste-
naars. Het is niet onze bedoeling een kunst-
boek uit te geven, maar om te laten zien hoe 
mooi Santpoort was en is en hoe belangrijk het 
is dat bij veranderingen en uitbreidingen “het 
gevoel van de plek” niet verloren gaat”.  
 
Presentatie De Zandpoort 2011 is  
op zaterdag 25 juni van 15.00 tot 
17.00 uur  
in de grote zaal van de dorpskerk, 
Burgemeester Enschedélaan 67 
in Santpoort-Noord.  
 

 
De zaal is open vanaf 14.30 uur en u 
wordt ontvangen met koffie/thee.  
De periode van aanmelding loopt  
van 10 mei tot 16 juni 
 
Aanmelden kan telefonisch  
023-5275305 of per e-mail naar    
marga.dekker@hetnet.nl 
o.v.v. uw naam, telefoonnummer.  
Per donateur kunt u zich aanmelden 
met maximaal twee personen.  
 
Wij hebben een bijzondere inleider. De beken-
de architect Sjoerd Soeters zal spreken over de 
“genius loci”, dit is bouwen met gevoel en met 
aandacht voor de geest van de plek, waar ge-
bouwd gaat worden, iets waar de Stichting 
Santpoort zich al 35 jaar voor inspant.  
Sjoerd Soeters heeft in Nederland en ver daar-
buiten vele spraakmakende ontwerpen gemaakt 
die ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Zo 
zijn o.a. de silo’s bij Halfweg, en het stede-
bouwkundige ontwerp voor het nieuwe cen-
trum voor Zaanstad van zijn hand.  
Recent kwam hij met een alternatief plan voor 
het Marinehospitaalterrein in Overveen.  
Wilt u vooraf iets meer over hem weten, kijk 
dan op www.soetersvaneldonk.nl  of google 
gewoon op  zijn naam. 
 
Burgemeester van Velsen Franc Weerwind 
heeft toegezegd de bijeenkomst bij te wonen; 
hij zal het eerste exemplaar in ontvangst ne-
men.  
Ook de wethouders R. Vennik en W. Wester-
man hebben aangegeven op 25 juni aanwezig 
te zijn.   
Van de nu werkzaam zijnde kunstenaars van 
wie een tekening of schilderij is opgenomen, 
verwachten wij dat de meesten aanwezig zul-
len zijn. 
 

http://www.stichtingsantpoort.nl/�
mailto:marga.dekker@hetnet.nl�
http://www.soetersvaneldonk.nl/�


Na afloop van het officiële gedeelte willen wij 
graag met u allen het glas heffen op het 35-
jarig bestaan van de Stichting en het lustrum-
nummer. 
Wellicht ten overvloede maar toch het volgen-
de: bij de aanmelding hebben donateurs ui-
teraard voorrang.  
Mocht u zich wel aangemeld hebben,  maar 
onverwachts geen gebruik kunnen maken van 
de gelegenheid,  wilt u zich dan alstublieft  ook 
weer afmelden.  
Vorig jaar hadden wij door niet tijdig afmel-
den onverwachts een aantal open stoelen,  
terwijl de mensen van de  wachtlijst op een 
plekje zaten te wachten.  
 
Velserend 
In onze vorige nieuwsbrief hebt u kunnen le-
zen dat projectontwikkelaar Bokx Vastgoed 
het –gedeeltelijk zeer- omstreden project van 
drie appartementencomplexen in de ijskast had 
gezet: inmiddels is dat wat hen betreft defini-
tief want het bedrijf heeft in april surseance 
van betaling aangevraagd. Er is een curator 
benoemd die het project waarschijnlijk aan de 
meest biedende zal verkopen. 
Wij hopen dat potentiële nieuwe eigenaren 
zich vóór het maken van nieuwe plannen zul-
len verdiepen in de eerder ingenomen stand-
punten van betrokken belangengroeperingen 
bij voorgaande procedures, zoals die van de 
Stichting Santpoort.   
Jammer dat het wel weer even kan duren voor-
dat de puinhoop ter plaatse zal worden opge-
ruimd. Hopelijk ziet de gemeente toch een 
mogelijkheid dit eerder te laten gebeuren.  
 
Middenduin  
Op 22 april jl. is het deel van boerderijcomplex 
Middenduin, dat in bezit is van Natuurmonu-
menten, officieel geopend en via erfpacht in 
gebruik gegeven aan  Ekogrön.  
Samen met de 16e en 18e

Ook de huidige functie van het boerderijdeel 
past prachtig in de historie van de plek.  

 eeuwse woonhuizen,    
die Albert Ouden dijk, de eigenaar van het 
andere deel van het complex, heeft laten res-
taureren, is het een mooi aantrekkelijk geheel 
geworden. Met name het 16e eeuwse woonhuis 
ziet er weer prachtig uit.  

Zeker mag in dit lustrumjaar niet onvermeld  
blijven dat de Stichting Santpoort in haar be-
ginperiode na een verwoede strijd de totale 

sloop van het complex heeft kunnen voorko-
men.   
 
HOV  
In  Nieuwsbrief 1 van maart 2011, ook in te 
zien op de website van de Stichting, is uitge-
breid ingegaan op de plannen voor een Hoog-
waardig Openbaar Vervoer-verbinding tussen 
Haarlem en IJmuiden.  
De rode draad in de kritische opstelling van de 
Stichting is: 
-de huidige lijn 75 voldoet uitstekend. 
-alle deelnemers in de klankbordgroep m.b.t.  
HOV waren op één  na tegen het voorstel.   
-het tracé bij de entree van Santpoort is alsnog 
verlegd zonder terugkoppeling naar de Stich-
ting en andere belanghebbenden.    
-er worden waarschijnlijk onnodig  delen groen 
en landschap aangetast. 
-het ontbreken van een goede kosten-baten 
analyse van het gekozen tracé met mogelijke 
alternatieven. Uitgeven van gemeenschapsgeld 
mag zonder een dergelijke analyse niet gebeu-
ren.  
Tot nu toe heeft de gemeente geen inzage ge-
geven in het uiteindelijke tracé. De mogelijke 
latere vertramming, waarmee men nu al reke-
ning wil houden bij de aanleg van de tunnel 
onder de spoorlijn roept de vraag op, of er 
uiteindelijk een tram over de Broekbergenlaan 
en Hagelingerweg zal komen  te rijden.    
Wel is door de gemeente toegezegd op korte 
termijn met plannen te komen voor verkeers-
remmende maatregelen voor Santpoort en 
Driehuis. Wij zullen deze  uiteraard nauwkeu-
rig bestuderen.  
 
Koninklijke onderscheiding 
Op 29 april is door Burgemeester F. Weerwind 
een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan 
onze voorzitter, mevrouw E.D.W.M. (Lieke) 
Baron-Verhulst; zij werd benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje Nassau.  
Het gedurende vele jaren werk voor diverse 
maatschappelijke en culturele organisaties, 
waaronder het voorzitterschap van de Stichting 
Santpoort, was de aanleiding voor dit “lintje”.  
Het bestuur ziet de onderscheiding ook als een 
maatschappelijke erkenning voor het werk van 
de Stichting.  
Het bestuur vindt ook dat alle donateurs mee-
delen in dit eerbetoon door altijd de Stichting 
ruimhartig te steunen en achter haar doelstel-
lingen te staan, waarvoor veel dank! 

 


