Aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen,
Werkeenheid Vergunningen,
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
Onderwerp: Ontwerpbesluit en publicatie Landgoed Waterland
Uw kenmerk: W13.000122 de Jutter
Uw kenmerk: Wu15006609 Uw brief 21 augustus 2015
Zienswijze
Ik heb een zienswijze ingediend gedateerd 10-4-2013
Kenmerk: w13.000122
Helaas komt deze zienswijze niet voor in het document zienswijzennota (premature zienswijze)
van 19 juni 2015
Herhaaldelijk heb ik aangegeven hierover geïnformeerd te willen worden.
Ook ik heb het recht dit document te ontvangen.
Het document zou ik dus moeten hebben ontvangen, maar helaas.
Bij deze dus een nieuwe zienswijze.
Met de afgelopen storm zijn veel monumentale bomen omgevallen en of preventief verwijderd.
Ik ga er van uit dat hier een herplant plicht op rust zodat de monumentale waarde van de oprijlaan
behouden blijft mede ook door het herplanten van de rododendron haag.
We hebben als gemeente Velsen 4 parels van buitenplaatsen.
Waar we als gemeente toch trots op mogen zijn.
Nu wordt op de parel " landgoed Waterland" een beheersschuur/paardenstal en aanleg weg en
kappen van bomen aangevraagd.
Op een deel van het landgoed wat aan de openbare weg ligt.
Als zichtlijn zie je dan een vreselijk groot gebouw wat niet past in zijn omgeving.
Dus onaanvaardbaar en niet nodig.
In het verre verleden is er al eens afwijzing geweest betreffende een paardenstal.
Ik snap dus niet dat de nieuwe aanvraag niet gewoon wordt afgewezen.
Dat er op het landgoed al een beheersschuur staan is blijkbaar onbekend.
Deze zou met enkele aanpassingen goed te gebruiken zijn.
Er hoeft dan geen weg worden aangelegd, die ook problemen oplevert voor wat de grondwaterstand
/ kikkers en paddenpoelen betreft. Door zwaar vrachtverkeer klinkt de bodem in, wordt de rust
verstoord en dat is onaanvaardbaar.
De bestaande weg heeft dat probleem niet, deze is al vele generaties in gebruik.
Ook is gesproken over zichtlijnen (onduidelijke tekening in de aanvraag) waar geen maten en
richting(noord/zuid)bijstaan dat roept vragen op.
Ik heb velen jaren mogen werken op het landgoed en constateer dat de zichtlijnen niet
overeenkomen met de werkelijkheid, enkele krassen op papier zijn in mijn optiek geen zichtlijnen, je
ziet het niet (beheersschuur/paardenstal) of je ziet gewoon een stal staan.
Voor wat de grootte van de beheersschuur betreft is dit buiten proportie.
Wat er nu staat (legaal of illegaal) is voldoende voor 3 paarden maw. , zou eenzelfde grootte

voldoende moeten zijn voor het hobbymatig houden van paarden.
Met wat de plannen nu zijn, kunnen er beneden minstens 12 tot 14 paarden in en boven,
kunnen minstens 2 gezinswoningen ingepland worden. Wat neerkomt op een wijziging in het
stratenplan. Verder voorzie ik problemen met afvoer van mest/afvalwater.De bodem is niet
berekend op dit soort afval, er zou dan ook een mestkelder/gierput en of aansluiting op het
hoofdriool moeten komen. Ook de sanitaire voorziening vereist aanpassing op het riool en die is er
niet. De opslag van voer en dergelijke trekt veel ongedierte aan.
Tevens raakt de uitstoot van de gier mijn directe belang en dat van mijn buren door middel van de
bestaande afwatering van het landgoed. Velen monumentale panden hebben geen beheersschuur /
paardenbox voor het landhuis staan en zeker niet dit soort pand.
Onontkomelijk komt het Dominee’s laantje in het gedrang, wat generaties lang als tussenpad naar
het oude dorp fungeerde.
Dat ik het gevoel heb dat dit niets met een hobby te maken heeft mogen duidelijk zijn,
zo een grote stal/ beheersschuur bouwen kost veel geld en dat wil je terugverdienen, ook het
hobbymatig houden van paarden dat begint bij 1 paard en eindigt bij 4 paarden en al je het
bedrijfsmatig ziet dan zijn dat er meer, teven hebben renpaarden speciaal voer nodig en geen gras.
Uit betrouwbare kring heb ik vernomen dat de aanvrager geen paardenstal wil op zijn andere
landgoed Iepenrode (bezorgd overlast). Het onderhouden van de paarden kan je niet alleen af en
heb je hulp nodig en als laatst hierover, je kunt maar op 1 paard tegelijk rijden en niet op 6 paarden.
Op allerhande plekken op het landgoed vindt je paarden, ook andere dan renpaarden, dus toch een
verkapte manege / onderneming. Voor ecologisch beheer zou er wisent runderen of konik paarden
moeten lopen die het een en ander kort grazen.
Het gedogen van allerhande zaken en de controle op de gang van het geheel roept ook vragen op,
daar waar de burger zich moet houden aan de regelgeving blijkt het op het landgoed allemaal wel te
kunnen.
Samenvattend:
Terugplaatsen van bomen en rododendronhaag in de oude staat.
Geen toestemming bouwplan,
Hobbymatig mogen niet meer dan 4 paarden gehouden worden, voor zover mij bekend.
De gemeente heeft al enkele jaren geleden vastgesteld dat het aantal paarden dat op Waterland
gehouden wordt (12 of meer) als bedrijfsmatig moet worden beschouwd.
Volgens het bestemmingsplan Driehuis en Velsen-Zuid mag er op Waterland geen bedrijfsmatige
paardenhouderij zijn. U stelt dat dit onder het overgangsrecht valt. Gaarne verneem ik waar dit in de
wetboeken is terug te vinden.
Om de hobby van de aanvraagster mogelijk te maken wilt u van het bestemmingsplan afwijken en
historisch schoon beschadigen.
Wat vinden de raadsleden daarvan? Daar ben ik wel benieuwd naar!
Als laatste nog een stukje wel of geen hobby.
Op het internet zij vele documenten aanwezig die het professionele karakter van de aanvraag
weergeven. Hieruit een passage uit de telegraaf telesport 5 /09/2002
De Arabierenrensport beoefent zij sinds een jaar of twaalf professioneel. Haar grootste Nederlandse
succes genoot ze op Duindigt toen haar Amir Moshari kampioen van Nederland werd in 1992. Maar
ook de laatste tijd worden er nog aansprekende successen behaald.

Je als hobbyist geen officiële opleidingen en stage kunt verzorgen. Je moet dan ingeschreven staan
bij de kamer van koophandel.
Bijgevoegd:
Bijlage 1 stuk informatie internet
Bijlage 2 stuk nota natuurbeheersplan 2014 Noord-Holland
Bijlage 3 stuk van Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek
Bijlage 4 overzicht monumentenregister / Cultureel erfgoed
Bijlage 5 Eindconclusie

Vandaag:
Bekendmaking in de jutter
Duur inzenden van de zienswijze Weken
Zienswijze binnen bij gemeente
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Bijlage zienswijze 1
Kenmerk: W13.000122

Velserbeek De tuin van de buitenplaats Velserbeek ligt het dichtst bij de oude kern van Velsen; de
kerk van Velsen-Zuid drukte mede een stempel op het ontwerp door het aanleggen van zichtassen.
Ook deze tuin is in de loop der jaren uitgebreid en een aantal maal van gedaante
veranderd. De slingerende waterpartij is een weldoordachte aanpassing van de oude duinrel
(gegraven beek), waaraan Velserbeek zijn naam ontleent. De tuin is een goed voorbeeld van de
Hollandse landschapsstijl, zoals die door de landschapsarchitecten Michael en Zocher werd
toegepast. Het landgoed is verder bekend om zijn tuinsieraden waarvan een deel nog aanwezig is.
Waterland Tussen Velserbeek en Beeckestijn ligt de buitenplaats Waterland. Ook hier is een oude
tuin omgevormd tot een landschappelijk aangelegd park in Engelse stijl, door dezelfde architect die
ook het achterpark van Beeckestijn heeft ontworpen. Van de oudste aanleg zijn onder meer de
oprijlaan en de beukenlaan over. Ook in de bodem zijn talrijke restanten van bewoning en inrichting
uit meerdere perioden bewaard gebleven.
Beeckestijn De huidige tuinen van Beeckestijn zijn ontstaan uit een symmetrische baroktuin die
dateert uit het begin van de 18de eeuw. De structuur ervan is ingewikkelder gemaakt in latere jaren,
maar is op hoofdlijnen nog bepalend voor de tuin. Na 1755 is de tuin uitgebreid met een achterpark,
dat door de tuinarchitect J.G. Michael in een romantische stijl naar Engels model is aangelegd. De
tuinen worden, wegens hun stilistische zuiverheid, hoog gewaardeerd. Sporen van oudere tuinaanleg
liggen in de bodem verborgen, net als de fundamenten van diverse bouwwerken, zoals onder meer
de oranjerie en de kluizenaarshut.
Schoonenberg Het ‘overbos’ van het landgoed Schoonenberg, met een oude lindelaan, maakt deel
uit van het bosgebied dat door de achtertuinen van de landgoederen wordt gevormd. Van de tuin bij
het oorspronkelijke herenhuis (niet meer aanwezig) is de vijver met eiland nog prominent aanwezig.
Hoogergeest Van dit voormalige landgoed is de oorspronkelijke tuinaanleg in de loop van twee
eeuwen moeilijker herkenbaar geworden. Het gebied is tegenwoordig een openbaar toegankelijk
bos. Ook hier is de bodem een rijke bewaarplaats van het verleden, met bijvoorbeeld sporen van het
huis van tuinarchitect J.G. Michael en het herenhuis uit het begin van de 18de eeuw.
2.3 Conclusie Het plangebied kent een rijke geschiedenis. Vele sporen uit het verleden zijn zichtbaar
en onzichtbaar nog steeds aanwezig. Op bijvoorbeeld de cultuurhistorische waardenkaart van de
provincie worden deze sporen globaal weergegeven (zie afbeelding 2.3). Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen gebieden van waarde, hoge waarde en zeer hoge waarden, voor zowel de
archeologie als de historisch-geografische waarden. Archeologisch gezien is het gehele plangebied
van waarde. Het beschermd dorpsgezicht van Velsen-Zuid en de Meerweiden (gelegen tegenover de
landgoederen) zijn van hoge waarde. Het archeologisch monument Middeloo is een gebied met zeer
hoge waarden. De gebieden die van hoge archeologische waarde zijn, hebben een agrarische functie.
Vanwege het archeologische belang, maar ook vanwege de openheid van deze gebieden welke van

cultuurhistorisch belang is, zijn deze gronden bestemd als Agrarisch – Landschappelijke waarde en
Natuurontwikkeling.
Het beschermd dorpsgezicht is opgenomen als dubbelbestemming in het kader van de
Monumentenwet. Historisch-geografisch gezien zijn de landgoederen van hoge waarde. De
landgoederen zijn bestemd als Bos – Parken, waarin beschermende maatregelen zijn genomen voor
de gebouwen en structuren welke vanuit historisch geografisch oogpunt van belang zijn.

Bijlage zienswijze 2
Kenmerk: W13.000122
Natuurbeheersplan 2014
Punt 85 Landgoederen bij Driehuis
Velserbeek, Waterland, Beeckesteijn, Hoogergeest en Schoonenberg vormen een complex
van landgoederen met oud loofbos met stinseflora, lanen, gazons, waterpartijen en
duinbeken met stromend water. Door de recreatieve betekenis van deze gebieden wordt
bij het gebruik van deze gebieden een goede combinatie van natuur en recreatie
nagestreefd. Dit betekent dat er meer recreatieve ontwikkelingen mogelijk en toe- gestaan
zijn, mits ze de wezenlijke kenmerken en waarden niet schaden.
Uit de nota Bestemmingsplan Driehuis en Velsen-Zuid september 2006
Groenvoorzieningen
Het groenbeleid voor het plangebied houdt vooral consolidatie in. De historische buitenplaatsen
dienen onaangetast te blijven en te worden beheerd met het oog op behoud en versterking van de
cultuurhistorische waarden.
Langs de Zuidrand van Driehuis dient een ecologische verbindingszone te worden ontwikkeld in
samenhang met de eventuele woonontwikkeling, die de buitenplaatsen met het duingebied verbindt.
Gezien het consoliderende karakter van de wijk is er verder geen fundamentele uitbreiding van groen
te verwachten in de wijk.
Het aanwezige structurele groen zal overeenkomstig worden bestemd.
Uit het bestemmingsplan Driehuis en Velsen-zuid 2008
Waterland
Tussen Velserbeek en Beeckestijn ligt de buitenplaats Waterland. Ook hier is een oude tuin
omgevormd tot een landschappelijk aangelegd park in Engelse stijl, door dezelfde architect
die ook het achterpark van Beeckestijn heeft ontworpen. Van de oudste aanleg zijn onder
meer de oprijlaan en de beukenlaan over. Ook in de bodem zijn talrijke restanten van
bewoning en inrichting uit meerdere perioden bewaard gebleven.
2.3 Conclusie
Het plangebied kent een rijke geschiedenis. Vele sporen uit het verleden zijn zichtbaar en
onzichtbaar nog steeds aanwezig. Op bijvoorbeeld de cultuurhistorische waardenkaart van
de provincie worden deze sporen globaal weergegeven (zie afbeelding 2.3). Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen gebieden van waarde, hoge waarde en zeer hoge waarden,
voor zowel de archeologie als de historisch-geografische waarden. Archeologisch gezien is
het gehele plangebied van waarde. Het beschermd dorpsgezicht van Velsen-Zuid en de
Meerweiden (gelegen tegenover de landgoederen) zijn van hoge waarde. Het archeologisch
monument Middeloo is een gebied met zeer hoge waarden. De gebieden die van hoge
archeologische waarde zijn, hebben een agrarische functie. Vanwege het archeologische
belang, maar ook vanwege de openheid van deze gebieden welke van cultuurhistorisch
belang is, zijn deze gronden bestemd als Agrarisch – Landschappelijke waarde en
Natuurontwikkeling.

Het beschermd dorpsgezicht is opgenomen als dubbelbestemming in het kader van de
Monumentenwet. Historisch-geografisch gezien zijn de landgoederen van hoge waarde. De
landgoederen zijn bestemd als Bos – Parken, waarin beschermende maatregelen zijn
genomen voor de gebouwen en structuren welke vanuit historisch geografisch oogpunt van
belang zijn.

Bijlage behorende bij de zienswijze 3
Historische vereniging Heemstede-Bennebroek
Uw Kenmerk: W13.000122
Rijksmonument 345566
De aanvrager weet heel goed dat er niet getornd kan en mag worden aan zijn landgoed
Iepenrode, dus ook het landgoed Waterland is zijn verantwoordelijkheid, het te houden
zoals het is.
Rijksmonument
De verschillende onderdelen van het complex Ipenrode dateren uit verschillende
periodes en zijn waardevol als goed bewaard gebleven buitenplaats. Bovendien zijn de
onderdelen op zichzelf van cultuurhistorische en architectonische waarde. Dit geldt niet
alleen voor het toegangshek (Lodewijk XV), het hoofdgebouw, het koetshuis en de beide
dienstwoningen, maar zeker ook voor de oprijlaan en in het bijzonder het
parkbosgedeelte. De nog volledig intact zijnde structuur van kronkelende paden, beplant
met eiken rond een vijverpartij, is een goed voorbeeld van een in vroege landschapsstijl
aangelegd parkbos.
Verder is Ipenrode representatief voor het type Kennemer buitenplaatsen van
bescheiden karakter, waarvan er veel zijn verdwenen. Het geheel is daarom van
algemeen belang voor de geschiedenis van de tuinkunst. De cultuurhistorische,
architectonische en tuinhistorische waarden worden bepaald door de harmonieuze
compositie van de verschillende onderdelen, die ieder de kenmerken bezitten van de
heersende stijl- en modeopvattingen uit de ontstaansperioden. Voorts worden deze
waarden bepaald door het specifieke, bewaard gebleven karakter, dat eigen is aan het
nog maar weinig voorkomende type van de bescheiden Kennemer buitenplaats. Tot slot
door de bewaard gebleven laat 18de-eeuwse, begin 19de-eeuwse structuur van het
parkbos met een lanenstelsel in vroege landschapsstijl en door de nog aanwezige 17deeeuwse structuur van het weiland en de sloten.

Bijlage behorende bij de zienswijze 4
Uw Kenmerk: W13.000122
Monumentenregister/ cultureel erfgoed
Monument
nummer Status
508280

Beschermd

508282

Beschermd

508284

Beschermd

508285

Beschermd

508286

Beschermd

508287

Beschermd

508288

Beschermd

508289

Beschermd

508290

Beschermd

508291

Beschermd

508292

Beschermd

508293

Beschermd

Complexnummer
508280 Waterland
508282 Waterland
508284 Waterland
508285 Waterland
508286 Waterland
508287 Waterland
508288 Waterland
508289 Waterland
508290 Waterland
508291 Waterland
508292 Waterland
508293 Waterland

Oorspronkelijke functie
Hoofdgebouw waterland
Historische tuin en
parkaanleg
Koetshuis
Stalwoning
Tuinmanswoning
Portierswoning
Moestuinmuur
Hekwerk moestuin
Toegangshek
Ijskelder
Tuinbeeld Flora
Tuinbeeld Neptunes

Overduidelijk is , dat het landgoed een beschermde monument status heeft.
Des al niet te min is er al een van deze objecten gewijzigd /verwijderd.
Van het hekwerk moestuin. (Bovendeel van het hekwerk)
Tevens is er heel recentelijk een vernieuwde toplaag / puin over het pad gekomen bij de houtschuur,
voor zwaar vrachtverkeer. Is hier een schone grond verklaring ?.
Het mogen duidelijk zijn dat er geen enkele waarden wordt gehecht aan het in stand houden van het
landgoed als monument.

Bijlage behorende bij de zienswijze 5
Uw Kenmerk: W13.000122
Eind conclusie
Gn wijzigingen op het landgoed en het beheer beter controleren.
Geen goedkeuring geven aan dit of enig ander bouwplan beheersschuur/ aanleg van wegen wat een
verstoring van het landgoed geeft.
Aanpassing uitbouw houtloods indien noodzakelijk geen bezwaar.
Het toezien op de naleving van het landgoed doormiddel van een jaarlijkse controle met een
onafhankelijke partij Bv de stichting behoud van landgoed Waterland te Velsen.
De gemeente fractie ’s te informeren zodat een breed veld zich een oordeel kan vellen betreffende
het onderwerp waarover zij beslissen.
Met de hele waarheid zijn de burgers beter af.

A.de Vries
Rijksweg 84
1981 LC Velsen-zuid

