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Betreft: Zienswijze Participatie Startdocument Velserend  de Hofgeest 27 augustus 2015

Geachte leden van de gemeenteraad,
Door een tijdelijk onvindbaar document waar in de conceptStartnotitie Velserend naar wordt
verwezen, heeft de Vereniging Behoud Landgoed Meer en Berg een week uitstel gekregen
voor het indienen van deze zienswijze. W i j vragen uw aandacht voor het volgende:
Door de jaren heen zijn de nodige (bestemmings)plannen gepasseerd. N u dient zich wederom
een plan aan tot verstedelijking van de omgeving van de kasteelruïne van Brederode d.m.v.
het Startdocument Velserend. De Vereniging heeft kunnen vaststellen dat verstedelijking van
Velserend, d.w.z. van de omgeving van de kasteelruïne van Brederode, nooit de bedoeling is
geweest, maar zekere ontwikkelingen zijn onder druk van direct belanghebbende partijen door
overheden mogelijk gemaakt. Het is daarom zinvol om daar eerst op in te gaan, zodat inzicht
wordt verkregen in de planologische bedoelingen van het gebied.
Ons motto en hopelijk ook het uwe:

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald
l a Ni euwbouw nabi j Ruïne van Brederode
Nieuwbouw in de omgeving van de Kasteelruïne van Brederode was door het Rijk. Provincie
en gemeente uit een oogpunt van landschap en cultureel erfgoed niet toegestaan. Sinds 1936
voert gemeente Velsen een restrictief bouwbeleid voor de omgeving van de kasteelruïne van
Brederode, omdat aantasting van 'de omgeving van een der merkwaardigste bekoorlijkste en
populairste ruïnes des lands* moest worden voorkomen. De verdere basis van bescherming
van de omgeving van de kasteelruïne en binnenduinrand is vormgegeven door het veel gepre
zen Architecten en Ingenieursbureau Ir. W. van Tijen B.N.A. en H.A. Maaskant d.d. 14
maart 1947:
u

. . . In het kader van het strewn der Overheid om de terreinen met groot natuurschoon
en
karakteristieke
landschappelijke
elementen te beschermen, zouden wij Uw bijzondere
aan
dacht willen vragen voor de weilanden ten westen van de spoorbaan HaarlemV eisen, gele
gen tussen Westerveld en de Ruïne van Brederode, welke op de bijgaande tekening met een
groene kleur zijn aangegeven.
O. I. zijn deze weilanden karakteristiek
voor de
geestgronden
die de overgang vormen tussen de duinen  waarvan de oostelijke rand door onze
voorouders
is bebost  en het polderland.
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Deze sterk bewogen grenslijn tussen geaccidenteerd
en vlak terrein, welke uit de natuurlijke gesteldheid van het landschap voorkomt, is van een zeer grote schoonheid en dient o. i. uit
een oogpunt van natuurschoon te worden
beschermd.
In het bestemmingsplan
is dit geschied door deze terreinen te bestemmen voor grasland,
terwijl de noodzakelijke bebouwing, nodig voor de uitoefening van veeteelt, beperkt werd om
de reeds bestaande boerderijen.".
...
"Daar het niet duidelijk is of men, steunende op een bestemmingsplan,
een verdergaande
verandering in het gebruik van de bodem kan tegengaan, zouden wij U willen voorstellen,
den
President van de Rijksdienst voor het Nationale Plan aankoop van gronden en elke uitvoering
van werken is dan gebonden aan een goedkeuring van vorengenoemden
President.
Wanneer verder de in oprichting zijnde stichting, welke de aankoop van de duinen ten zuiden van Umuiden overweegt, zich tevens zou interesseren voor meergenoemde
terreinen, zou
een zeer effectieve bescherming van deze voor de Gemeente Velsen hoogst waardevolle
natuurgebieden zijn verkregen." . . *
De meergenoemde terreinen zijn voor zover bekend niet door een stichting maar gedeeltelijk reeds door Natuurmonumenten aangekocht. Natuurmonumenten komt ook in aanmerking om de kasteelruïne aan te kopen. De
Rijksdienst voor het Nationale Plan (1941) is de voorloper van de Rijksplanologische Dienst (1965).

Toen beginjaren 60 van de vorige eeuw een agrariër vlak achter de ruïne een woning wilde
bouwen werd deze aanvankelijk niet toegestaan, maar vanwege de wederopbouw moest een
kleine "bungalow" d.w.z. agrarische woning bij zijn kassen en gronden voor bloementeelt met
een totale oppervlakte van 11.26 x 7.66 meter (86.25 m ) en een maximale hoogte van 2,70
meter worden toegestaan. De architect was H.A. Maaskant (BP-375-1962).
2

Als Natuurmonumenten niet tot aankoop van de percelen achter de kasteelruïne van Brederode overgaat dan maakt het Startdocument Duingebied de bouw van drie villa's met een bouwhoogte van 4,5 meter (nokhoogte?) mogelijk. Dat zou een bedenkelijke ontwikkeling zijn omdat agrarische bebouwing i.h.b. kassen geen onderdeel van Bestaand Bebouwd Gebied zijn.
l b Nieuwbouw op Velserend
Ten behoeve van het voormalige zwembad waren alleen houten bouwsels met een geringe
hoogte toegelaten, zoals bijvoorbeeld een nieuwe kantine o f consumptietent met een oppervlakte van 15.00 x 5.85 meter (88.75 m ) en een hoogte van ongeveer 2,80 meter (BP-641960).
2

Met de komst van een nieuwe eigenaar inde tweede helft van de jaren 80 werd Natuurbad
Velserend een distributiecentrum voor drugs en werd het tevens een ontmoetingsplek voor
penoze om geld wit te wassen. Tegen die achtergrond werd het natuurbad opgeheven om een
sauna op te richten.
Een eerste verzoek tot bouwen van een sauna werd door gemeente Velsen afgewezen op
grond van het conserverend karakter van het vigerend bestemmingsplan, zodat uitvoering van
het plan als ongewenste ontwikkeling in de binnenduinrand in de directe nabijheid van de
kasteelruïne kon worden voorkomen (BP-260-1989). Ruim een jaar later wordt er opnieuw
een plan ingediend (BP-452-1990), waarbij het oppervlak bijna 25 Zo groter en het bouwvolume 15Vo groter werd. Geheel tegen de verwachting in zou deze nog veel grotere bouwmassa
plotseling wel in de omgeving passen. Voorts merkt het College van Burgemeester en Wethouders op dat er geen bezwaarschriften tegen het plan zijn ingediend. Hier is een meerkeuzevraag op z*n plaats: wat is de juiste omschrijving van het bouwplan? A . een sauna met woning (volgens de architect), B. een woning met sauna (volgens het college van B & W ) , C. een
woning en een sauna (volgens de publicatie). Zo is het voor burgers nauwelijks meer te volgen. Overigens is de juiste omschrijving antwoord A .
0
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Het gebouw van twee lagen, dat door de Santpoortse architect P. van D u i j n werd ontworpen.
kende aanvankelijk platte daken. Vanwege welstandseisen  het gebouw had onvoldoende
kwaliteit ten opzichte van de omgeving  werd het gebouw voorzien van vier piramide daken
met hoge nokpunten. Een van de torens van de kasteelruïne heeft namelijk een gelijkvormige
overkapping. Het uiteindelijk enigszins aangepaste ontwerp van de paviljoenachtige bebou
wing werd mede goedgekeurd, omdat minder bomen hoefden te worden gekapt.
Daarna werden door de eigenaar plannen ingediend om het gebied zo vol mogelijk te bouwen:
v i j f tot een dozijn grote vrijstaande villa's, zestig tot tachtig vakantiehuizen incl. een hotel
met 52 tot 74 kamers en tenslotte drie appartementengebouwen. Eerst werden nog door per
sonen met een Amsterdamse achtergrond percelen keer op keer verkaveld en doorverkocht.
Vanwege de grote weerstand tegen bebouwing van Velserend beloofde een latere perceel
eigenaar het terrein rondom de sauna en hotel zo veel mogelijk te schenden door het terrein
met een shovel om te ploegen als hij werd gedwarsboomd in zijn plannen. Uiteindelijk werd
het voormalig Restaurant Brederode door brand verwoest.
Onderhand bouwde de nieuwe eigenaar van de sauna allerlei illegale bouwsels, waardoor de
sauna nog verder is vergroot (zie bijlage 1). Door de aanzienlijke vergroting van de sauna is
i.v.m. veiligheidsredenen onbekend hoeveel personen zich in het gebouw mogen ophouden.
Toen deze eigenaar  'geheel onverwacht'  het gehele terrein kon kopen, heeft hij clandes
tien buiten alle proporties gedimensioneerde dijklichamen aan de rand van het terrein aange
bracht waarvan de functie niet duidelijk is. Het opgeworpen aarden talud is ongeveer 2 Vi me
ter hoog. Sommige politieke partijen in Velsen spreken van grove minachting voor het gezag.
De conceptStartnotitie geeft de ruimte voor de bouw van maximaal vier villa's met een hoog
te van 4,5 meter, een (apart) saunagebouw van 5 meter hoog en een hotel van 11 meter hoogte
Ondanks de te summiere beschrijving van het kwalitatieve en kwantitatieve (woning) bouw
programma in het Startdocument Velserend is een voor de locatie te groot bouwvolume te
verwachten.
Tabel  Voorgestelde nieuwbouwplannen
nieuwbouw
BVO |m |
bruto bouw
volume |m ļ
9
woning
750800*
9
woning
350400*
9
saunagebouw
100
9
hotel (10 kamers)
650
9
restaurant in hotel**
450
2

max. hoogte
|m|
4,5
4,5
5
11
9

aantal
1
2
1
1
1

*Mededeling van dhr. A. Bergsma. landschapsarchitect. ** Capaciteit van het restaurant is onbekend.

In 2013 werd al een schets van het beoogde hotel door de huisarchitect van de eigenaar 
Ruimtemakers Architecten  gepresenteerd. Destijds nam Richard K r u i j s w i j k  de huidige
Bloemendaalse wethouder van Ruimtelijke Ordening  over het hotel een duidelijk standpunt
in (IJ muider Courant 22 j u n i 13): "Een bouwsel met drie lagen is net zo 'n drie meter te hoog
in relatie tot de omgeving (Park Brederode, Ruïne van Brederode). Verder legt herhouw wat
mij betreft een hypotheek op mogelijkheden om in de rest van Velserend woningen te bouwen.
Totaal bouwvolume in de hele omgeving moet worden beoordeeld." Volgens Kruijswijk mag
dan een overigens niet door hem gesteunde herbouw van het hotel niet hoger worden dan 8
meter.
Vanaf de saunabouwperiode is er nauwelijks sprake geweest van respect voor het landschap
en historie. Dat blijkt ook uit het feit dat de zeldzame Kabelschaltstelle bunker in 2013 werd
gesloopt. Volgens de stichting WN2000 had deze bunker eenvoudig naar het Bunker Museum
IJmuiden getransporteerd kunnen worden.
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2 Startdocument
Allereerst vinden w i j het belangrijk dat de 18 uitgangspunten in onze brief van 24 april 2015
gericht aan B K ingenieurs van kracht moeten zijn en daarom is deze brief bijgevoegd (zie
bijlage 2). Als aanvulling op punt 5 brengen w i j nog het volgende naar voren: " B i j de locatiebepaling van nieuwbouw zal rekening moeten worden gehouden met het zicht op en vanuit de
kasteelruïne van Brederode. De zichtlijn tussen de kasteelruïne en de Brederodeberg zal niet
onmogelijk moeten worden gemaakt d.w.z. onomkeerbaar belemmerd moeten worden door
nieuwbouw.*"
Uit het Startdocument Velserend d.d. 11-08-2015 is niet in één oogopslag duidelijk wat de
ambitie van de eigenaar van Velserend is. In het Startdocument Duingebied, dat op 11 september 2014 werd vastgesteld, wordt wel e.e.a. een stuk duidelijker: "BMG vastgoed heeft een
initiatief ingediend voor het terrein van het voormalig zwembad Velserend. Het initiatief
voorziet in de bouw van vier vrijstaande villa's in een parkachtige setting op het terrein langs
de Bergweg, uitbreiding van de sauna (uitbreiding van het hoofdgebouw,
bouw van enkele
bijgebouwen en vergroting van de sauna tuin inclusief baden), herbouw van het hotel (bvo
1650 m2) met café-restaurant
in de stijl van het voormalig hotel Velserend en een volledige
nieuwe inrichting van het terrein (inclusief twee bovengrondse parkeerplaatsen
met 96 respectievelijk 10 parkeervakken). **
Verder bleek tijdens ons overleg met B K Ingenieursbureau en de gemeente in het kader van
"overleg met omwonenden en betrokkenen* op 5 maart 2015 dat schetsontwerpen onbekend
waren. In de IJmuider Courant van 12 juni 2013 is echter al een schetsontwerp van het hotelrestaurant gepubliceerd.
Velserend ligt in de binnenduinrand tegen de duinvoet aan. De natuurwaarden waren en zijn
ondanks recreatieve activiteiten significant te noemen. Velserend lag binnen de Provinciale
Ecologische Hoofdstructuur om vooral bebouwing op Velserend tegen te gaan, waardoor de
omringende (P)EHS-gebieden (Velserend grenst aan Natura 2000-gebied) een samenhangend
netwerk kunnen vormen. De provincie heeft echter Velserend uit de PEHS gehaald om woningbouw op het met maximale winst verkochte aangrenzende voormalig Provinciaal Ziekenhuisterrein mogelijk te maken. Een zelfde verhaal kan worden gehouden voor wat betreft de
stedelijke contour (nu geheten: Bestaand Bebouwd Gebied). Het amendement in de Provinciale Statenvergadering van 17 februari 2003 heeft het niet gehaald door dreiging met een schadeclaim door de toenmalige eigenaar van het PZ- terrein (zie bijlage 3).
Wel is vast komen te staan dat

-

nut en noodzaak voor woningbouw en (nog) een restaurant op Velserend niet is aangetoond;
er geen (dwingende reden van) groot openbaar belang voor nieuwbouw is;
er reële alternatieve mogelijkheden elders zijn.

Vanwege de bijzondere locatie van Velserend - op de grens van de jonge duinen en het
strandwallen- en strandvlaktenlandschap alsmede de cultuurhistorische omgeving van de kasteelruïne van Brederode - lag Velserend dus in de PEHS en buiten de stedelijke contour. I n dertijd zou hier een vorm van een "rood-voor-rood regeling" op z"n plaats zijn geweest, omdat een sauna met woning in de plaats kwam voor het natuurbad. Voor het openlucht natuurbad zou vanwege de teruglopende bezoekersaantallen en seizoengebonden openstelling volgens de toenmalige, aan de Amsterdamse onderwereld gelieerde, eigenaar R. Huizebosch
geen toekomst meer zijn.
Door sloop van o.a. leegstaande bedrijfsgebouwtjes van het Natuurbad zou van een aanzienlijk kleiner bouwvolume, een kleiner bebouwd oppervlak en een landschappelijke verbetering
sprake hebben moeten zijn. Echter door de bouw van een sauna-complex met een woning
nam het bouwvolume en bebouwd oppervlak onevenredig toe en aantasting van het landschap
was het resultaat. Pas met de afbraak van het restaurant Brederode heeft een enigszins com4/14

penserende verbetering plaatsgevonden. Het Café Restaurant Brederode heeft jarenlang leeggestaan voordat het in 2006 geheel afbrandde (de restanten zijn verwijderd). Bovendien is in
Sauna Ridderrode al sinds jaar en dag een restaurant gevestigd.
Een vervanging van bedrijfsmatige gebouwen heeft dus uiteindelijk plaatsgevonden d.w.z. het
natuurbad werd vervangen door de Sauna met woning en het restaurant is opgegaan in de
sauna. Met de sanering van het zwembad en restaurant Brederode en de "vervangende' bouw
van de sauna met woning zou er een eindsituatie moeten gelden.
Het primaire uitgangspunt zal het behouden o f versterken van de landschappelijke
kwaliteit en de cultuurhistorische identiteit moeten zijn en niet het mogelijk maken
van onomkeerbare ruimtelijke ontwikkelingen.
"De relatie tussen plangebied en omgeving moet versterkt worden": W i j zien niet in hoe
nieuwbouw een meerwaarde voor de locatie zelf en i.h.b. voor de omgeving van zowel de
binnenduinrand als de kasteelruïne van Brederode kan zijn. Verdere bebouwing van Velserend resulteert in onomkeerbare effecten op natuur en landschap. Nieuwbouw op deze zeer
markante locatie in de binnenduinrand is naar onze mening desastreus voor het landschap en
de kasteelruïne.
Kwaliteitsverbetering van het plangebied en de omgeving kan worden bereikt door:
a. een landschappelijke inpassing van bebouwing en bestemmingsvlakken (nieuwbouw in de
binnenduinrand nabij de kasteelruïne geeft echter geen verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit. Bovendien heeft er al een vorm van een rood-voor-rood regeling plaatsgevonden):
b. aanleg c.q. herstel van natuur- en landschapselementen ter versterking van de landschapsstructuur:
c. aanleg recreatieve voorzieningen ten behoeve van (openbaar toegankelijk) extensief recreatief medegebruik (bankjes, wandelpaden, e.d.):
d. fysieke inrichtingsmaatregelen gericht op behoud en herstel van cultuurhistorie;
e. sloop van (niet cultuurhistorisch waardevolle) gebouwen en verwijderen van verharding;
f. het verkleinen/opheffen van bestemmingsvlakken/bouvvvlakken:
g. een fysieke bijdrage aan realisering van ecologische verbindingszones.
Meer specifiek:
Volgens de voorwaarde van het Ruimtelijk Functioneel Kader (RFK) uit 2005 voor
een natuurlijke overgang dienen stedenbouwkundige ingrepen zoveel mogelijk te
worden voorkomen: "De landschappelijke
inpassing dient aan te sluiten bij de oorspronkelijke landschappelijke
opbouw van het gebied. Dit betekent dat ingespeeld
moet worden op het karakter van de jonge duinen en de overgang naar het natte karakter van de strandvlakte."
Het eerder genoemde dijklichaam o f opgeworpen aarden
talud met een hoogte van ongeveer 2 A meter is in strijd met de voorwaarde en past
niet in de Santpoortse-Bloemendaalse vallei. De in het Startdocument Velserend genoemde stedenbouwkundige voorwaarde om de aarden wallen om te vormen tot natuurlijk relief is niet landschappelijk verantwoord.
Het landschap kan verder versterkt worden met inheemse struik- en boomsoorten,
waarbij ook gedacht kan worden aan streekeigen beplanting, zoals deze bijvoorbeeld
op het aangrenzende landgoed Meer en Berg. Jagtlust o f Hoogsigtenburg etc. voorkomt. De ecologische waarden kunnen daarmee worden verhoogd.
Volgens het Landschapsbeleidsplan (LBP) is - althans zo lijkt het - langs de oevers
van de amoreuze beek een "kruidenzoom* bedacht. Verder is ook niet geheel duidelijk
wat met de 'gebiedseigenbeplanting' in de verlenging van de Kennemerduinen - het
gebied dat voor woningen is aangemerkt - precies wordt bedoeld.
X

5/14

Structuurvisie Noord-Holland 2040: "De mate van openheid wordt bepaald door de
mate Maar in elementen zoals beplanting, bebouwing en grondlichamen
boven de ooghoogte van de waarnemer ąfivezig zijn. De Provincie NoordHolland
wil dat openheid
en beleving van landschappen als kernkwaliteit worden meegenomen bij ruimtelijke
ontwikkelingen."
De voorgevel aan de Veiser enderlaan en landschap: De voorgevel dient niet alleen een min
der contrasterend uiterlijk te verkrijgen, maar zal vooral naar achteren moeten worden ver
plaatst, omdat deze over de rooilijn is gebouwd. De vroegere toegangspoort met rieten dak
stond meer naar achteren toe. Deze karakteristieke poort was in het kader van het Monumen
ten Inventarisatie Project (MIP) als waardevol cultuurhistorisch gebouwde object geselec
teerd, maar werd blijkbaar zonder tussenkomst van de gemeente gesloopt om plaats te maken
voor het saunacomplex. De huidige voorgevel staat sowieso te dicht op de weg, waardoor de
landschappelijke context van de kasteelruïne ernstig wordt aangetast. Ook is het moeilijk voor
te stellen hoe zonder verplaatsing van de voorgevel een groene voorruimte kan worden gecre
ëerd. Tesamen met nieuwbouw worden de landschappelijke kwaliteiten van de binnenduin
rand verstoord nl. de aantrekkelijkheid, samenhang, kenmerkendheid, en gaafheid.
Stijl van de nieuw te bouwen woningen en andere bouwsels: De historisch landschappelijke
beleving van de kasteelruïne is de belangrijkste topattractie van het monument. Verstedelij
king van direct aangrenzende gebieden als Velserend met moderne bouwsels doen die bele
ving te niet. Als de cultuurhistorische en landschappelijke context door nieuwbouw verloren
dreigt te gaan ligt het in de verwachting dat groeperingen, die levende geschiedenis beoefenen
zoals de Compagnie van Brederode. zullen uitwijken naar andere locaties waar de landschap
pelijke context niet o f minder is aangetast. Bezoekersaantallen zullen dramatisch dalen als een
omgeving wordt ingericht die niet past in het plaatje van de mooiste kasteelruïne van het land.
Een verstedelijkte omgeving met moderne en contrasterende bouwsels zijn vernietigend voor
de beleving van de kasteelruïne en het binnenduinrandlandschap.
Kwaliteitsbeeld en nieuwe opgaven voor het MRAlandschap (maart 2014):
"Landschappe
lijke structuren koesteren en versterken  Beleving wordt steeds belangrijker, mensen willen
in hun vrijetijd iets unieks ervaren. Het gaat daarbij niet a/leen om durf en doesporten,
maar
bijvoorbeeld ook om de beleving van de geschiedenis van een gebied. Het landschap van de
MRA vertelt de geschiedenis van de ontwikkeling van de regio. Hel is te lezen in de verschil
lende landschappen . . . Specifieke landschappelijke
structuren voor de metropoolregio
zijn
onder meer. . . de buitenplaatsen
in de binnenduinrand.
. . Om het verhaal van de geschie
denis te kunnen blijven vertellen, is het van belang om de landschappelijke
structuren in deze
regio te koesteren en te versterken. " (p.31) En "Koesteren en versterken van een aantal
structuurlijnen
en landschappen
 Een aantal landschappelijke
structuren en
landschappen
in de MRA gelden als beeldbepalend
en het beschermen meer dan waard. Dit zijn vanzelf
sprekend de UNESCOmonumenten
(Stelling van Amsterdam. Beemster,
Grachtengordel),
maar ook de landschappelijke
structuren die in de 'Leidraad landschap en
cultuurhistorie'
van de Provincie NoordHolland
zijn vastgelegd, zoals . . . de landgoederenzones
van de bin
nenduinrand en het Gooi. " (p.54)
B i j inpassing van bebouwing in het unieke landschap van de binnenduinrand nabij de
kasteelruïne van Brederode zal dat bewerkstelligd moeten worden door een harmoni
euze aansluiting op de omgeving. Doch het landschap rondom de kasteelruïne geldt
als beeldbepalend en dient derhalve te worden beschermd.
Cultuurhistorisch
erfgoed: Onvoldoende wordt in het Startdocument ingegaan op de wijze
waarop de cultuurhistorische waarden van de locatie kunnen worden behouden, versterkt o f
ontwikkeld. En hoe de ontwikkelingen in de cultuurhistorische omgeving passen en de ruim
telijke kwaliteit van die omgeving kan worden verbeterd. B i j cultuurhistorisch erfgoed gaat
het volgens de gemeente Velsen nadrukkelijk om cultuurhistorisch en/of architectuurhisto
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risch waardevolle objecten, cultuurhistorisch groen en objecten en structuren van historisch
geografische betekenis en bebouwingsstructuren. A l deze aspecten spelen in meer o f mindere
mate op en rond Velserend en de tegenoverliggende kasteelruïne van Brederode een rol.
In het Landschapsbeleidsplan Velsen uit 2009 is voor het perceel ten noordoosten van de kas
teelruïne de volgende bepaling opgenomen: "De toekomstige inrichting van dit gebied mag de
waterhuishouding
van de omgeving van de ruïne niet verstoren. Daarnaast mogen
eventuele
gebouwen geen beeldverstorend
effect op de ruïne hebben, of de zichtlijnen op de ruïne be
perken." Deze bepaling dient ook in het Startdocument Velserend te worden opgenomen. En
"De Locatie ligt. . . in een gebied met hoge landschappelijke,
aardkundige,
cultuurhistorische
en natuurwaarden."
Ook deze waardebepaling missen we in het startdocument Velserend.




Leidraad Landschap en Cultuurhistorie ļ Provincie NoordHolland (p.83 + 104): "De
Kennemerzoom
(het zuidelijk deel van Kennemerland)
wordt gekenmerkt door een
groen karakter en allure. Om deze allure te behouden moeten nieuwe
ontwikkelingen
voldoen aan hoge eisen op het gebied van kwaliteit, uitstraling, verzorging en aan
dacht." En daarom dienen de volgende punten in acht te worden genomen:
Plannen mogen geen inbreuk maken op de landschappelijke kwaliteit en zichtbaarheid
van de kasteelruïne. (LBP: geen beeldverstorend effect);
Bebouwing die niet past binnen de historische schaal o f maatvoering kan worden ver
vangen door een bouwvolume dat hier wel past (de bouwmassa van het steeds maar
uitbreidende saunacomplex heeft een bijzonder grote impact op de omgeving door de
verhoudingsgewijs grote omvang en de ligging in de SantpoortseBloemendaalse val
lei vlak tegenover de kasteelruine van Brederode. Deze bebouwing is niet streekeigen
en kent nauwelijks samenhang met de omgeving).
Nieuwe bebouwing moet passen binnen de historische schaal o f maatvoering;
Nieuwe bebouwing moet een bijdrage vormen aan de cultuurhistorische identiteit van
de locatie en omgeving;
W i j pleiten voor een gemeentelijke o f provinciale verordening waarin het begrip land
goed en kasteelbiotoop  het landschapsDNA van ZuidKennemerland  wordt op
genomen om planologische bescherming te bieden aan landgoederen en kasteelloca
ties (het LBP heeft nl. geen formele juridische status). De kasteelbiotoop bestaat in dit
geval uit het terrein met de kasteelruïne en de (vrije) ruimte  bufferzone  die nodig
is om de kasteelruïne in het landschap te herkennen o f te kunnen beleven. Verder
hoort daarbij de oorspronkelijke landschappelijke context zoals de open ruimten incl.
een schootsveld in het coulisse landschap, (historische) zichtlijnen, duinrellen, kavel
structuren e.d. Eventueel te herstellen historische zichtlijnen vanaf de vroegere land
goedlocaties en natuurlijke uitkijkpunten vanaf de duinrug zoals bijvoorbeeld de Bre
derodeberg dienen niet onomkeerbaar te worden belemmerd door nieuwbouw.
Bebouwing van de binnenduinrand leidt sluipenderwijs tot aantasting van de kernkwa
liteiten van het gebied (zie Structuurvisie NoordHolland 2040). De bescherming van
de kasteelbiotoop is naar onze stellige mening onmisbaar om een onomkeerbare trans
formatie van het kwetsbare gebied te voorkomen.
In de directe omgeving van de kasteelruïne is een 'nee, tenzij'beleid gewenst. Er zijn
geen nieuwe ontwikkelingen nabij de kasteelruïne mogelijk, tenzij gericht op de ver
betering en versterking van de kwaliteit van de kasteelruïne en omgeving.

Indien wordt uitgegaan van reguliere planvorming dan zullen tenminste de volgende voor
waarden o f nieuwbouweisen moeten worden opgenomen om landschapontsierende bebou
wing te voorkomen:



Het bestemmingsplan dient een beeldkwaliteitsparagraaf te bevatten, waarin het effect
van de ontwikkeling op de kasteelruïne en omringende landschap wordt beschreven.
De paragraaf gaat in op de wijze waarop de kenmerken en waarden van de kasteelru
ine beschermd o f versterkt wordt;
Het geven van een juridische status aan het beeldkwaliteitsplan;
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Het koppelen van stedenbouwkundige en landschapsarchitectonische eisen aan het
verlenen van een bouwvergunning (omgevingsvergunning).
De samenwerkende architecten, landschapsarchitecten, planologen etc. etc. dienen hoge eisen
te stellen aan de kwaliteit van de stedenbouwkundige, landschapsarchitectonische en architectonische aspecten, omdat daarmee wordt voorkomen dat alleen aan architectonische aspecten
wordt getoetst. Volgens het startdocument wordt een nieuwe gevel van de sauna alleen door
de welstandscommissie getoetst, terwijl juist de andere aspecten zwaarder kunnen wegen dan
de architectonische aspecten.
Bezoekers en verharding van hel oppervlak - Voor zover bekend staat de gebruikersvergunning of-melding van de sauna 300 personen toe (dat was nog vóór de vergroting van de sauna). Zoals eerder genoemd w i l de eigenaar het bebouwd oppervlak van de sauna nog verder
vergroten, waardoor de bezoekersaantallen nog verder kunnen toenemen. Ook wordt herbouw
van het gesloopte hotel/restaurant voorgesteld. Voor het toenmalige "Restaurant
PartyCentrum Brederode" werd destijds reclame gemaakt voor gezelschappen van 10 tot 300 personen (familiediner, personeelsavonden, bruiloften etc). Gezien de mogelijke toestroom van
sauna- en los daarvan restaurantbezoekers geeft dat een veel te grote druk op de omgeving.
En het daarbij benodigde aantal parkeerplaatsen geeft in het kwetsbare kwelgebied een veel te
groot verhard oppervlak. Het voorgestelde aantal parkeerplaatsen - 106 (?) - is een prognose
die blijkbaar uitgaat van een bezoekersaantal waarbij "het blik' voor een groot deel niet aan
het zicht kan worden onttrokken. Vermoedelijk zal op gezette tijden veel parkeeroverlast ontstaan.
Er zal een limiet aan het aantal bezoekers moeten worden gesteld. Dat kan alleen worden bewerkstelligd als de capaciteit van sauna, restaurant en een eventueel hotel worden begrensd. B i j uitbreidings- o f nieuwbouwplannen zal daarmee rekening moeten
worden gehouden.
3 Onze belangrijkste conclusies:
In de omgeving van de kasteelruïne van Brederode zouden alleen ontwikkelingen die passen in de historisch landschappelijke context van de kasteelruïne moeten worden toegestaan. De kasteelruïne is de eerste ruïne in rijksbezit die gerestaureerd is (1860-1870).
Door de polemiek rond de kasteelruïne - destijds aangehaald als "'Holland op z"n smalst"
- is het idee voor een door het Rijk gestuurde monumentenzorg ontstaan. De kasteelruïne
wordt ook wel aangeduid als ""monument van buitengewoon (internationaal cultuurhistorisch belang". Het is misschien wel de mooiste maar zeker de belangrijkste kasteelruïne
van ons land;
Restrictief beleid dat sinds 1936 was ingezet om bebouwing rond de kasteelruïne te voorkomen lijkt ongedaan te worden gemaakt. In een semi-recent verleden is om oneigenlijke
redenen Velserend uit de PEHS gehaald, vervolgens binnen de rode contour (het latere
bbg) getrokken om bebouwing op het Provinciaal Ziekenhuisterrein en dus ook op Velserend mogelijk te maken. Daarna worden er voor Velserend plannen ingediend die alleen
verstedelijking van het terrein tot doel hebben.
Uiteindelijk kan worden gesteld dat het openlucht natuurzwembad met gebouwtjes en café
restaurant hotel Brederode zijn vervangen door een sauna met woning. Hoewel daarmee
een partiële verbetering van de ruimtelijke kwaliteit heeft plaatsgevonden - als het ware
via een rood-voor-rood regeling (ontstening) - is het bouwoppervlak en bouwvolume van
het (nog steeds uitdijende) sauna-complex veel te groot. Voorts is het bouwvlak verkeerd
georiënteerd, waardoor de voorgevel pal aan de weg over de rooilijn heen is gebouwd
(voorstel gevel twee meter naar achteren verplaatsen). Het zicht - en daarmee de beleving
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van de kasteelruïne  op en vanuit de kasteelruïne wordt door het contrasterende karakter
van het gebouw ernstig verstoord. Nog meer (moderne) bebouwing is niet volgens het
landschapsbeleid.
Het Startdocument Velserend benadrukt het belang van de kasteelruïne volstrekt onvol
doende. Te weinig voorwaarden en waarborgen zi jn opgenomen om een verbetering van
de ruimtelijke kwaliteit van het strandwallen en strandvlaktenlandschap te verkrijgen.
I Iet Startdocument Velserend i s gericht op de locatie zelf en de planvorming is daarmee te
veel naar binnen gericht. Omdat de kasteelruïne van Brederode van nationaal belang is en
vaststaat dat de kernkwaliteit van de kasteelruïne niet louter bestaat uit het monument zelf
maar vooral wordt beleefd vanuit het omringende landschap, vinden w i j dat een halt moet
worden toegeroepen aan de almaar voortschrijdende (niet harmoniërende) bebouwing
door de nieuw op te stellen Kastelenbiotoop onderdeel van een verordening te laten wor
den.
W i j vinden dat de voorgestelde bouwhoogten, oppervlakken en geschatte bouwvolumen
zowel apart als bij elkaar opgeteld geen verbetering van de ruimtelijke kwaliteit zijn. Een
verder kwaliteitsverlies van het landschap kan enigszins worden beperkt bij vermindering
van het bouwvolume incl. geringe hoogte en een ingetogen bebouwing, waarbij de positi
onering van evident belang i s. En nieuwbouw van een restaurant zou weer een extra aan
slag op de omgeving betekenen, te meer daar de sauna al voorzien is van een restaurant.
Voor verdere aanpassingen van het Startdocument verwijzen we naar de door ons ge
noemde punten i n de tekst. Wel willen we nog benadrukken dat i n de omgeving van de
kasteelruïne op bestemmingsplan en verordeningsniveau handhaving efficiënter moet
plaatsvinden. Het verleden en heden geeft daar meer dan genoeg aanleiding toe.
W i j behouden ons het recht voor om aanvullingen op onze argumenten te geven.
Er zijn nieuwe kansen om de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving van de kasteelruïne te
verbeteren. Ongewenste ontwikkelingen uit het (semi)recente verleden kunnen mogelijk ge
heel o f gedeeltelijk ongedaan worden gemaakt. W i j hopen dat u onze voorstellen zult over
nemen^
Mei vrieļļideliik^fõetw
namejí^è\\|eTeíuging Bèhoud Landgoed Meer en Berg
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Bijlagen:
1 - Voorbeeld van illegaal bouwen op Velserend (anoniem - 2004)
2 - Brief van de Vereniging met uitgangsp unten d.d. 24 ap ril 2015
3 - Amendement PS rode contour d.d. 17 februari 2003
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BIJLAGE 1
Onderstaande letterlijke tekst uit 2004 komt uit een document gericht aan de Vereniging
Behoud Landgoed Meer en Berg van een burger die anoniem wenst te blijven.

Met de oude eigenaar Ron Hulsebosch heeft de heer Borgeld ( hierna dhr. B) alles betreffende
vergunningen doorgenomen. De heer B was bang dat een vergunning aanvragen veel
kostbare tijd in beslag zou nemen. Ron Hulsebosch heeft aangegeven hoe lang de vergunning
voor de sauna 9 jaar geleden heeft geduurd.
Onderstaande punten zijn wellicht van belang te uwer informatie:
1. Na 6 maanden, interne en buiten verbouwing door het plaatsen van buitensauna's,
(planning 01 maart 2004) is de sauna klaar. Doelstelling is 500 gasten per dag toe te
laten. Het grote voorbeeld is Thermen 2000.
2. De te verwachten jaar omzet is: 500 gasten per dag x 7dagen x 50 weken x gemiddeld
č 40,00 ~ 6 7.000.000.. Naar de buitenwereld doet dhr. B. het af al een speeltje.
Gezien de geprognosticeerde omzet lijkt dit er niet op.
3. Voor volgend jaar (2005) is er wederom een verbouwing gepland. Wanneer de
vergunningen er doorheen komen voor de volgende grote verbouwing dan is de
doelstelling 800 gasten per dag. De verbouwing zal bestaan uit de bouw van een
buitenzwembad, meer buitensauna's en het hotel.
4. Voor de parkeergarage heeft Ron H . een fiscale reservering kunnen maken. H i j heeft
hier een aanzienlijke voorziening voor kunnen treffen. De kans dat dit geld uitgeven
wordt is zeer klein. Men heeft niet de intentie om een parkeergarage te bouwen.
5. Planning: het oude Hotel af laten breken en opnieuw te bouwen met veel kamers en
restaurant, een extra gebouw achter het huidige bouwen en separaat een
buitenzwembad.
6. er is een grote reclamecampagne gepland om klanten uit de regio te bereiken. De
vraag o f het gebied nabi j Brederode deze aantallen kan verwerken deert dhr. B niet.
hier wordt lacherig over gedaan.
7. De heer B is al geruime tijd opzoek naar een saunabedrijf. Inmiddels heeft al diverse
sauna's bezocht en gesproken over een overname. Door de beperkte verbouwings
mogelijkheden bij de door hem bezochte sauna bedrijven is het nooit tot een koop ge
komen.
8. Er wordt gesproken over een uit de hand gelopen verbouwing. Alles is echter van
tevoren gepland. In de sauna is alles nieuw alleen de buiten muren staan er nog. Alles
is zonder vergunning verbouwd. Diverse stalen balken welke naar binnen zijn gegaan
zijn niet terug te vinden op de bouwaanvraag. Naar de buitenwereld is gedaan o f er
kleine aanpassingen waren.
9. Gebruikers vergunning zoals die aan de heer Ron H . afgegeven zijn. worden nu
Gebruikt door de nieuwe eigenaar. De gebruikersvergunning is echter niet gebaseerd
op de nieuwe situatie.
10. Instanties zoals de brandweer hebben geen controle verricht voor de nieuwe situatie.
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24 april 2015

Betreft: uitgangspunten ten behoeve van een definitief document inzake Velserend.

Geachte heer Arisz.
W i j constateren dat tijdens het gesprek op 5 maart 2015 in het gemeentehuis onze uitgangs
punten onvoldoende uit de verf zijn gekomen. Graag willen w i j deze dan ook in deze brief
alsnog formuleren zodat ze in uw document en daarmee in de door de gemeente op te stellen
startnotitie kunnen worden opgenomen.
Met verwijzing naar de brieven van onze Vereniging van 1 en 9 april 2015. uw bericht van 26
maart met bijbehorende Memo van 24 maart 2015, uw reacties van 1 en 10 april 2015 geven
w i j er dan ook de voorkeur aan dat deze brief als bijlage bij het door u op te stellen document
te voegen, temeer omdat bij de uitgangspunten een redengevende omschrijving is gegeven.
In uw bericht van 10 april stelt u dat eerder opgestelde plannen voor Velserend wat u B K
Ingenieurs betreft, niet meer bestaan. Daarmee is geen zekerheid gekregen dat het plan van
de huisarchitect van B M G Vastgoed B.V.  d.i. Ruimtemakers Architecten B N A  van de
baan is (zie IJmuider Courant dd. 15 maart 2014 "Bouwplannen op terrein Velserend"), nl.
een hotel (zie ook IJ muider Courant dd. 12 juni 2013 "Hotel keert weer aan Velserend"), twee
villa's en drie vakantiehuizen.
Uitgangspunten:
L. Het belangrijkste uitgangspunt van de Vereniging Behoud Landgoed Meer en Berg is dat
eventuele nieuwbouwplannen op Velserend optimaal in het groene landschap worden in
gepast en wel zo dat de historische context van één van de belangrijkste monumenten van
Nederland d.i. de kasteelruïne van Brederode niet verstoord dan wel verder wordt aange
tast (de sauna is al een aantasting). Het historische landschap rondom de kasteelruïne dient
juist versterkt te worden.
2. Nieuwbouw op Velserend is ongewenst, maar geen nieuwbouw zou geen optie zijn. De
doelstelling van B M G Vastgoed B.V. is het realiseren van beperkte woningbouw, het her
bouwen van een hotel/restaurant en het aanpassen van het saunacomplex. Elke ontwikke
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ling op Velserend dient uit te gaan van zo min mogelijk bebouwing en dan nog met een
zeer beperkte hoogte en een zo klein mogelijk bouwvolume. B i j aanpassingen aan het
saunacomplex zal dat niet gepaard gaan met uitbreiding van het complex d.w.z. het bouwvolume, de gemiddelde goothoogte en nokhoogte zullen niet toenemen. Kortom het gebied dient geen verstedelijkte uitstraling te krijgen.
3. Nieuwbouw en andere activiteiten mogen de geohydrologie van het gebied niet negatief
beïnvloeden. Wellicht zijn er verder nog mogelijkheden om de watertoevoer naar de slotgrachten te verbeteren.
4. Nieuwbouw dient niet te contrasteren met de omgeving want moderne bouwsels doen
afbreuk aan het historische landschap waarin zich de middeleeuwse kasteelruïne bevindt.
De sauna is al een dissonant in het historische landschap van de kasteelruïne.
5. Het zicht vanaf de kasteelruïne op de duinen en de Brederodeberg dient niet door nieuwbouw (moderne architectuur) verstoord te worden.
6. Nieuwbouw dient in de detaillering een meer ambachtelijke uitstraling dan een uitgesproken retro-uitstraling te hebben. Ook kan bij gebruik van natuurlijke materialen in gebouwen een sfeer ontstaan die past bij de landelijke omgeving.
7. Omdat de kasteelruïne van Brederode van nationaal belang is, is destijds al door voorgangers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nieuwbouw rondom de kasteelruïne
geweerd.
Echter vanwege het indertijd bestaan van een noodwet moesten tegen de wens van de
gemeente en rijk achter de ruïne twee kleine agrarische woningen worden toegestaan.
Doch geringe oppervlakten en goothoogten konden worden afgedwongen, waarbij de
goothoogte gelijk aan de nokhoogte werd gesteld.
Behalve het voormalige restaurant op Velserend, was de maximaal toegestane hoogte
gelijk aan de vroegere toegangspoort met een rieten dak van het natuurzwembad. De
sauna is onder druk van partijen tot stand gekomen. Extra hoogte is verkregen door p i ramidevormige daken toe te voegen om het contrast met de kasteelruïne te verminderen. De kasteelruïne is namelijk gedeeltelijk voorzien van piramidevormige daken.
8. Gezien uitgangspunt 7 zal voor eventuele nieuwbouw de goothoogte zo gering mogelijke
moeten zijn. Afhankelijk van de ontwerpen zal in principe de nokhoogte de geringe goothoogte zo dicht mogelijk moeten benaderen. De bouwhoogte zal niet hoger zijn dan de
woningen achter de kasteelruïne. De door B K Ingenieurs geopperde groen begroeide daken kunnen wellicht de bouwwerken enigszins camoufleren.
9. Het camoufleren van gebouwen kan slechts ten dele worden bereikt met groenstructuren.
Daarbij zal vooral gedacht moeten worden aan inheemse struik- en boomsoorten als b i j voorbeeld leilinden en in mindere mate aan sommige groenblijvende uitheemse conifeersoorten.
10. Herbouw van het restaurant/hotel is niet noodzakelijk. De sauna is al qua architectuur,
bouwvolume en hoogte niet in overeenstemming met het historische landschap. Bovendien zijn er in de sauna mogelijkheden voor een restaurant aanwezig (bijvoorbeeld een gescheiden afdeling voor niet sauna bezoekers).
11. Indien men wel aan de bouw van een restaurant/hotel vasthoudt dan dient dit minder hoog
te zijn dan in eerdere plannen is voorgesteld.
12. Een halfverdiepte o f ondergrondse garage, zoals in het verleden is voorgesteld, kan een
oplossing zijn om auto's uit het zicht te krijgen als dat niet met punt 3 strijdig is.
13. Indien uiteindelijk een plan als bijvoorbeeld het plan van Ruimtemakers Architecten B N A
met een hotel, twee villa's en drie vakantiehuizen wordt voorgesteld dan heeft een bestemmingswij ze de voorkeur waarbij allerlei schuurtjes, garages, zwembaden, midgetgolfo f tennisbanen etc. etc. worden voorkomen.
14. Wegen - toegangswegen incl. op- en afritten en andere wegen - op Velserend dienen zo
min mogelijk op te vallen.
15. Een vlotte verkeersafwikkeling voor bezoekers van de sauna etc. is wenselijk.
16. Reclame-uitingen als neonreclame en borden dienen achterwegen te blijven. Eventueel
kan wel gedacht worden aan historisch gerelateerde uithangtekens.
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17. Het probleem van de uitlaatgassen en chloorlucht van het ketelhuis i.h.b. waar wandelaars
en fietsers passeren dient te worden opgelost.
18. Omdat Velserend aan beschermde graslanden en duinen ligt zal op Velserend gericht aandacht dienen te worden besteed aan de flora en fauna van het gebied.
De gemeente is volgens uw bericht van 26 maart begonnen met het opstellen van de startnotitie. Onze uitgangspunten, zoals hierboven genoemd, zijn echter in uw memo o f samenvatting
van 24 maart niet o f in ieder geval onvoldoende verwerkt. In deze brief hebben w i j tevens nog
enkele niet eerder genoemde uitgangspunten opgenomen. W i j gaan er vanuit dat de uitgangspunten van de Vereniging Behoud Landgoed Meer en Berg op een duidelijk herkenbare wijze
worden verwerkt in de startnotitie van de gemeente.
Met vriendelijke groet,
namens de Vereniging Behoud Landgoed Meer en Berg

Mr. A . H . W . Schrijver, woordvoerder
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Amendement

De Prov inciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 februari 2003,

Beraadslagend over de voordracht 'Streekplan Noord-Holland Zuid'

Overwegende dat
1. Eerder besloten is dat Velserend buiten de rode contour zou liggen,
2. Dat thans Velserend weer binnen de rode contour gebracht is,
3. Dat de argumenten van de Rijksgebouwendienst duidelijke taal spreken.
Van mening zijnde dat
1. Alleen een theoretisch principe gediend wordt met het binnen de rode contour brengen
van Velserend.
2. Het juist van begrip en respect getuigd om Velserend met de ruïne van Brederode buiten de rode contour te houden,

Besluiten
Het gebiedje Velserend buiten de rode contour te houden.

ChristenUnie/SGP
Jan Bezemer
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