Vz,

Als de voortekenen ons niet bedriegen wordt 2016 het
Brederodejaar. Dat komt mooi uit. Want wat is er vandaag actueler
dan de omgeving van de Ruïne van Brederode. Een Ruïne, een
voormalig kasteel, dat als eerste rijksmonument in de historie in 2016
door het rijk wordt overgedragen aan de Nationale Monumenten
Organisatie.
Een kasteel dat in de 13e eeuw werd gebouwd op een strategische
plek op de noord-zuid georiënteerde strandvlakte. Van die
strandvlakte is in noord-westelijke richting nog iets zichtbaar.
In zuidelijke richting wordt het zicht geblokkeerd door ‘fort
Ridderode’, op dit moment oost-west voorzien van wallen, hekken
en camera’s. Eigenlijk een moderne vesting.
U hebt in 2016 de kans daaraan iets te doen. U bepaalt hoe de
ruimtelijke inrichting van dit gebied er de komende 50 jaar uit gaat
zien. Gebruik die kans!
Wat ons betreft is er natuurlijk een ideaalmodel, n.l. het volledig
opnieuw met respect voor de strandvlakte inrichten van het
landschap. Dat dat niet realistisch is begrijpen wij ook. Maar er zijn
wel kansen.
In het huidige voorstel in het startdocument wordt een programma
voorgesteld dat het – met aanpassingen – mogelijk zou moeten
maken de verbindingen met Park Brederode en de zichtlijnen op en
van de Ruïne te herstellen. Maar dan moet u – gelet op het verleden
– wel duidelijke grenzen stellen aan de ontwikkelingen. En die
grenzen dan ook handhaven.
We hebben het dan over het hotel – 10 kamers, maar met een
restaurant, qua m2 een partycentrum met de verkeer aantrekkende

werking en kansen op overlast van dien. Een kleiner restaurant van
max 100 m2 zou de maat moeten zijn.
We hebben het over de Sauna – qua locatie helaas een gegeven – die
minstens visueel zou moeten worden aangepast, maar ook beperkt
zou moeten worden in zijn groei en vestingbeeld.
En we hebben het over de, maximaal 3 woningen, die ten westen van
de sauna zijn bedacht. M.n. dat deel van het landschap zou zich
moeten kenmerken door transparantie. De zichtlijnen vanaf de
Bergweg moeten worden hersteld, de wallen en camera’s verwijderd.
En we hebben het over een landschapsontwerp dat past in de
strandvlakte.
U hebt vandaag de kans te kiezen voor de kwaliteit van het landschap
in de komende 50 jaar. Die kans doet zich niet zo vaak voor. Wij
hopen dat u hem grijpt.
De Stichting Santpoort verwacht veel van u!

