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Van het bestuur

Uitbreiding verlichting kunstgrasvelden HC Bloemendaal

Als donateur vraagt u zich misschien wel eens af 
waar het bestuur zich mee bezig houdt en of, als 
zich een onderwerp aandient dat u aan het hart 
gaat, wij wel genoeg doen. Hieronder ziet u wat 
onze aandacht heeft.

Trambrug Haringbuys.
De gemeente heeft ons advies gevraagd over 
de historische waarde van de trambrug op het 
terrein Haringbuys. Wij hebben geantwoord dat 
wij van mening zijn dat de brug architectonisch 
noch constructief bijzonder is. Wel menen wij 
dat deze brug een cultuurhistorische waarde 
heeft, maar achten het belang daarvan niet zo 
groot dat de brug behouden moet blijven als 
het niet past in het waterplan. Wij begrijpen dat 
in de nieuwe plannen de brug verdwijnt, maar 
dat deze wel goed zal worden gedocumenteerd. 
Ook zal de verwijzing naar het tramtracé in het 
straatwerk de nodige aandacht krijgen. 

Voortgang restauratieproject.
Inmiddels hebben wij met elkaar ongeveer 
n 6000,- euro ingezameld voor ons 
restauratieproject de Pompejaanse bank op het 
landgoed Duinlust. Dit bedrag bestaat deels uit 
opbrengsten van excursies en evenementen. 
Het concert op Schapenduinen leverde een 
heel mooi bedrag op. Bovendien was er een 
bijdrage uit onze eigen middelen en giften 
van onze donateurs voor dit project. In het 
bijzonder danken wij Fonds Bloemendaal 
(www.fondsbloemendaal.nl) voor hun 
bijdrage van n250,- . Inmiddels hebben wij 
bij verschillende fondsen een verzoek voor 
een bijdrage ingediend en wij hopen dat 

wij voldoende financiële middelen bij elkaar 
kunnen krijgen om het project komend jaar uit 
te voeren. Binnenkort praten wij hierover met 
Staatsbosbeheer.

Is onze bank wel een 
‘Pompejaanse bank’?
Onze bemoeienis met de bank van Duinlust 
heeft de aandacht getrokken van bekende 
tuinhistorici, waarna een discussie is ontstaan 
over wat nu eigenlijk wel een Pompejaanse bank 
is en waar deze zich in Nederland bevinden. 
Men is zelfs polshoogte gaan nemen in 
Overveen. U kunt de discussie lezen op 
http://www.cascade1987.nl/?s=pompejaanse
bank&submit=Zoeken

Jaarvergadering 2013
Om alvast in de agenda te noteren: De jaar-
vergadering zal het komend jaar plaatsvinden 
in het Kennemer Lyceum op maandagavond 
8 april.

Open monumentendagen.
Het tweede weekend van september 
organiseerde Ons Bloemendaal de Open 
Monumentendagen in de gemeente. Het mooie 
weer hielp mee iedereen te laten genieten. 
Met zestien locaties om te bezoeken hebben 
wij 2800 bezoekers geteld. 
De opengestelde villa Leyduin op het 
gelijknamige landgoed in Vogelenzang was 
de absolute topper en samen met ‘het landje 
van de Boer’ in Overveen trok het de meeste 
bezoekers.

De populariteit van de hockeyclubs in de 
gemeente en de daaruit volgende wens 
tot uitbreiding van capaciteit houdt de 
gemoederen al jaren bezig. Lang hebben 
wij ons verzet tegen de uitbreiding bij de HC 
Bloemendaal naar twee extra kunstgrasvelden 
(de huidige velden 3 en 4). Uiteindelijk hebben 
wij ons bij deze uitbreiding neergelegd omdat 
de HC Bloemendaal beloofde zich, ook op de 

lange termijn, te onthouden van initiatieven 
en/of het verlenen van medewerking aan a) de 
realisatie van verlichting op of rond de velden 
3 en 4, en b) de realisatie van kunstgras op de 
grasvelden langs de Zomerzorgerlaan. 
Deze afspraken zijn vastgelegd in een 
convenant tussen de Stichting Duinbehoud en 
de HC Bloemendaal d.d. 25-3-2004. Verder is in 
dit convenant geregeld hoe de nieuwe velden, 

landschappelijk gezien, zo goed mogelijk 
ingepast konden worden. Wij gingen er 
vanuit dat de hockeyclub haar belofte 
gestand zou doen.

Wij waren dan ook verbaasd toen wij 
in het voorontwerp bestemmingsplan 
Bloemendaal lazen dat de gemeente 
ondanks het negatieve advies van de 
door de gemeente hiervoor gevraagde 
adviesbureaus het toch mogelijk wil maken 
verlichting op deze velden aan te brengen. 
Zowel in onze reactie op het voorontwerp 
bestemmingsplan Bloemendaal, als in onze 
reactie op het ontwerp bestemmingsplan 
Bloemendaal hebben wij onze bezwaren 
aan de orde gesteld. Daarnaast hebben 
wij ingesproken tijdens de behandeling 
in maart 2011 van de Nota Sport op eigen 
benen en is er enkele dagen voordat 
definitief over het bestemmingsplan 
beslist zou worden over dit onderwerp een 
mail gestuurd aan alle raadsleden waarin 
wij onze bezwaren nogmaals hebben 
toegelicht. 

Inmiddels heeft de raad het nieuwe 
bestemmingsplan vastgesteld zonder 
dat het plan op dit punt wijzigingen 
heeft ondergaan, waardoor het voor 
HC Bloemendaal mogelijk blijft een 
aanvraag voor het aanbrengen van 
verlichting in te dienen. Omwonenden 
hebben een bodemprocedure gestart 
om dit te verhinderen en onlangs 
heeft de Raad van State bij voorlopige 
voorziening uitgesproken dat, lopende 
de bodemprocedure, geen lichtmasten 
geplaatst mogen worden.

HC Bloemendaal wil haar leden voldoende 
trainingsmogelijkheden geven. Dat kan 
door een beperkt aantal uren verlichting in 
een beperkte periode te realiseren: vanaf de 
herfstvakantie (eind oktober) tot aan begin 
december en vanaf de krokusvakantie (eind 
februari) tot eind maart. Hiertoe zouden 
zestien lichtmasten van zestien meter hoog 
geplaatst moeten worden. Vanuit onze 
doelstelling vinden wij dit onwenselijk. 
In de eerste plaats vormen de lichtmasten 

een visueel ruimtelijke verstoring van het 
landschappelijke karakter van dit mooie 
gebied, een oude strandvlakte. 
Het uitvoeren van de lichtmasten in 
donkere kleuren kan dit niet voorkomen. 
Voor enkele maanden training lijkt dit een 
buitenproportionele oplossing.

Ten tweede is het plaatsen van lichtmasten 
ook uit het oogpunt van natuur onwenselijk. 
In het naastgelegen, onder de bescherming 
van de Wet Natura 2000 vallende gebied, 
verblijven veel vleermuizen. Verlichting leidt 
tot desoriëntatie bij het foerageren en heeft 
daardoor nadelige effecten op de goede 
staat van instandhouding van de populatie.

Het is duidelijk dat de belangen van de 
HC Bloemendaal en de Stichting Ons 
Bloemendaal uiteenlopen. Wij betreuren het 
dat men voor slechts een korte periode in 
het jaar permanent het natuurlijke karakter 
van het gebied rond het meertje van 
Caprera aan wil tasten. 

Bovendien zijn wij van mening dat niet 
alleen HC Bloemendaal, maar ook andere 
hockeyverenigingen in de gemeente onder 
ogen moeten zien dat groei op de huidige 
locatie grenzen heeft. Wil men toch de 
capaciteit vergroten dan ligt het voor de 
hand om naar andere mogelijkheden te 
kijken, zoals bijvoorbeeld buiten de eigen 
locatie. Ook de gemeente Bloemendaal 
heeft hier een verantwoordelijkheid omdat 
zij de bescherming van het groen hoog in 
het vaandel heeft staan. Het gebied rond het 
meertje van Caprera is een van de mooiste 
nog natuurlijke open landschapsdelen van 
het dorp Bloemendaal. 

Niet alleen wij, maar meerdere partijen, 
hebben zich uitgesproken tegen het 
plaatsen van lichtmasten op de velden 3 
en 4. Wij hopen dat HC Bloemendaal en 
de gemeente gaan zoeken naar een voor 
alle partijen acceptabele oplossing. Zodat 
iedereen van deze mooie plek kan blijven 
genieten.

Elsbeth van Olffen,  Bestuurslid.


