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Aerdenhout - Vogelenzang  



Geacht gemeenteraadslid, 

Dank U wel voor het opslaan van de eerste pagina van deze bundel. Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: 

Het afgelopen driekwart jaar hebben wij een grote afstand gevoeld tussen de plannen van de provincie en onze 

dagelijkse werkelijkheid. Wij voelen ons volledig overlopen door een overheidsinstantie, die ons zeven jaar geleden 

maatschappelijk gewenste innovaties vergunde, onder anderen in de vorm van een inmiddels gebouwde binnenrijbaan 

bij Stal ’s Gravenweg en een nieuwe ligboxenstal voor de melkkoeien van de maatschap Ruigrok.  

Nergens onderweg in het traject van deze vergunningsverlening is er vanuit de provincie door betrokken medewerkers 

kenbaar gemaakt welke plannen daar op de plank lagen, en dat die in de nabije toekomst zouden uitkristalliseren tot 

een vorm, die nu dreigt te leiden tot het moeten inkrimpen of - in het ergste geval - zelfs moeten beëindigen van onze 

bedrijven, nog ruimschoots voordat de gedane investeringen zijn terugverdiend. 

Dit nog afgezien van de inhoud van het in opdracht van de provincie door bureau Sweco opgestelde ecologisch 

adviesrapport met de daartoe behorende bijlages, welke, zoals aan ons door de projectleider van de provincie 

medegedeeld tijdens een digitale voorlichtingsbijeenkomst afgelopen voorjaar, het vertrekpunt moeten gaan vormen 

voor de provincie in de gesprekken met de gedupeerde landeigenaren en -gebruikers. Deze inhoud kunnen wij op basis 

van onze diepgaande, langjarige kennis van het gebied en de stratigrafie van de ondergrond daarvan, helaas niet anders 

kwalificeren dan als onrealistisch. 

De reden dat in de steeds dichter bevolkt rakende Randstad de strandvlakte van Vogelenzang zich tot nu toe, tegen de 

verdrukking in, al sinds de late middeleeuwen als agrarisch gebied heeft kunnen handhaven, is het rechtstreekse gevolg 

van de exceptionele vruchtbaarheid van de ondergrond, als resultante van de ontstaansgeschiedenis van het gebied. 

Deze vruchtbaarheid betreft niet alleen de teellaag direct aan de oppervlakte, maar deze zet zich door tot in ieder geval 

één tot anderhalve meter diepte onder het maaiveld. Het laat zich raden hoe omvangrijk en veelomvattend 

werkzaamheden dientengevolge moeten worden, die nodig zullen blijken om de beoogde vernatting en verschraling 

van het gebied, waarvan in het ecologisch rapport gewag wordt gemaakt, zelfs maar voor een beperkt gedeelte te 

realiseren.  

Het kan niet anders, dan dat dit verstrekkende gevolgen gaat hebben voor de gebruiksmogelijkheden van de 

betreffende landerijen. En dus ook voor de rendabiliteit van de bedrijven die daarvan afhankelijk zijn, nog afgezien van 

vigerende en toekomstige regelgeving met betrekking tot agrarisch medegebruik van natuurgrond. 

Dit, in combinatie met de tot nu toe in woord en geschrift door de projectleider gebezigde (excusez le mot) “slikken of 

stikken”-houding in de schaarse en gebrekkige communicatie met de grondeigenaren en  - gebruikers, zoals deze in de 

achter ons liggende periode heeft plaatsgevonden, heeft er toe geleid dat wij ons grote zorgen zijn gaan maken of en 

hoe er nog wel toekomst is voor ons en onze ondernemingen, indien bij het vaststellen van de definitieve plannen niet 

aanzienlijk meer rekening met onze belangen wordt gehouden, dan op basis van zowel de inhoud van het ecologisch 

adviesrapport, alsmede de communicatie vanuit de provincie in het recente verleden mag, nee: moet, worden gevreesd. 

Middels deze bundel hopen wij U een klein inkijkje te kunnen geven in wie wij zijn en wat wij doen, hoe het gebied er 

nu uitziet (wat dus op het spel staat) en verzoeken U vriendelijk doch zeer dringend uw functiegerelateerde 

interbestuurlijke invloed bij de provincie maximaal aan te wenden ter behartiging van onze belangen als ingezetenen 

van deze gemeente, bij de nadere invulling van de plannen om ons agrarisch weidelandschap om te vormen tot natuur. 

 

Namens de gezamenlijke landeigenaren en -gebruikers van het gebied binnenduinrand Aerdenhout-Vogelenzang, 

Hoogachtend, 

Mevr. M.B.D. (Michèle) Elkerbout. 

  



 

  



Ingezonden bijdragen van mensen met binding met het gebied 
Gericht tot, en vorige week aangeboden aan gedeputeerde mevr. Rommel.  

 

Een zondag op de Vogelenzangseweg.  

Waar staat jouw paard?  

Een vraag die ik met trots steevast beantwoord met de zin “op één van de laatste boerderijen in Kennemerland”.  Een boerderij  

die sfeerbepalend is voor de omgeving, met de koeien in de wei, waar de tijd heel mild is geweest. Een monument, perfect 

geïntegreerd in het landschap door de mooie balans van hoe het altijd was, samen met de nieuwe voorzieningen zoals een  

ligboxenstal voor de koeien.  

Afgelopen week werd mij weer duidelijk, toen ik een oude dame van zeker al 90 jaar sprak die haar jeugd had doorgebracht in die 

omgeving, hoe bijzonder deze boerderij en de aangrenzende weilanden is. Zij vertelde mij dat de weilanden gebruikt zijn voor de 

voedseldroppings in WO 2. Ik hoefde niet veel moeite te doen om daar een voorstelling van te maken. Immers de authentieke 

sfeer rondom de boerderij spreekt tot de verbeelding.   

Het is zondagochtend, een vader met 3 kinderen met rode overalls en hun nieuwe laarsjes aan, de kleinste met klompjes, mogen 

alle drie een eitje uit het kippenhok halen. De kleinste van 2 doet dat uiterst voorzichtig en ik verbaas me erover hoe goed het 

gaat en dat het eitje heel blijft.  

De paarden liggen die ochtend heerlijk te dutten en zijn straks aan de beurt voor een knuffel, een rit of wandeling.  

Later op de ochtend kies ik ervoor om met mijn paard een wandeling te gaan maken. Het is dan net alsof ik mij even in een ander 

deel van het land waan. De drukte van de Randstad lijkt op te lossen. Verbaas mij er iedere keer weer over dat door het beeld van 

de weilanden met de koeien erin zoveel rust op een toch drukke zondag biedt.  

Ik loop het oude weggetje af naar de ingang van de magnifieke waterleidingduinen. Binnen no-time staan er vele mensen, 

volwassenen en kinderen om mij heen.  

Mijn vriendelijke kalme paard vindt die aandacht heerlijk. Wat is hij rustig hoor ik vaak. En dan zeg ik wederom met trots dat dat 

komt omdat hij hier woont op een plek waar de paarden nog paard mogen zijn, buiten mogen wonen. Waar hij samenwoont met 

zijn vrienden, zelfs met de pauw die ervoor gekozen heeft in het weiland te gaan wonen, de lammetjes die er ook standaard voor 

kiezen om in de paddock hun haasje-over te oefenen en met de stalpoezen. de nijlganzen en een enkele keer met de koeien. 

En dat in de randstad? Ja het is er nog, zoals vroeger en het geeft je hoop en vertrouwen dat een romantische plek, een monument 

er nog mag zijn met de mensen die er nog wonen en die ons ruimhartig laten meegenieten van datgene dat met liefde in stand is 

gehouden. De plannen die er nu liggen om in te grijpen in dit gebied mogen geen doorgang vinden, je mag niet ingrijpen in dat 

wat al zo mooi en waardevol is. Het gevoel, waar zovele mensen op die zondag van genieten als ze naar hun wandelplek rijden of 

richting het strand nog even een tochtje maken, kun je niet opnieuw maken. Je kan iets nieuws creëren, tuurlijk, maar een oude 

sfeer niet. Bedenk of er nog een alternatief is, of je de juiste rapporten hebt gebruikt om je plannen te rechtvaardigen, voordat je 

je mes in eigen vlees zet.  

Dit komt nooit meer terug en iets dat zo uniek is, is niet meer maakbaar.  

 

Petra Everrs  

  



 

  



Op wo 1 sep. 2021 om 23:01 schreef Lonneke van Genne: 

 
Vanmiddag werd ik gewezen op het artikel mbt. de voorgenomen plannen in het gebied binnenduinrand Zuid-
Kennemerland. Daarin uw oproep om te delen wat het gebied voor mensen betekent. Voor mij veel, maar in de eerste 
plaats voor mijn tante Marian ontzettend veel. Zij woont in het ‘kleine’ huisje op het erf van Stal ’s-Gravenweg. Een 
magische plek tussen de weilanden en paarden. Een huisje onder de vleugels van de boerderij van Rutger en Petra. 
Een plek waar ons nichtje, Marian haar dochter Nisse, 8 jaar geleden plotseling overleed, vermoedelijk door hartfalen. 
Een ongekend tragisch moment dat Marian en alle dierbaren om Nisse heen voor altijd heeft veranderd. Een verlies 
dat bijna niet te dragen is voor Marian. Maar dankzij Rutger, Petra en de kinderen en haar plek midden in de dynamiek 
van de stal, komt ze de intens zware jaren door. De wandelingen met haar hond, de lieve woorden op stal en door het 
gesnuif van de paarden om haar heen, nooit alleen. Dit kleine stukje paradijs hoort te blijven zoals het is. Er ligt historie, 
er liggen herinneringen en er ligt toekomst. Het belang van plaatsen met een sociale functie, een plek om samen te 

komen voor mens en dier. Alle kracht en energie bundelen om deze magische plek te behouden hoe zij is. 
 

  
 
Liefs, Lonneke van Genne 

 
 

 
 
 



  
 
 

 
 

 
  



Beste Provincie, 
 
Wat ik niet zo goed begrijp is dat de provincie eerst een (snel)weg wil aan leggen om Vogelenzang heen, door het natuurgebied, 
en nu wil de provincie van de weilanden, die vele generaties lang zijn gebruikt/beheerd door boeren, onteigenen om er een 
aaneengesloten natuurlandschap van 55 duizend hectare van te maken. Wie houdt nu wie voor de gek. 
 
En mijn grootste vraag, wie heeft er baat bij die 55 duizend hectare natuurlandschap. We hebben al de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Helaas worden de duinen verwoest, doordat er geen beleid is over de uitgezette herten en vossen. Herten 
vermenigvuldigen zich onder toeziend oog van de provincie, maar de provincie neemt hier geen standpunt/besluit in. Gevolg, de 
duinen hebben geen ruimte meer voor de ontwikkeling voor planten en andere dieren, want de vele herten eten alles op en de 
vossen verstoten vele dieren/vogels. 
 
Nogmaals mijn vraag, wie heeft er baat bij de aaneengesloten 55 duizend hectare natuurlandschap. Je mag er op afstand naar 
kijken. Komen er dan nog meer bezoekers , met auto die geparkeerd moeten worden? Maar waar? De parkeerplaatsen staan 
vaak al vol. CO2 ? 
 
In de IJmuider Courant van 17 september jl. staat een interview met Huub Adank , die boswachter is geweest in de 
Waterleidingduinen van 1976 tot en met 2012 en weet waar hij over spreekt. 
 
Ik citeer uit dat interview: 
“Adank vindt het belangrijk een tegengeluid te laten horen met ruimte voor de boer en een andere manier van bedrijfsvoering. 
Niet onteigenen, geen vergunningen intrekken. Waarom wordt er nier nagedacht over circulair of natuur inclusief? De provincie 
zal dan wel moeten betalen, maar dat is nog altijd goedkoper dan onteigenen.” 
 
De weilanden , de weinige boerenbedrijven die er hier nu nog zijn, en van generatie op generatie zijn doorgegaan met hun 
bedrijf, kun je niet zo maar afnemen. Hart en ziel ligt in hun werk. Hebben zich al continu moeten aanpassen aan de 
regel/wetgeving en hebben dat gedaan. 
 
En nogmaals WIE heeft er baat bij het natuurlandschap (wat onderhouden moet worden, en door wie?) waar je op afstand naar 
kunt kijken. Zonder koeien, zonder schapen. Een groot gemis voor ieder. Ook voor de provincie. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Sjaak Seepma 
 

 

Ada Vinken  



 

Waarom is boerderij Ruigrok een paradijs op aarde.... 

Paarden mogen gelukkig niet meer in een kleine stal , alleen worden gehouden; 

Dit staat in de wet! 

Paarden moeten in principe 24/7 buiten, in een kudde, met onbeperkt ruw voer, weidegang en schuilstal staan... 

Deze plek bestaat; en nu moet in het kader meer natuur????deze unieke plek verdwijnen... 

Paard Bell staat al 13 jaar gelukkig en gezond op de boerderij, temidden van koeien schapen kippen katten, af en toe een 

ooievaar in de wei, een buizerd in de lucht, eenden in de sloot vol kwakende kikkers, 

Het is hier puur natuur!! 

Dit moet behouden worden, 

Dit is uniek stuk natuur; 

Koester dit!!! 

Met vriendelijke groet,Sabine Elfrink (s.elfrink@upcmail.nl) 

 

LS - waarlijk van de zotte ... 
 
Als geboren en getogen Vogelenzanger meen ik me te herinneren dat het gebied toch een beschermd veengebied is 
met eeuwenoude waarde? 
Wat is er in godsnaam mis met dit stuk groen tussen mens en duin? 
 
Onnodige kosten en ik denk zelf dat het er niet mooier of beter op gaat worden.  
 
Maurice Selhorst 



 

  



 

 

Betekenis 'passie'  

Je hebt gezocht op het woord: passie.  

pas·sie (de; v) 1het lijden van Jezus 2 (meervoud: passies) hartstocht, drift; 

hartstochtelijke liefhebberij  

  

Deze foto vat alles samen. Deze foto brengt de 

PASSIE van verschillende belanghebbenden in 

beeld.   

Paarden zijn mijn PASSIE. Het is mijn hobby, 

mijn ontspanning, mijn sociaal leven en mijn 

zen.   

Mijn paard staat gestald bij Stal ’s Gravenweg, 

de pensionstal van familie van der Peet. De 

boerderij is een Rijksmonument en stamt uit 

de 17e en 18e eeuw. Deze stal ligt midden in 

de natuur tegen de Amsterdamse 

Waterleiding-duinen aan. Dat bedrijf zorgt 

natuurlijk voor een inkomen, maar is boven 

alles zijn PASSIE.  

Op deze stal staan zo’n 160 paarden gestald, 

met ieder een of meer eigenaren en hun zogeheten bijrijders, in totaal komen er wel zo’n ~275 verschillende 

mensen op stal, met een gemene deler, paarden zijn hun PASSIE. Al deze mensen genieten van hun liefhebberij, van 

hun paard, de vriendschappen die ontstaan, de prachtige locatie en de voorzieningen, waar het mogelijk is om vanaf 

stal zo het bos en het duin in te rijden. Dat is genieten!   

Het is een van de weinige pensionstallen waar paarden op een zo natuurlijk mogelijke manier samenleven. De 

paarden leven in kuddes, zoals ze van nature gewend zijn om te doen en van het voorjaar t/m het najaar kunnen 

deze paarden 24/7 volop genieten van vers gras op de prachtige weilanden. Deze weilanden zorgen overigens voor 

een diversiteit aan flora en fauna. Wij kiezen er heel bewust voor onze paarden op deze plek en op deze manier te 

stallen.  

Wanneer ik vanaf stal het bos inrijd en geniet van deze prachtige omgeving, dan rijd ik langs de mooie weilanden van 

de nog maar weinige kleinschalige boerenbedrijven met hun koeien. De koeien en het bedrijf, dat is de PASSIE van 

deze boeren.   

Waar moeten onze paarden naartoe als dit niet mag blijven bestaan? Waar kunnen wij onze PASSIE dan voortzetten? 

Op een stal ergens langs de startbaan van Schiphol? Nee, dat is genieten.    

En wat moeten de eigenaren van de boerenbedrijven gaan doen als hun PASSIE wordt ontnomen?   

Beste gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, wat is jouw PASSIE? Hoe zou jij het vinden als jouw PASSIE jou 

wordt ontnomen? Verplaats je in ons en ga echt de dialoog aan en sta open voor, en kom samen tot een duurzame 

oplossing waarbij de ambitie van de provincie samenkomt met het behoud van deze boerenbedrijven, zodat wij onze 

PASSIE kunnen blijven voortzetten.   

Met vriendelijke groet,  

Léonie Deij  

  



  



Beste dame, heer, 

Graag wil ik u laten weten waarom ik vind dat het landschap rondom Vogelenzang moet blijven zoals het is. 

Buiten dat ik vind dat de boeren die daar al jaren zitten niet weg zouden moeten, omdat het land moet verschralen 

en er geen dieren meer op de weilanden mogen. Boeren die jaren hebben geïnvesteerd om het land zo te krijgen 

zoals het nu is. Geschikt voor paarden en koeien.  

Elke dag wanneer ik naar mijn paard ga, geniet ik van de prachtige omgeving, de paarden en de koeien in de 

weilanden.  

Hoeveel paarden en koeien komen nooit of veel te weinig buiten? Hier kan t nog.de dieren kunnen hun zelf zijn en 

staan niet opgesloten. Waar moeten al deze dieren heen? Er zijn geen stallen in de omgeving zoals deze!  

Mijn paard heb ik tijdelijk weggehaald om hem dichter bij huis te hebben, hij werd hier niet gelukkig van, was veel 

ziek en down. Dus terug naar deze plek en nooit meer weg. Luid hinnikend kwam hij de trailer af en maakte meteen 

contact met zijn oude vrienden. Nooit meer down, en t scheelde een hoop dierenartskosten.  

Waarom niet bijvoorbeeld stroken aanleggen met wilde bloemen? Dit zie je elders in t land ook.  

Waarom wel een circuit in Zandvoort? Waarom wordt er niets aan t overschot herten in t duin gedaan? Pak dat eerst 

eens aan, zodat daar de biodiversiteit kan terug keren! 

Er zijn zoveel mensen die hier fietsen en juist genieten van de natuur en de dieren in de weilanden. 

Bespaar de boeren, de eigenaren van de pensionstallen, de eigenaren van de paarden een hoop leed en laat het 

prachtige landschap zoals het nu is!  

Groeten,  

Inge 

 

Ik heb in 2000 mijn huis aan de Vogelenzangseweg gekocht.  Ik ben in Denemarken geboren en dit pittoreske dorp 
met weilanden, koeien en paarden, mestlucht deed me veel aan mijn geboorteland denken. Een dorpje, waar veel 
mensen elkaar kennen.  
Er was een aantal jaren geleden, volgens mij, sprake van een weg dwars door de weilanden? Nu weer andere 
plannen, waar mensen die werken met hun dieren en voor hun dieren,  nu worden bedreigd om dit op te geven? 
Ik begrijp dit niet. Afgezien van het feit, dat mensen hun werk, hun hobby verliezen, verdwijnt al het mooie van dit 
landelijke dorp. Is dat vooruitgang? 
Mijn man en ik zijn duidelijk tegen dit voorstel.  
 
Vriendelijke groeten,  
 
Christine Lembcke en Ron Valk 
 

Mijn ouderlijk huis (1945-1952) was gelegen aan de Boekenroodeweg te Aerdenhout en nog steeds koester ik de 

herinneringen aan de streek Aerdenhout/Vogelenzang. 

 

Hierbij mijn steun voor jullie verzet tegen de dreiging, dat agrarisch landschap opgeheven zou moeten worden, ten 

behoeve van een dwaling van de overheid. 

 

Heel veel succes gewenst. 

 

M.H. Meinen (Ard) 

  



 

  



Geachte dames en heren, 
 
Iedere keer dat ik over de Vogelenzangseweg rijd verbaas ik me over de schoonheid van dit gebied. Laat het zo als het is. Ik ben 
hier opgegroeid. Heb al gezien dat er zo nodig herten en vossen moesten komen waardoor er al plantjes en insecten werden 
verdreven. Haal die herten en vossen maar weg uit dat gebied, dan herstelt de natuur zich vanzelf. 
 
Met vriendelijke groet, 
IJsbrand Kortekaas. 
 

Beste mensen, ik rij elke dag met de fiets langs deze natuur schoon , vind daardoor mijn rust en ruimte gevoel . Laat dit bestaan 

zo fijn  

 

Groet Silvia 

 

Toen ik hier, 8 jaar geleden, neerstreek 
En de omgeving zo eens bekeek 
Was het weiland voor mij niet meer dan een mooie groene deken 
  
Het was een grillige tijd in het gezin 
En zat mijn gevoel niet in de plus, maar in de min 
Het weiland werd een oase van  vrede 
  
Mijn werkdagen waren soms wel heel erg druk 
Ik kwam vaak gesloopt thuis en was dan stuk 
Naar het heerlijke weiland om even bij te tanken 
  
De winter met sneeuw, genoeg sneeuw voor de slee 
Sneeuwballen gooien met z’n twee 
Het weiland was een schitterende witte vlakte 
  
Na de vakantie, wat pondjes erbij 
Die moeten er af, dan ben ik weer blij 
Heerlijk hardlopen door het weiland 
  
Een veelzijdig weiland, waar veel is te zien 
Paarden, koeien en een schaapje misschien 
Vogels, een reiger en een ooievaar 
Bramen plukken, wandelend kijken naar het huis van Barnaart 
Heel dichtbij en toch van de wereld weg 
Het maakt me gelukkig, maar nu van de leg 
Want ga ik dit weiland werkelijk zien veranderen in dras 
Een woonplek voor rat en mug, een soort moeras? 
  
Kom op zeg, hoe durft u, u snapt het niet 
Met dit besluit oogst u alleen boosheid en veel verdriet 
Kom eens met ons praten hier in Vogelenzang en u weet 
Zonder “ons” weiland zijn wij niet meer compleet. 
  
 Wendy 



  



In de media 

 

  























 







 

        

 

  



 

  



 



 



  



 



 



 



 


