
Inspreekreactie van P. Kouwenhoven  

Commissie grondzaken 30 november 2021 

Inzake: Programma Water rapport 

 

 

Geachte voorzitter, commissieleden en geachte kijkers en luisteraars, 

Ik ben inwoner van de gemeente Bloemendaal en mijn naam is Pieternel 

Kouwenhoven 

Allereerst wil de gemeente een compliment maken voor het Programma Water. Maar 

ik wil wat suggesties voor verbetering geven. Ik mis in dit Programma Water drie 

punten: 

1. De aansluiting met het programma Gedeelde Weelde Binnenduinrand, en wel 

de paragraaf Waterstelsel, hoofdstuk 4.6 tot 4.8; (Bijlage foto) 

2. de aansluiting en de verwerking van de informatie uit het rapport van het 

Hoogheemraadschap met modellen over de effecten van de zeespiegel 

stijging in onze gemeente. Zij hebben een rapport gemaakt wat de effecten 

zullen zijn van de zeespiegel stijging die ook effect zal in onze gemeente; 

3. het gebruik van de geweldige tekeningen die een gemeente ambtenaar 

maakte van de waterlopen in de 17e eeuw in deze gemeente die hij 

overtekende op de huidige kadastrale kaart van 1958. (Bijlage foto) 

Ik ga u een voorbeeld geven waarom dit zo belangrijk is: 

Heeft u gezien dat het noordelijke deel van Duin en Daal, dus de villa wijk tussen het 

Halve Maantje tot aan de Hockey Club een risico gebied is? Weet u waarom? Dat 

komt door de duinrellen die daar zijn gedempt in 19e eeuw, maar die duinrellen zijn 

wel te zien op tekeningen die de gemeente in de jaren 50 van de vorige eeuw liet 

maken en die nu in het provinciale archief Noord-Holland zitten.  

Weet u wat er in het zeespiegel stijging rapport van het Hoogheemraad staat: het 

Halve Maantje en het andere weiland allebei gaan onderlopen en dat de sommige 

omliggende huizen onder water zullen komen te staan. Hierover staat niets in het 

Programma Water.  

Ik wil u met dit voorbeeld laten zien dat in het Programma Water mijns inziens 

essentiële informatie ontbreekt. 

Kortom: maak van dit ingenieurs modelrapport een echt op maat gemaakt 

Programma Water. 

1. Duik in de archieven en ga op zoek naar die prachtige tekeningen van de 

ambtenaar die dat in jaren 50 voor de gehele gemeente uittekende. Zie hier 

een voorbeeld. 

2. Bel met het Hoogheemraadschap die u de modellen kan geven waaruit u kunt 

zien dat die waterspiegel stijging ook voor de lagere delen van deze gemeente 

effect zal hebben.  

 

zo wordt het Programma Water een echt op maat gemaakt programma voor deze 

unieke gemeente. 



Tenslotte nog twee laatste punten: 

Er is mijns inziens geen aandacht voor het duinwatersysteem en het specifieke 

beheer van duinrellen, de duinbeken die dit gebied uniek maken. Er is geen aandacht 

voor het behoud van het enige blekerij landgoed wat er nog is, Duin en Daal, zie het 

rapport Gedeelde Weelde Binnenduinrand waarin dit type landgoed staat beschreven 

om te behouden. Verder worden de duinrellen van de gemeente beheerd als een 

sloot. Maar bij een duinrel hoort een ander beheer type. Zo moet het riet-residu afval 

juist niet op de oeverranden blijven liggen (maar moet het direct worden afgevoerd. 

De bladeren dienen te worden verwijderd uit het water waar dit thans niet of althans 

onvoldoende gebeurt. Hiervoor zou ook aandacht moeten komen. 

Tenslotte nog een punt: drijfmest injecties. Het is dweilen met de kraan open als je 

schoon water wil behouden als je toestaat dat gebruikers van (gemeente)grond 

drijfmest injecties mogen doen in waterwin gebieden en natuurterreinen. Iedereen 

weet dat drijfmest gif is een negatieve invloed heeft op de biodiversiteit, de 

bodemkwaliteit en de waterkwaliteit. Het is ramp  voor vogels en vissen en de 

waterkwaliteit. Ik verzoek de gemeente op zijn eigen (natuur)gronden te verbieden 

dat er nog drijfmest wordt uitgereden in het belang van ons drinkwater en de natuur. 


