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Geachte donateurs en belangstellenden,  
Hierbij ontvangt u de derde Nieuwsbrief van 
2010. Zoals altijd brengen we u op de hoogte 
van de werkzaamheden van de voorgaande peri-
ode en werpen we een blik vooruit.  
Om met het laatste te beginnen: 
Halverwege oktober komt de nieuwe Zandpoort 
uit. In dit nummer zijn twee artikelen gewijd aan 
het natuurbad Velserend.   
De laatste drie artikelen gaan over  drie kleren-
blekerijen, Garenvreugd, In de Bogt en Water-
vloed, die lagen aan de Bloemendaalsestraatweg. 
Al het zoekwerk in de archieven is gedaan door 
Jan Morren, die, zoals de meesten van u weten,  
dit soort onderzoek altijd weer met grote accura-
tesse verricht.     
De schrijver van de artikelen over het natuurbad 
Velserend , Jos Diekstra,  is daar enkele jaren 
geleden al mee begonnen;  de publicatie van de 
beide artikelen is zelfs een jaar uitgesteld van-
wege de speciale uitgave in 2009 ter gelegenheid 
van het 250-jarig jubileum van de Harddraverij 
Santpoort. Nu is het dan zover. Op de oproep 
van enkele jaren geleden om fotomateriaal en 
verhalen uit eigen ervaringen over Velserend,  
zijn heel veel reacties binnengekomen.  
Er is zelfs zoveel binnengekomen, waaronder 
ook filmmateriaal, dat dit niet allemaal in de 
uitgave kon worden verwerkt. Toch willen wij  u 
dit extra beeldmateriaal graag laten zien.  
We organiseren daarvoor een speciale presenta-
tie door de auteur, waarna De Zandpoort offici-
eel aan u zal worden overhandigd.  
Na afloop willen wij graag met u een dronk uit-
brengen op het nieuwe nummer.  
Donateurs hebben uiteraard voorrang: zij kunnen 
zich aanmelden met maximaal twee personen en 
zonder extra kosten.  
Doet u dit alstublieft tijdig om teleurstelling te 
voorkomen. Bij de presentatie van 2009 moesten 
we een behoorlijk aantal mensen teleurstellen.   
  

Presentatie van De Zandpoort 2010  
op zaterdag 16 oktober van  
15.00 tot 17.00 uur  door  
          Jos Diekstra  
in de grote zaal van de dorpskerk, 
Burgemeester Enschedélaan 67  
in Santpoort-Noord  
 
Aanmelden kan tot 11 oktober   
 
Tel. en voicemail: 023 -5382640/5376942.  
Per e-mail: e.baron-verhulst@kpnmail.nl;  
o.v.v. uw naam, telefoonnummer en/of e-
mailadres.  
 
 Versterking bestuur en medewerkers  
Al eerder deden wij oproepen om versterking 
voor het bestuur, de redactie en de vele andere 
zaken, waar de Stichting zich mee bezig houdt. 
We kunnen u melden dat  de heer Murk de 
Groot als algemeen bestuurslid het bestuur is 
komen versterken. Daar zijn we heel blij mee.  
Maar tegelijkertijd hebben andere mensen aan-
gegeven er na ruim 5 of meer jaren  mee te wil-
len stoppen. We hopen dat u deze oproep serieus 
neemt. Wij denken dat we er niet voor niets zijn 
en regelmatig  goede resultaten boeken.    
Het volgend jaar bestaat de Stichting 35 jaar, we 
hebben een groeiend aantal donateurs (23 nieu-
we donateurs op de jaarmarkt, in totaal nu bijna 
400),  er is in de loop van de jaren een uitgebreid 
netwerk opgebouwd richting de politiek, zuster- 
en andere belangenorganisaties en, het belang-
rijkste, we hebben een goed contact met onze 
donateurs. Al deze contacten willen we graag 
blijven onderhouden.  
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Ruimtelijke ontwikkelingen  
 
Structuurvisie 2040 Provincie Noord-Holland 
In de vorige Nieuwsbrief berichtten wij u over 
de op handen zijnde beslissing over de te ont-
grenzen gebieden in de Ecologische Hoofdstruc-
tuur (EHS) in Zuid-Kennemerland. Voor Sant-
poort zou de ontgrenzing inhouden dat de gras-
landen De Delft langs de Randweg van de 
Hoofdstraat tot aan Bloemendaal niet meer de 
beschermende status van EHS-gebied zouden 
hebben.    
Na veel discussie is op 17 mei jl. door Provin-
ciale Staten besloten deze gebieden toch te ont-
grenzen. Tegelijkertijd is er door de politiek, de 
natuurbeheerders in Noord-Holland en de Mili-
eufederatie, mede in overleg met de Stichting 
Santpoort, het verzoek aan verantwoordelijk 
gedeputeerde Heller gedaan om deze gebieden 
de status van “Beschermd Landschapsgezicht” te 
geven vanwege de hoge cultuurhistorische en 
landschapswaarden. Het college van Gedepu-
teerde Staten heeft hierover op 6 september jl. 
negatief geadviseerd, maar hopelijk trekt  Pro-
vinciale Staten haar eigen conclusies en stemt zij 
alsnog voor deze vervangende beschermende 
status.  
 
Fietsen met  wethouder dhr. Arjen Verkaik 
Op vrijdag 13 augustus heeft het bestuur van de 
Stichting gefietst met de wethouder Ruimtelijke 
Ordening. Daarbij is o.a. het behoud van het 
dorpsbeeld, het dorpskarakter, de open groene 
gebieden en de inpassing van de Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer buslijn (HOV)  uitgebreid 
onder de aandacht gebracht.  
 
Fietsen  met raadsleden in het kader van het  
Landschapsbeleid.   
Al eerder hebben wij u geïnformeerd over het 
Landschapsbeleidsplan in Velsen.  
In deze collegeperiode zal met de daadwerkelij-
ke uitvoering van het plan moeten worden be-
gonnen.  
Om dit plan onder de aandacht te brengen van de 
raadsleden, met name ook de nieuwe leden, 
heeft de Stichting een fietstocht georganiseerd 
op vrijdag 3 september jl. door het landschap 
van Velsen. Ze deed dit samen met de Histori-
sche Kring Velsen; beide organisaties hebben 
zich de laatste 4 jaren ingezet voor dit plan, dat 
beoogt de stukken authentiek landschap,  die er 
nog zijn in Velsen,  voor  verdere aantasting of 
verdwijnen te behoeden.   

De excursie, waar behalve 14 raadsleden,  ook 
de wethouders Westerman en Vennik en verte-
genwoordigers van Natuurmonumenten en 
Landschap NH aan deelnamen, startte op de 
Ruïne Van Brederode. Vanaf de toren is heel 
goed het strandwallen- en strandvlaktelandschap 
te zien. Dit oerlandschap is zo’n wezenlijk ken-
merk van de binnenduinrand in Zuid-
Kennemerland, dat voor raadsleden de kennis 
daarvan een absolute voorwaarde is om het land-
schaps- en groenbeleid van de gemeente Velsen 
te volgen en kritisch te beoordelen.  
Het geheel was een succes te noemen.  
 
Stoeterij minipaarden  Wüstelaan.  
De Stichting Santpoort volgt nauwgezet  nieuwe 
ontwikkelingen in het buitengebied  zoals het 
kwetsbare veenweidegebied aan de Wüstelaan. 
Al verschillende malen is een bouwaanvraag 
ingediend voor een stoeterij naast de  locatie 
Handgraaf, waar ook al een tiental nieuwe wo-
ningen gepland zijn.  
Er zijn een bouwaanvraag en een milieuvergun-
ning aangevraagd op basis van een niet kloppen-
de situatie. De vergunningen sloten  dus niet op 
elkaar aan.   
In 2008 is opnieuw een bouwaanvraag ingediend 
om dit op te heffen.  Op dit moment heeft het 
college aan de raad een verzoek om ontheffing  
van het bestemmingsplan voorgelegd, omdat de 
bebouwing wederom buiten het bestaande 
bouwvlak gerealiseerd zal  gaan worden. 
De  Stichting is niet voor  nieuwe bebouwing in 
het open gebied en dat juist op een plek, waar 
het danig aangetaste uitzicht over de graslanden 
zou worden hersteld (een van de speerpunten  in 
het Landschapsbeleidsplan).  
Ook het provinciale beleid staat nieuwvestiging 
van agrarische bedrijven in principe niet toe in 
dit gebied, juist vanwege die kwetsbaarheid.   
De Stichting heeft een inspraakreactie gegeven  
in de carrouselvergadering van 16 sept. jl.  
In de eerstvolgende raadsvergadering komt deze 
zaak opnieuw aan de orde.  
 
Financiën  
De meeste donateurs hebben hun vaak royale 
bijdrage aan de Stichting overgemaakt. Dona-
teurs die hiertoe nog geen kans zagen ontvangen 
hierbij opnieuw een betalingsverzoek.  
Bij voorbaat onze dank voor uw bijdrage.  
 
Het bestuur van de Stichting Santpoort  

 


