
 

Aan: Gemeente Bloemendaal 

Ter attentie van college van Burgermeester en Wethouders 

 

CC: Gemeenteraad 

 

Onderwerp: Optie tot herplaatsing “Stal de Naaldenhof” 

 

Datum: 01-12-2020 

 

Geachte Lezer, 

Graag wil ik via deze weg uw aandacht vragen voor het volgende: 

Hoogstwaarschijnlijk heeft op een bepaalde manier u wel het bericht bereikt dat Gemeente 

Zandvoort voornemens is om de bestemming van het perceel aan Zuidlaan 51 te Bentveld te wijzigen 

van manege naar woonbestemming. 

Op het moment is het perceel in gebruik als manege, Stal de Naaldenhof. Onze stal heeft een rijke 

historie van meer dan 50 jaar. We hebben een groot aantal mensen kennis doen laten maken met 

paarden/ pony’s en de paardensport. En we zijn een goedlopend bedrijf met tien medewerkers: 

Wekelijks rijden hier meer dan 500 volwassenen en kinderen paard. Ruim 50 mensen stallen hier hun 

paard. We houden rond de 20 wedstrijden per jaar op verschillende niveaus. Kinderen raken 

hierdoor spelenderwijs vertrouwd met het wedstrijdelement. In de vakanties houden we meerdere 

ponykampen (rond 40 kinderen per week), die druk bezocht zijn. We zijn een erkende opleidingsplek 

voor het SRR-ruiterbewijs, het bewijs dat iedere ruiter op zak moet hebben om veilig de openbare 

weg op te mogen. Zowel in het verleden als vandaag, heeft ons klantenbestand altijd bestaan uit 

mensen uit Zandvoort, Bentveld en de omliggende gemeenten, te weten Bloemendaal, Heemstede 

en Haarlem. 

Ons huidig pachtcontract loopt tot medio 2028. De eigenaar van het terrein heeft aangegeven het 

contract niet te verlengen, ongeacht of de gemeente de bestemming gaat wijzigen of niet. Met dit 

voorgenomen besluit zal de manege op deze (prachtige) locatie bij de duinen komen te verdwijnen. 

Dat op zich is uiteraard betreurenswaardig, maar houdt ook in dat alle (toekomstige) liefhebbers van 

de paarden(-sport) hun heil ergens anders zouden moeten gaan zoeken. De mogelijkheden hiertoe 

zijn in de directe omgeving minder goed tot niet te vinden. Mede omdat er meerdere 

manegebedrijven in de regio hun activiteiten gaan beëindigen ofwel hebben beëindigd. 

  



Het algemene idee en indruk is dat de ruiters willen blijven rijden in onze regio en dat de stroom 

mensen die kennis wil maken met de paardensport niet op houdt te bestaan. Sterker nog, dit zou 

zelfs nog wel kunnen groeien. Op dit moment werken wij met lange wachtlijsten, omdat zoveel 

mensen paard willen rijden bij ons aan de Zuidlaan. 

Als uitbater van Stal de Naaldenhof wil ik heel graag door met onze stal in deze regio, waar zoveel 

vraag is naar hippische activiteiten. Omdat ik in de toekomst niet meer stal kan houden aan de 

Zuidlaan in Bentveld, is het probleem de locatie waar het dan wel mogelijk zou zijn. Daarom stel ik u 

de vraag of de mogelijkheid bestaat dat uw gemeente een andere locatie ter beschikking stelt (tegen 

verpachting) om de manege te kunnen voortzetten zodat de paardensport hier behouden blijft. 

Graag wil ik één en ander toelichten in een persoonlijk gesprek. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 


