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Initiatiefvoorstel
Beschermd Dorpsgezicht 'het Duin' te Bennebroek

‘Door de waarde expliciet te maken, kunnen we samen een 
keuze maken in wat we willen behouden’

Van:
Aan:
Betreft:

Hart voor Bloemendaal, ...
De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
Initiatiefvoorstel Beschermd Dorpsgezicht 'het Duin' te Bennebroek

De raad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op 2 februari 2023

Overwegende dat:
* Vijfduizend jaar geleden tussen de Noordzee en de huidige Haarlemmermeer 

een duinwallenlandschap ontstond met duinen die van noord naar zuid liepen;
* Het gebied ten oosten van de Rijksstraatweg en ten zuiden van de 

Bennebroekerlaan op zo'n duinwal is gelegen die op historische kaarten is 
omschreven als de 'wildernisse' omdat het een 'woestenij was van 
eikenhakhout en dik struikgewas;

* De wijk 'het Duin' te Bennebroek vrijwel geheel gelegen is op deze oude 
strandwal;

* De strandwal nog herkenbaar is door sterke hoogteverschillen;
* Het gebied aan de westzijde wordt begrensd door de Rijksstraatweg en aan de 

zuidzijde door de Kennemerbeekweg, (tevens de gemeentegrens met 
Hillegom) terwijl de achtererven van de Schoollaan de oostelijke rand vormen;

» Op 'het Duin' aan het begin van de vorige eeuw (1919) voor het eerst villa's 
werden gebouwd en vervolgens via verkaveling vanaf de járen dertig het 
gebied werd bebouwd met behoud van het geaccidenteerde terrein en het 
groene karakter;

* Op de kavels erfdienstbaarheden waren gevestigd door freule Willink die o.a. 
in de transportakten notarieel liet vastleggen dat de gronden niet mochten 
worden afgegraven;
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* Momenteel sprake is van een ontwikkeling die gekeerd moet worden, nl dat 
nieuwe bewoners c.q. nieuwe eigenaren het duin laten egaliseren en het zand 
afgraven en laten afvoeren waarbij het karakter van het gebied met 
hoogteverschillen en de begroeiing die herinnert aan het oude hakhoutbos 
wordt aangetast;

» De aardkundige kwaliteit van de duinwal van zeer hoge waarde en 
onvervangbaar is;

* Dit gebied een hoge cultuurhistorische en natuurlijke en aardkundige waarde 
vertegenwoordigt en deze waarden moeten worden beschermd tegen (af- 
jgraven en egaliseren van het gebied en waarbij sloop gevolgd door 
nieuwbouw met een omvang die meer is dan is toegestaan volgens het huidige 
bestemmingsplan, voorkomen moet worden.

Draagt het college op:

* een besluit voor te bereiden waarbij de villawijk 'Het Duin' te Bennebroek aan 
de hand van een cultuurhistorische waardestelling van de aanwezige 
natuurlijke resterende kenmerken van het oorspronkelijke 
duinwallenlandschap, welke bezien vanuit een perspectief van historische 
geografie bescherming verdienen, wordt aangewezen tot een gemeentelijk 
beschermd dorpsgezicht en

» daarvoor de procedure te doorlopen die daarop van toepassing is met als doel 
de historische geografie expliciet te maken waardoor bescherming het 
geaccidenteerde duinwallenlandschap beter geborgd is.

M Roos, Hart voor Bloemendaal
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