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Onderwerp: stand van zaken Velserend 

 

In augustus 2015 werd door het college van B&W het startdocument Velserend ter participa-

tie aangeboden en tegelijk aan de Raad gezonden ter informatie. Wij zonden onderstaande 

zienswijze aan de Raad. 

 

“Het gebied rond de sauna en voormalig natuurbad Velserend ligt al gedurende lange tijd 

braak.” Zo begint op de infopagina van de stadskrant d.d. 27 augustus 2015 de mededeling 

over het door het college van B&W ter participatie aanbieden van het Startdocument Velse-

rend aan de ‘omgeving’. De Stichting Santpoort maakt graag gebruik van de gelegenheid om 

haar mening te geven, hoewel wij een periode van nauwelijks drie weken hiervoor wel erg 

kort vinden. 

Wij hebben, evenals veel anderen in de aanloop naar het Startdocument deelgenomen aan de 

gesprekken die in opdracht van de eigenaar in samenwerking met gemeente Velsen werden 

georganiseerd.  Veel van de in die gesprekken gemaakte opmerkingen komen in het startdocu-

ment terug. Dat is het goede nieuws. 

Niettemin willen we uw aandacht vragen voor een aantal zaken, die of niet, of onvoldoende in 

de startnotitie aan de orde komen. 

 

Algemeen 

Wij hadden verwacht, nu er een Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand in MRA-verband 

op komst is, dat daaraan in de inleiding werd gerefereerd. Het ontwerp van dit ontwikkelings-

perspectief straalt ambities uit ten opzichte van ontwikkelingen, zoals nu aan de orde.  

Ons aansprekend ontwikkelprincipe voor dit gebied is de continuïteit van de cultuurhistori-

sche tijdslijn en een inpassing van ontwikkelingen, die rekening houdt met de ligging in 

een strandvlakte tussen twee strandwallen, kenmerkend voor de binnenduinrand van 

Zuid-Kennemerland. Dat betekent concreet dat bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening 

moet worden gehouden met de historische en landschappelijke waarden en, waar mogelijk 

daarvan gebruik moet worden gemaakt. 

Dat betekent ook dat als wordt ontwikkeld in de nabijheid van een monument of een cultuur-

historisch waardevolle plek, hiermee in de planvorming een relatie moet worden gelegd. Zo 

moet bijvoorbeeld de ruimtelijke context van naastgelegen monumentale panden worden ge-

respecteerd en zo mogelijk versterkt door de ruimtelijke opzet en/of de architectuur. Hetzelfde 

geldt voor verwijzingen naar historisch landgebruik en de landschapsopbouw.  

En het betekent dat historisch landschappelijke en stedenbouwkundige lijnen, structuren en 

oriëntatiepunten bij een ontwikkeling behouden blijven en beter beleefbaar worden ge-

maakt.  
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Het behoeft geen betoog, dat hiervan in de omgeving van de Ruïne van Brederode sprake is 

en zou moeten zijn. Een zo markant gebouw moet nadrukkelijk een relatie hebben met de in-

richting van de omgeving en andersom. Het gaat dan om zichtlijnen van en naar de Ruïne, 

maar ook over de aard van de beplanting en het respecteren van de historische verkaveling   

en landschapselementen. Over de noodzaak om ook daarbij aandacht schenken aan de water-

huishouding (duinrellen en het herstel van de Amoureuze beek) is eerder gesproken. Die wa-

terhuishouding dient dan ook zodanig te zijn dat vulling van de slotgracht van de Ruïne wordt 

gewaarborgd. 

 

Specifiek 

a. Voor wat betreft de toegestane bouw van 4 woningen missen wij de onderbouwing van 

de noodzaak. Een woonplek aan de westkant, tussen sauna en Bergweg, verstoort de 

zichtlijnen en het gewenste open karakter van de Binnenduinrand 

b. Volgens onze informatie is overdracht van de Ruïne van Brederode onderdeel van een 

pakket over te dragen onroerend goed van het Rijk aan de Nationale Monumentenorga-

nisatie (NMO). Dat er nu vertraging is, doet niets af aan de noodzaak snel duidelijkheid 

te verkrijgen. Wij vragen van de gemeente op dit punt een actieve houding. 

c. Het aantal sterren van het beoogde hotel (wat ons betreft zo hoog mogelijk) hoeft niets 

te zeggen over het aantal kamers. Wij kunnen ons vinden in het genoemde aantal 10. 

Wel zou de ontwikkelaar duidelijkheid moeten verschaffen over de economische haal-

baarheid van deze ontwikkeling. 

d. De zichtlijnen van de Bergweg naar de Ruïne en andersom zouden voorwaarde moeten 

zijn. Wij missen die in de samenvatting. Hetzelfde geldt voor de zichtlijn van de Velse-

renderlaan naar Park Brederode, op de plaats waar nu de illegale parkeerplaats,  wallen 

en hekwerken zijn aangelegd. Door het herstel van deze zichtlijn wordt de ligging in 

een strandvlakte weer beleefbaar gemaakt.  

e. Het parkeren dient verdiept, half-verdiept of in ieder geval aan het oog onttrokken plaats 

te vinden. Zonder daarbij zichtbaar afsluitingen in de vorm van hekwerken en hoge ha-

gen aan te brengen (zoals nu in hoge mate het geval is). 

f. De aangegeven rooilijn voor bebouwing – ook voor het hotel – is de absolute grens wil 

het karakter van de Velserenderlaan in stand blijven. Een historische vergissing zoals 

plaats vond bij de locatie van de sauna moet worden voorkomen. 

g. De illegale wallen op en rondom een groot deel van het plangebied moeten niet worden 

gebruikt om “reliëf aan te brengen”, zoals te lezen in de Conclusie op pag. 12. Het plan-

gebied ligt juist in een eeuwenoude strandvlakte, zoals zichtbaar in het weidegebied de 

Schipbroeken ertegenover. Dat gebied begint bij het Halve maantje in Bloemendaal en 

loopt door langs Driehuis via De Biezen tot in de Velserbroek en droeg ook wel de naam 

“Santpoort-Bloemendaalse vallei”.  

De wallen moeten dus verdwijnen.     

h. In de af te sluiten ontwikkelingsovereenkomst tussen ontwikkelaar/eigenaar en ge-

meente dienen handhaafbare waarborgen te worden opgenomen. 

Wij hopen dat u met het vorenstaande het startdocument wilt aanvullen. Natuurlijk zullen we 

constructief participeren in het vervolg van deze ontwikkeling. We houden de mogelijkheid 

open in een later stadium zo nodig nog aanvullingen te doen.” 

 

Vervolgens hebben wij vóór de behandeling in de Carousselvergadering van 3 december nog 

voorstel voor een amendement aan de raadsfracties gestuurd:  

 

 

 



 

 

 

 
Woningen  Aantal maximaal 3 (opgave eigenaar) 

Wij missen de maximale oppervlakte en plei-

ten een zodanige situering, dat het zicht vanaf 

de Ruïne zo groen en vrij mogelijk blijft. 

Hoogte: maximaal 5 meter  

Sauna uitbreiding  Nieuwe voorgevel. Liefst uiterst donkere 

steen zoals bij de school het Molenduin in 

Driehuis. Visueel wordt het gebouw daardoor 

opgenomen in de omgeving. 

Verwijderen neon reclame  

Uitbreiding 100m² aan gebouw enkel aan ach-

terzijde  

Geuroverlast voorkomen door treffen maatre-

gelen  

Hoogte: 5 meter  

Vijver: natuurlijke aanleg  

Hotel  Kamers (maximaal): 10  

Hoogte: maximaal 11 m 

Oppervlak: 450m² Kan kleiner omdat restau-

rant ook kleiner wordt. Kortom, zoveel moge-

lijk ruimte vrij houden. 

Restaurant  Terras aan voorzijde achter rooilijn  

Vloeroppervlak restaurant in hotel:  Wijzigen 

van 450m² naar maximaal 90/100 m2. Géén 

partycentrum!  

Parkeren  Parkeernormen zoals geldend ten tijde van in-

dienen omgevingsvergunning en slechts be-

doeld voor verkleind restaurant, hotel en 

sauna.  

  

Ontsluitingen  Aantal (maximaal): 2  

Onderzoek  

Geohydrologie  Voorkomen negatieve gevolgen door nieuw-

bouw door uitvoeren watertoets.  

Archeologie  Onderzoek doen. Gelet op de voorgeschiede-

nis nauwgezet toezien op grondverzet in 

welke vorm dan ook 

Flora en fauna  Onderzoek doen.  

Stedenbouwkundig  

Landschap en groen    

 

 

Beschrijving landschappelijke kwaliteiten van 

het strandwallen en strandvlakten gebied. 

Duidelijk moet worden, dat Bergweg ligt op de 

scheiding van duingebied en strandvlakte.  

Illegale wallen alleen handhaven aan zuidzijde 

en mogelijk klein deel westzijde, overige wal-

len verwijderen 



Camera’s aan de Bergweg en die gericht op de 

Velserenderlaan verwijderen 

 

Strook van 6 m. aan zuid- en westzijde de be-

stemming Natuur of Bos geven om de bouw 

van allerlei bouwwerken te voorkomen.  

Zichtlijnen o.a.  Bergweg ← Ruïne herstellen  

Amoureuze beek: Overeenstemming met wa-

terschap op natuurlijke wijze  

Overig: Natuurlijke overgangen verzachten 

confrontatie weilanden-sauna   

Groene inrichting inclusief noord-westelijk 

deel met gebiedseigen beplanting  

Gemeentegrond beheren door gemeente 

Velserenderlaan: Het profiel van de Velseren-

derlaan wordt als open voorruimte met gras 

en solitairbomen tot de sauna doorgezet.  

Rooilijn heg doorzetten  

Parkeerhavens worden verwijderd.  

Hekken: alleen daar plaatsen waar  noodzake-

lijk en verder van de weg achter de rooilijn  

Parkeren: Buiten het zicht, zoveel mogelijk 

verdiept  en ingepast in groen.  

 

N.B. Huidige parkeervoorziening is illegaal.  

 

 

 

Carousselvergadering: 

Tijdens de vergadering hebben we ook mondeling toegelicht waarom de door ons voorge-

stelde amendementen een beter besluit, dan het voorgestelde zouden zijn. Veel andere spre-

kers trachtten die avond de raadsleden op andere gedachten te brengen. Uiteindelijk focuste 

de discussie zich op de (al of niet) gewenste grootte van het café-restaurant. Van een ‘party-

centrum’ zou geen sprake moeten zijn. De wethouder zegde toe, daar via o.m. de drank- en 

horecawetgeving aandacht aan te besteden. 

Conclusie van de raadscommissie: door naar de Raad als ‘hamerstuk met stemverklaring’. 

 

De Raad op 17 december 2015: 

Mede door de druk vanuit belanghebbenden dienden D66Velsen, ChristenUnie, CDA, Velsen 

Lokaal en SP een motie in met als strekking: 

“Bij de verdere uitwerking van het bestemmingsplan beschikbare juridische en ruimte-

lijke middelen (zoals horecavergunning en omgevingsvergunning met de daarbij beho-

rende parkeernormen) in te zetten om de toegestane activiteiten in het restaurant te be-

perken en daarmee ook de overlast voor de omgeving te limiteren” 

 

De motie werd aangenomen met 19 stemmen voor en 12 tegen (VVD, LGV, PvdA en Forza 

IJmond).  

 



Onlangs werd in het Brederodehuijs een inloopavond georganiseerd, waar de ontwikkelaar de 

huidige stand van het ontwerp toonde en toelichtte aan de belangstellenden. De Stichting zal 

het vervolg zeer kritisch volgen. 

 

 

 

 

 

 
 

Huidige situatie 

 



 
 

Toekomstig qua zichtlijnen gewenst 



 
 

Indeling op hoofdlijnen 

 

Zie overigens https://www.velsen.nl/burger/meepraten-in-velsen/inspraakonderwerpen/parti-

cipatie-startdocument-velserend.htm  
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Kadastrale tekening 


