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MEMO van college aan de raad

datum : 22 maart 2011

aan : Gemeenteraad

van : College 

onderwerp : beantwoording raadsvragen Oude Hof

Portefeuillehouder: C. Roem

Inlichtingen bij : P. Korstanje

Aanleiding
Tijdens de ARC van 6 januari 2011 zijn mondeling raadsvragen gesteld over het Oude Hof. In 
dit memo een beantwoording van deze vragen. In deze memo tevens een reactie op 
bevindingen van dhr. F.D. Zeiler die schriftelijk zijn ontvangen.

Een overzicht van de werkzaamheden die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd in het kader van 
de renovatie van het Oude Hof is bijgevoegd (Bijlage 1).

Vragen gesteld tijdens de ARC
Vraag 1: Wanneer worden er voorzieningen getroffen om het zand onder de bomen terug te 
brengen.
Antwoord: Wij hebben door het bureau Groendirectie Holland onderzoek laten doen naar de 
bomen op de oever van de Mosselenbuurt (zie Bijlage 2). Uit dit onderzoek is gebleken dat de 
ondermijning van de oever ter hoogte van de bomen redelijk beperkt is. Op dit moment zien wij 
geen aanleiding om hier een voorziening aan te brengen. In het zelfde onderzoek wordt 
genoemd dat de waterstand mogelijk te hoog is in het gebied. Om hier meer zicht op te krijgen 
is een meerjarig peilbuisonderzoek nodig, waardoor een beter beeld wordt verkregen van de 
waterhuishouding en de fluctuaties van de waterstand in het gebied. Deze opgave wordt 
meegenomen bij de opzet van een peilbuizenmeetnet in de gehele binnenduinrand dat in 
voorbereiding is.

Vraag 2: Gebrekkige pompwerking opheffen, het waterpeil dient op hoogte gebracht te worden.
Antwoord: Het water is inmiddels op peil.

Vraag 3: De uitvoering dient nu afgerond te worden, niet jaren wachten.
Antwoord: Momenteel is er onvoldoende zekerheid over de benodigde subsidie. Wanneer hier 
voldoende zekerheid over bestaat kan het project worden voortgezet.

Vraag 4: Geef duidelijk beeld van financiering, wat is er nog voor complete afronding, hoe 
wegvallen provinciale subsidie op te vangen.
Antwoord: 

- Het totale project renovatie Oude Hof is geraamd op € 1.072.660,- .
- Door de provincie hebben wij voor het project Oude Hof in 2003 een tegoed van 

€ 78.660,- toegewezen gekregen in verband met het niet doorgaan van de realisatie van
het Berger Beneden Bos. Tevens is op dat moment door het Ministerie van LNV
toegezegd dat wij de Rijksbijdrage voor het Berger Beneden Bos, een bedrag van 
€ 494.000,- , eveneens voor het project Oude Hof mogen aanwenden.
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- Daarnaast hebben wij in 2004 een beschikking gekregen van de provincie Noord-Holland 
voor het project Oude Hof voor een subsidie van € 500.000,-.

- Bij de provincie Noord-Holland is eind 2010 een verzoek tot vaststelling ingediend van 
de kosten die wij tot nu toe gemaakt hebben, voorzien van accountantsverklaring, voor 
een bedrag van € 501.415,-.

- Het Ministerie van EL&I heeft laten weten dat de toezegging uit 2003 door het 
toenmalige Ministerie van LNV niet voldoende ‘hard’ is. De afwikkeling hiervan is
inmiddels overgedragen aan de provincie Noord-Holland omdat het een ILG-subsidie 
zou betreffen.

- Met de provincie vindt binnenkort overleg plaats met als doel de toegezegde subsidies 
alsnog geheel te ontvangen.

Vraag 5: De bomen dienen terug te komen in de Komlaan.
Antwoord: De Komlaan valt buiten het project Oude Hof. Mogelijk wordt de Hoflaan bedoeld. Zie 
hiervoor de beantwoording bij punt 2b onder de bevindingen van dhr. F.D. Zeiler verderop in dit 
memo.

Vraag 6: Waarom is naast of in plaats van ‘over het Hek', de provincie subsidiëring van Oude 
Hof niet als hoogste prioriteit opgenomen.
Antwoord: zie antwoord vraag 4.

Vraag 7: Is er onderzoek gedaan naar het doorstroom karakter Broekbeek - Hofvijver (dat zou 
hersteld zijn);
Antwoord: De stuwtjes in het gebied zijn momenteel zodanig afgesteld dat bij een 
wateroverschot in het gebied, wat ’s winters het geval is, het overtollige water in de richting van 
de Broekbeek wordt geleid.

Vraag 8: Conform Eeuwigelaan, participeren op het omvallen van de scheef staande bomen in 
de Mosselenbuurt door nu al plaatsvervangende bomen te planten.
Antwoord: Langs de Mosselenbuurt bevindt zich reeds een aantal zaailingen van beuk. Enkele 
hiervan kunnen doorgroeien tot volwaardige bomen. Overigens zal de groei van jonge bomen 
hier vanwege het dichte bladerdak niet optimaal zijn.

Bevindingen dhr. F.D. Zeiler
Naast bovengenoemde vragen zijn schriftelijke bevindingen ontvangen van dhr. F.D. Zeiler.
Onderstaand een reactie bij deze bevindingen.

Punt 1: Beantwoording vragen in brief van 28 september 2010 
Reactie: Als aanvulling op de beantwoording in de brief van 28 september 2010 is onafhankelijk 
onderzoek gedaan naar de bomen op de oever langs de Mosselenbuurt (zie Bijlage 2). Zie 
verder de beantwoording bij vraag 1. 

Punt 2a: Werkzaamheden Paddenpad
Reactie: De werkzaamheden bij het Paddenpad maken geen onderdeel uit van de renovatie 
Oude Hof. Het betreft uitvoering van projectvoorstel 2 uit het door de raad vastgestelde 
Groenstructuurplan Bergen uit 1994.

Punt 2b: Kap bomen Hoflaan, werkzaamheden Meerwegbos
Reactie: De bomen langs de Hoflaan zijn onderzocht op hun vitaliteit. De resultaten van dit 
onderzoek zijn te vinden in Bijlage 3 bij deze memo. Een aantal bomen bleek dermate slecht 
dat noodkap direct noodzakelijk was. Voor enkele andere bomen met een slechte vitaliteit is de 
reguliere procedure volgens de kapverordening gevolgd. Voor de Hoflaan wordt een 
beplantingsplan opgesteld waarin een voorstel wordt gedaan voor herplant. Verder zijn enkele 
bomen gekapt om de aanleg van een ‘wadi’ mogelijk te maken.
In het Meerwegbos hebben voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden voor verlegging 
van een ruiterpad en een voetpad. Verlegging van het ruiterpad is hier gewenst in verband met 
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de natte ligging in de huidige situatie. Ons college heeft bij besluit van 8 maart 2011 besloten 
het ruiterpad te verleggen en tevens een onverhard wandelpad aan te leggen evenwijdig aan de 
Meerweg.

Punt 3a: Afwerking is slordig of onvolledig
Reactie: Op enkele locaties is het toegepaste zand op wandelpaden en ruiterpaden erg mul 
gebleken. De wandelpaden zijn inmiddels op een enkele natte plek na weer goed begaanbaar. 
In overleg met de ruitervereniging worden de ruiterpaden verder verbeterd.

Punt 3b: Afwijkingen van het door de raad vastgestelde plan. 
Reactie: In afwijking van het plan wordt een verlegging van het ruiterpad door het Meerwegbos 
voorbereid, omdat dit ruiterpad te nat is. Overige afwijkingen vallen binnen de marges van het 
door de raad vastgestelde globaal inrichtingsplan.

Punt 3c: Plan voor overig laanherstel ontbreekt
Reactie: zie antwoord vraag 3

Punt 3d: Uitblijven voorstel oplossen parkeerprobleem
Reactie: Over het parkeren vindt momenteel overleg plaats met de hoofdgebruiker Blooming. 
De inzichten verschillen. Blooming gaat het gebruik van het Oude Hof de komende tijd verder 
intensiveren en wil het parkeren graag oplossen in het geheel openstellen van de Kijklaan. 
Onze inzet is het gebied juist verkeersluwer te maken en het parkeren voor bezoekers waar 
mogelijk buiten het gebied te brengen. Er wordt gezocht maar een oplossing met draagvlak.

Punt 3e: Uitblijven voorstel kleine restauraties.
Reactie: zie antwoord vraag 3

Punt 3f: Klankbordgroep heeft om bijeenkomst gevraagd.
Reactie: De bijeenkomst van de klankbordgroep heeft inmiddels plaatsgevonden. In Bijlage 1 is 
een overzicht opgenomen van wensen die door de klankbordgroep tijdens deze bijeenkomst 
zijn geuit.

Punt 3g: Onduidelijkheid over financiële situatie:
Reactie: Zie antwoord vraag 4.

Bijlagen 
- Bijlage 1: Oude Hof stand van zaken
- Bijlage 2: Onderzoek bomen aan waterzijde Mosselenbuurt
- Bijlage 3: Bomen Hoflaan



Herinrichting Oude Hof 

Wat is er gedaan? 
Stand van zaken maart 2011 

      



Inleiding 
In 2007 heeft de gemeenteraad het Globaal Inrichtingsplan Hof te Bergen, Maesdammerhof 
en Meerwegbos vastgesteld. In de jaren daarna is er veel gebeurd in het Oude Hof.  

Na de vaststelling van het Globaal Inrichtingsplan zijn (waar dat nodig was) de benodigde 
vergunningen aangevraagd en gekregen in het kader van de Monumentenwet, de Flora- en 
faunawet en de Natuurbeschermingswet. Al eerder waren subsidies aangevraagd bij 
provincie en Rijk. 

In afstemming met een Klankbordgroep zijn vervolgens de onderdelen uit het inrichtingsplan 
verder uitgewerkt. In dit overzicht de stand van zaken op dit moment. 

Wat is er gedaan in het Oude Hof 

Wandelpaden en lanen 
De beplanting langs de Kijklaan (de hoofdas) is opgeknapt, waardoor het laankarakter weer 
terug is. Andere paden hebben een nieuwe deklaag van zand gekregen om de 
begaanbaarheid te verbeteren. Er is uiteindelijk niet gekozen voor toepassing van een 
halfverharding op enkele paden, wat in eerste instantie wel het idee was, omdat het toe te 
passen materiaal slecht waterdoorlatend bleek. In totaal is zo’n 1.500 m laan/pad voorzien 
van een nieuwe toplaag. 

Het opknappen van de hoofdlaan (Kijklaan) van het landgoed is in afstemming gebeurd met 
PWN, die gelijktijdig een start heeft gemaakt met het opknappen van de in het verlengde van 
de Kijklaan liggende Sparrenlaan in het Bergerbos. 

Opgeknapt wandelpad 

Ruiterpaden 
De ruiterpaden zijn opgeknapt. Een aantal paden is voorzien van een nieuwe toplaag. Een 
deel van de ruiterroute is verlegd, waardoor de route minder verstorend is voor 
natuurwaarden. De oversteek met de drukke Eeuwigelaan is overzichtelijker gemaakt. In 
totaal is ca. 900 m ruiterpad aangepakt. Op enkele locaties is het toegepaste zand erg mul 
gebleken. In overleg met de ruitervereniging worden deze plekken nog aangepast.  



nieuw bezand ruiterpad 

Terreinmeubilair 
Het Oude Hof heeft nieuwe banken gekregen. Er is in samenspraak met de klankbordgroep 
gekozen voor een rustiek type, dat past bij de landgoedsfeer. Verder is er gekozen voor 
nieuwe type lichtmasten, eveneens beter passend bij de landgoedsfeer. De nieuwe 
lichtmasten hebben een armatuur waardoor minder verstrooiing van het licht plaatsvindt, wat 
de natuurwaarden ten goede komt. Door de lichtmasten op een tijdschakelaar te zetten 
wordt de verlichting ’s nachts uitgeschakeld. In totaal zijn 15 nieuwe banken en 13 
lichtmasten geplaatst. Langs ca. 180 m is anti-parkeervoorziening geplaats. 

nieuwe banken 

Verder zijn de Roggeveenbanken langs de Eeuwigelaan gerenoveerd. 

Roggeveenbank 



Oevers, bruggen en waterlopen 
Oevers en waterlopen zijn geschoond en gebaggerd. Begroeiing op de oevers is verwijderd, 
zodat de waterlopen weer beter beleefbaar zijn geworden vanaf de wandelpaden. 
Vrijkomend materiaal is ter plekke verwerkt of afgevoerd. Op enkele plaatsen is nieuwe 
beschoeiing aangebracht. Door een zevental houten bruggen te vervangen/ herstellen 
kunnen wandelaars weer veilig de waterlopen van het Oude Hof passeren. In totaal is ca. 
2.300 m aan oevers en waterlopen aangepakt. De stuw bij de Sluislaan heeft een nieuw 
schot gekregen, evenals het stuwtje aan de zijde van de Maesdammerlaan. 

Bij het open maken van de oevers is onder andere het werkvoorzieningsschap WNK ingezet. 

Cultuurhistorische elementen 
Bij de aanpak van de oevers is een zgn. ‘boenstoepje’ hersteld. Dit cultuurhistorisch element 
ligt direct langs een van de paden. 

Boenstoepje na herstel 

In het Oude Hof liggen twee zgn. ‘kattenbergen’. Op beide bergjes zijn de trap en de paden 
hersteld, zodat ze weer goed toegankelijk zijn. 



kattenberg voor herstel

ontwerp

en direct na aanleg van de nieuwe trap

Participatie 
Er is een gemeentelijke projectgroep samengesteld waarin verschillende disciplines 
(natuur/landschap/cultuurhistorie/beheer) vertegenwoordigd waren. Adviesbureau Copijn 
heeft de voorbereiding deels begeleid. De werkzaamheden in het Oude Hof zijn verder 
voorbereid samen met een klankbordgroep waarin naast diverse belangengroeperingen ook 
de gemeentelijke Commissie voor Cultuurhistorische Kwaliteit was vertegenwoordigd. 
Daarnaast is samenwerking gezocht met PWN, de beheerder van het aangrenzende bos en 
duinterrein. 



Communicatie 

Informatie 
Er zijn verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin de werkzaamheden zijn 
toegelicht. Verder zijn er krantenartikelen verschenen en is de bevolking geïnformeerd via de 
gemeentepagina in de lokale weekbladen. Verder is er folder- en informatiemateriaal 
vervaardigd. 

   Het Oude Hof in de pers 

Excursies 
Er zijn diverse excursies georganiseerd door het plangebied voor raadsleden, leden van de 
klankbordgroep en overige belangstellenden. Enkele excursies zijn in samenspraak met 
PWN georganiseerd. 

Is het Oude Hof af? 
Er is veel werk verzet in het Oude Hof, maar we zijn er nog niet. Zo bleek bij de 
werkzaamheden aan de oevers dat de stenen bruggen onder de waterlijn flink zijn aangetast. 
Restauratie is gewenst. Onderzocht wordt wat hier de kosten voor zijn en of er subsidie 
mogelijk is.  

Naast de antiparkeermaatregelen die inmiddels getroffen zijn, blijken er meer maatregelen 
nodig om het parkeren in het gebied beter te reguleren. Hierover is een overleg gestart met 
Blooming. Verder zijn er mogelijkheden om meer laanbeplantingen te herstellen. Ook is er 
nog de wens om het zgn. rondeel beter vorm te geven. 

De ruiters die van de ruiterpaden gebruik maken hebben nogal eens de neiging om van de 
wandelpaden gebruik te maken. Hierdoor worden de wandelpaden aangetast. Een betere 
geleiding van de ruiters is gewenst. 



Vervolg 
In mei vindt de ‘oplevering’ van de werkzaamheden plaats die de afgelopen jaren zijn 
uitgevoerd. Er wordt een excursie georganiseerd voor belangstellenden. Ook raadsleden 
worden hiervoor uitgenodigd. Er verschijnt dan ook een folder over het Oude Hof. 

De renovatiewerkzaamheden in het Oude Hof komen tot rust. Wel is er inmiddels een 
particulier initiatief om de kanonnen te restaureren. Verder worden de mogelijkheden voor 
restauratie van de bruggen onderzocht. En er wordt verder gezocht naar een oplossing voor 
het parkeerprobleem. 

Het beheer van het Oude Hof wordt weer onderdeel van het reguliere groenbeheer van de 
gemeente. Er wordt een beknopt beheerplan opgesteld voor het reguliere beheer. 

De klankbordgroep is in februari ontbonden. Tijdens de laatste bijeenkomst zijn door de 
klankbordgroep de volgende wensen op tafel gekomen: 

Ruiters beter geleiden 
Bebording duidelijker 
Parkeerprobleem oplossen 
Zichtlijnen over water in stand houden (overhangende takken snoeien) 
Zichtlijnen langs water in stand houden (opslag op de oevers terugsnoeien) 
Eik in rondeel weghalen 
Naamborden langs paden aanbrengen 
Muziektuin opknappen 

Met uitzondering van het opknappen van de Muziektuin worden alle genoemde punten in 
2011 opgepakt. 












































