Liefde op het
eerste gezicht

Liefde op het eerste gezicht

Liefde op het eerste gezicht

JAAP STAHLIE, rond de Koepelberg

BIJ BLOEMENDAALS BEGIN LIGT VELSEREND. Uitzicht op
de ruïne van Brederode, het hoogste duin, veenweiden,
bossen met eeuwenoude eiken en beuken, en de
Brederose Beek, of wat daar nog van over is, door
Frederik van Eeden ooit liefdevol herdoopt in Amoureuze Beek. Het is de plek waar de Kennemerduinen
abrupt overgaan in natte beekvegetatie. Bijzondere en
zeldzame dieren en planten voelen zich hier thuis, al
eeuwen, op de grens van droog en vochtig gebied, van
schrale en rijke grond. De sfeer is bijzonder. In elk jaargetijde en onder alle weersomstandigheden.

MAKELAARS ZOUDEN DIT EEN A1-LOCATIE NOEMEN, maar
dat trekt de verkeerde mensen aan. Mensen die standing
en status ontlenen aan de plek waar ze wonen. Die
denken dat met geld alles te koop is. Nee, die zouden
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zich hier niet thuis voelen. Deze plek is bedoeld voor
de liefhebber. Voor mensen die rust en ruimte zoeken
zonder zich volledig af te sluiten van alles en iedereen,
zonder diep de provincie in te moeten duiken. Die
comfort en gemak zoeken, zonder de oppervlakkigheid
en gemakzucht die daar zo snel bij om de hoek komen
kijken. Die dit gebied nemen zoals het is, niet de
behoefte hebben er hun stempel op te drukken, het naar
hun hand te zetten, hun geurvlag te planten. Mensen
dus, die zich niet hoeven te bewijzen, of zich nooit
hebben hoeven te bewijzen. Elitair? Ach, dat is niet de
bedoeling, maar je kunt maar beter duidelijk zijn, direct
in het begin al. Voor je het weet word je verkeerd
begrepen. Sommige mensen lezen zo vluchtig.

ONS SOORT MENSEN. Daar is dit bijzondere plekje voor bestemd. Nee, begrijp me niet verkeerd, ik bedoel ‘ons
soort mensen’ natuurlijk niet in de betekenis die in de
negentiende en vroeg-twintigste eeuw aan deze term
werd gegeven, en waarmee de zelfvoldane burgerij zich
afschermde tegen vulgaire invloeden van buitenaf, oh
nee, verre van dat, ik bedoel simpelweg de letterlijke
betekenis. Zielsverwanten, mensen die zo’n beetje op
dezelfde manier in het leven staan, die van min of meer
dezelfde dingen houden. Die ongeveer net zo zijn als u


en ik. Die, om wat specifieker te worden, eerder voor
kwaliteit gaan dan achter koopjes aan te hollen, die
geloven in duurzaamheid en daarmee weinig heil zien
in het najagen van trends en hypes, die bijzonder
materiaalgebruik herkennen en waarderen, gewoon
zonder bijbedoeling, zonder effectbejag, die kunnen
genieten van een mooi ontwerp, van een mooie vorm,
mits functioneel. Kortom, mensen die puurheid, echtheid en eerlijkheid zoeken in zo’n beetje alles wat ze
doen. Dat soort mensen. Daar gaat het hier over. Zij zijn
het die in Velserend wel eens gelukkig zouden kunnen
worden, er het huis van hun dromen zullen vinden. En
die deze bijzondere en kwetsbare omgeving weten te
waarderen, er respectvol mee zullen omgaan. Dat laatste
kan ik niet genoeg benadrukken.

WIE ZICH IN HET VOORGAANDE HERKENT moet vooral
doorlezen, want dan is dit boekje voor u, of beter gezegd, voor jou bestemd, want ik hoop dat we elkaar
vanaf nu mogen tutoyeren. We zijn inmiddels onder
elkaar, veel andere lezers zullen nu wel zijn afgehaakt.
Bovendien hadden we iemand als jou voor ogen toen
we aan dit avontuur begonnen. En onszelf, want laten
we wel wezen, ook wij zijn zo, ook wij staan zo in het
leven. Nee, ik realiseer het me, we zijn niet met velen.


Er zijn simpelweg niet zo veel mensen die er zo over
denken, maar aan de andere kant, Velserend is een klein
en overzichtelijk project. Voor stuk of veertig appartementen is er plek. Komen er te veel kopers op af, dan
ontstaat een probleem, dan moeten er mensen teleurgesteld worden. Een extra stimulans om het onder
elkaar te houden.









JAAP STAHLIE, Dooie Bos





JAAP STAHLIE, Brederodeberg

Liefde op het eerste gezicht





JOSÉ VAN RIELE, Bleek en Berg #1

ZO, NU DURF IK OPEN KAART TE SPELEN, eerlijk te zijn,
zeggen waar het op staat. Ach, het was liefde op het
eerste gezicht. Dat mag je best wel weten. Helemaal in
het begin al. Toen je op je lelijkst was. Maar zelfs in je
lelijkheid was je mooi. Iemand wilde je fotograferen,
zoals je toen op dat moment was, maar ik heb hem op
andere gedachten kunnen brengen. Het zou een mooie
plaat hebben opgeleverd, maar het zou unfair zijn geweest. Je was nog zo kwetsbaar.
De eerste keer dat ik je zag viel de regen met bakken
uit de hemel, maar koud was het niet. Overal bloemen
en planten, druipend van het overvloedige vocht. Sommige waren mij onbekend. Ik ben daar jammer genoeg
nooit zo goed in geweest, in het herkennen van die
verschillende soorten, en jij, zo heb ik gehoord, hebt je




je leven lang weten te omringen met bijzondere exemplaren. Dus ik had zo’n beetje bioloog moeten zijn om
de namen te kennen. Ik zag wel dat ze mooi waren. Ze
groeiden en geurden tussen je puinhopen. Ze stonden
aan de rand van wat ooit een zwembad was geweest. Er
lag ook ergens plompverloren een groot veld paddenstoelen, aan het begin van de zomer. Ook die zullen wel
bijzonder zijn geweest. Een konijn maakte zich haastig
uit de voeten. Ik voelde me een indringer. Maar genoot
tegelijkertijd van de magie en de belofte die je uitstraalde. En de rust. Terwijl de gewone wereld niet
eens ver weg was.

Toen al. En ik weet wel waarom.
Later werd je wat voller. Het prille zand werd door de
wind opgeblazen tot stevige duinen. Je werd bekend en
bemind. Steeds meer mensen wilden in je nabijheid
verkeren. Je plek straalde zoveel kracht en energie uit.
Maar je werd ook, zonder het te beseffen, misbruikt
door de elite van die tijd. Ze zagen mogelijkheden in
je, wilden van je profiteren, je gebruiken voor hun
intriges en politieke spelletjes. En jij was te naïef, te onbevangen en te genereus om dat te doorzien. Eigenlijk
ben je nog steeds zo, nu ik er over nadenk, ondanks al
die duizenden jaren ervaring en wijsheid die je met je
meedraagt. Het is waarschijnlijk zelfs een van je charmes.
Heb je dan niets geleerd? Wordt het geen tijd dat er
iemand zich eens om jou bekommert, je tegen jezelf in
bescherming neemt? Iemand die van je houdt, je
respecteert, geen bijbedoelingen heeft, geen misbruik
van je wil maken?

Hoe oud ben je? Of wil je het daar liever niet over
hebben? Op jouw leeftijd hoef je daar toch niet geheimzinnig over te doen? Ouder dan alles en iedereen
ongetwijfeld. In je jonge jaren moet je dus helemaal
alleen zijn geweest. Zee en wind hadden nog vrij spel.
Speelden met je. Daagden je uit. Je wist toen nog amper
wie je was. Steeds weer veranderde je van uiterlijk.
Steeds weer deed je je anders voor. Uiteindelijk sloot
de duinenrij zich en veranderde je waddenlandschap in
pril drooggevallen land te midden van veenmoerassen.
Pas toen kwamen de eerste bewoners. Aangetrokken
door je schoonheid, kracht en energie. Ze vonden een
klein paradijs en voelden zich er direct thuis. Zij ook.

Er werd een versterkte veste tegenover je gebouwd.
Die plek was niet toevallig gekozen. Zo konden deze
heersers elke dag vanuit hun torens onbelemmerd je
lieflijke velden bespieden. Konden ze door niets en
niemand gehinderd zich jouw jeugdige schoonheid toeeigenen. Deze lieden trokken in hun kielzog veel ruw
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volk aan. Hoeveel marcherende laarzen hebben niet in
de loop van de eeuwen je prachtige en zeldzame
bloemen en planten vertrapt? Wie zijn er niet allemaal
over je heen gegaan? Hoe vaak ben je niet misbruikt en
verkracht door muitende en brandschattende soldaten?
Hoeveel bloed heeft zich niet gemengd met het heldere
water van je beek?
Het begon al meteen na de bouw, in een strijd waarbij
de Kabeljauwse bewoners van de streek de Hoekse
burcht belegerden en verwoesten. Binnen een aantal
decennia - het kasteel was nog maar amper herbouwd herhaalde de geschiedenis zich. In de vijftiende eeuw,
tijdens de opstand van het Kaas- en Broodvolk, viel de
burcht ten prooi aan plunderende Duitse soldaten en
weer een eeuw later werd het tijdens het beleg van
Haarlem door gefrustreerde en gedesillusioneerde muitende Spaanse soldaten in brand gestoken, ontplofte de
kruitkamer, ontwrichtte een groot deel van het bouwwerk en stortte een muur volledig in. Het enige goede
dat nog aan die laatste verschrikkelijke gebeurtenis
herinnert, zijn de nu beschermde wijngaardslakken die
in jouw buurt een veilig onderkomen vonden. Ontsnapte ingrediënten van de Spaanse pot, zo zeggen
mensen die het weten kunnen.



De ruïne werd dit keer niet herbouwd en verdween in
de loop van volgende eeuwen door verstuivende duinen
voor een groot deel onder het zand, om pas weer in de
negentiende eeuw als Doornroosje uit een lange slaap
wakker gekust te worden. Romantici, niet gehinderd
door voldoende kennis van restauratie en historie,
fantaseerden en construeerden een gedeeltelijk nieuw
verleden. Wilden jouw uitzicht mooier en romantischer
maken. Er waren mannen in jouw nabijheid gekomen,
die weliswaar de aantrekkingskracht van het gebied
herkenden, voelden dat het een magische plek was, maar
het simpelweg niet konden accepteren zoals het in al zijn
schoonheid was. Het moest allemaal nog mooier en nog
echter worden. Een beetje Disneyland avant la lettre.
Nou ja, we moeten ze niet te hard laten vallen. Ze
hebben er wel voor gezorgd dat de ruïne behouden
bleef, niet verder in verval raakte, en niet te vergeten,
ze hebben zich met vallen en opstaan de kunst van het
restaureren eigen gemaakt. Veel oude gebouwen en
vervallen binnensteden hebben daar later van kunnen
profiteren. En dat in een tijd waarin men niet maalde
om een overblijfseltje uit een ver verleden meer of
minder. Dit was de tijd van De Grote Vooruitgang waar
veel, zo niet alles, voor moest wijken. Nee, laten we ze
maar dankbaar zijn.


En nu, nu staan er een stoere ruïne, bepaald niet authentiek, maar ook zeker geen kitsch. De nieuwe toegevoegde elementen zijn inmiddels verweerd, hebben zich
gemengd met het oorspronkelijke bouwwerk. Niemand
weet meer hoe het kasteel er oorspronkelijk uit moet
hebben gezien. Behalve jij. Jij hebt het allemaal zien
gebeuren. Jij bent van alles getuige geweest.

TEGENOVER DE RUÏNE, op jouw lieflijke grond, verrees in
het begin van de zeventiende eeuw een kleine buitenplaats, gebouwd in opdracht van de voormalige schout
van Tetterode. Als buur kwam blekerij Bloemendaals
Begin. Het moet in diezelfde tijd zijn geweest dat in


jouw nabijheid ook het prachtige buiten Hoogsigtenburgh werd voltooid. Later ging het je nog meer voor
de wind. Je kwam in de hoogste kringen terecht en werd
bezit van de machtige bierbrouwer Loo, burgemeester
van Haarlem, kolonel van de schutterij en lid van de
Generale Staten. Ik zie hem zelfgenoegzaam poseren op
schutterstukken van Frans Hals. En jou zie ik voor het
eerst op een schilderij van Jacob Adriaensz Matham, en
inderdaad, je mag er zijn. Een klein buiten met strakke
geometrische tuin, geheel naar de mode van die tijd;
een statige oprijlaan - de huidige Velserenderlaan completeerde het geheel. Ook brouwerij ‘De Drie
Leliën’ van Loo, staat er op afgebeeld: twee trofeeën
verenigd op één schilderij. Toch voldeed je niet aan
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zijn verwachtingen, een groter, belangrijker huis moest
er komen. Na Loo kwamen nog meer van deze
Belangrijke Mannen in je leven, maar de meeste verveelden zich al snel. Stel me voor hoe ongelukkig je
geweest moet zijn in dit verwende, door macht en geld
gedreven milieu. Hoe weinig je jezelf kon zijn.
Op een steenworp afstand woonde Descartes. Had jij
soms kennis aan hem? Was je zijn muze, heb jij hem
geïnspireerd, hem geholpen, toen hij op zijn Discours
de la Méthode zat te blokken? Heb jij hem gevoed met
jouw energie, inspiratie geschonken, vertrouwen gegeven om door te zetten, het boek tot een goed einde
te brengen? Het zou zo maar kunnen als ik het werk
doorblader en de essentie probeer te begrijpen.

OP DE GROTENDEELS KALE DUINEN ontstonden tenslotte
bossen. Soms spontaan, soms aangeplant om een eind te
maken aan de vele verstuivingen. En jij begon, in de
steek gelaten, verwaarloosd en noodgedwongen aan
een nieuw leven als logement, de gronden gedeeltelijk
verkocht om de schulden te voldoen. Heb je je geschaamd? Het had toch niets met jou te maken, het was
toch de schuld van degenen die voor je hadden moeten
zorgen, je moesten beschermen, waarom lieten ze je in


de steek? Ook blekerij Bloemendaals Begin had zijn
langste tijd gehad, werd gesloopt, en later vervangen door
een villa met dezelfde naam. Vele andere ooit glorieuze
buitens volgden eenzelfde lot. Het was onmiskenbaar
dat er andere tijden op komst waren.
Er kwam een psychiatrisch ziekenhuis naast je. Verwarde mensen konden aansterken in jouw nabijheid,
konden zich koesteren en tot rust komen aan jouw
veilige boezem, konden zich laven aan jouw kracht. Het
logement werd hotel, gedreven door de familie Eden.
De beroemd geworden schaatser en wielrenner Jaap,
opgevoed door, en kleinkind van de uitbaters, bouwde
in het glooiende duinlandschap gestaag aan zijn conditie.
Een van Eeden – nu met twee e’s - was de bekende
schrijver Frederik, zoon van een auteur van natuurhistorische geschriften. Frederik, die stiekem verliefd
op je was, je mooie plekjes verkende, lyrisch over je
schreef, allerlei koosnaampjes voor je verzon. Hij was
het die de Brederosche Beek veranderde in Amoureuze
Beek en misschien is hij het wel geweest die de trappen
naar het hoogste duin, in die tijd niet alleen een populaire bestemming van natuurminnende studenten, maar
ook een Haarlems Lourdes waar ene Pieternel aanbeden werd, de naam ‘De Blauwe Trappen’ gaf. Of was
het toch Nicolaas Beets die in zijn Camera Obscura
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deze plek al eerder beschreef?

nat spetterden. De bijzondere geur van het algrijke
water. Badjuffrouw Rina als stralend middelpunt op
haar hoge uitkijkpost. Kanoën op de grote plas. Meisjes
die indruk probeerden te maken op jongens en andersom. Elkaar onder duwden, nauwkeurig bijhielden hoe
lang je het onder water volhield. Met bravoure de hoge
duikplank beklommen, om boven gekomen opeens alle
zekerheid en zelfvertrouwen te vergeten. De enkeling,
die het lukte in volmaakte zweefvlucht naar beneden te
duiken. De glijbaan, waarvan ik de resten op die eerste
dag dat ik je zag nog tussen de welig tierende begroeiing
zag liggen.

En naast het hotel, dat nu verder door het leven ging
als restaurant Brederode, kwam een natuurzwembad en
later ook nog iets dat leek op een camping. Generaties
Kennemers hebben hier vertoefd, hebben er leren
zwemmen, in baden gevuld met zuiver duinwater. In
zomers waar volgens de herinnering van velen geen
eind aan leek te komen. Hier was het, waar mensen in
het schemergebied tussen kind en volwassenheid hun
eerste voorzichtige kussen uitwisselden en waar anderen
misschien wel De Grote Liefde ontdekten. Jouw naam
roept warme gevoelens en zoete herinneringen op bij
generaties mensen uit de wijde omtrek. Je hebt het
allemaal gezien: opwinding rond de badhokjes tijdens
het schoolzwemmen, nieuwsgierige jongetjes die stiekem gluurden naar giechelende spichtige meisjes. Niet
dat er veel gebeurde. Het was allemaal zo onschuldig.
Het was de tijd dat de meeste avontuurtjes zich vooral
in de fantasie afspeelden. En in stoere verhalen achteraf.
Maar dat maakte het niet minder spannend en opwindend. Zeker vergeleken met nu, de tijd dat alles kan en
mag, en niemand nog ergens van opkijkt.

Je moet in die tijd gelukkig zijn geweest. Je moet
genoten hebben. Je was in je element, in je kracht. Jij
hebt mensen altijd zoveel te bieden gehad en nu kon je
je helemaal uitleven. Je kon alles geven wat je in je
had. En dat moet veel zijn geweest, als ik vergeelde albums doorblader, vergeten ansichtkaarten bekijk en
nostalgische verhalen op internet lees. Geen enkel besef
had je van de vreselijke gebeurtenissen die zich zouden
aandienen. Niets wees erop dat er een einde zou komen
aan deze onschuldige en vrolijke wereld.

Kleine kinderen in het pierebadje, die onder het toeziend oog van kwebbelende moeders elkaar luid gillend

Het bad werd overbodig en gesloten, de camping was
al eerder opgedoekt en ook het restaurant kwam uit-
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eindelijk leeg te staan. Opnieuw einde van een tijdperk. Verval trad op. Je kreeg last van duistere lieden
die weinig goeds in de zin hadden. Ook zwervers trok
je aan, maar daar had de buurt meer last van dan jij. Jij
was nooit eenkennig. Jij bent altijd genereus en gastvrij
geweest. Naar iedereen. Veel erger waren de speculanten
die uit je doodsstrijd een makkelijk slaatje probeerden
te slaan. Ten slotte brandde het hotel onder duistere
omstandigheden af. Wat restte werd door de brandweer
omvergetrokken. De buurt kwam in opstand. Organiseerde zich. Probeerde jou te beschermen. Of was het
toch meer eigenbelang? Er brak een papieren oorlog
uit, partijen groeven zich in, en het resultaat was dat er
helemaal niets meer gebeurde. Zo vond ik je later. Je
was er slecht aan toe, je was meer dood dan levend,
maar ze hadden je niet klein gekregen.
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Omzwervingen
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‘ZIE JE DIE VOGEL DAAR, daar links, een buizerd.’ Het is
vroeg in de middag en drukkend warm na een lange
periode van slecht weer. Volgens boswachter Walter
bestaat er geen mooi of slecht weer. Ook samenpakkende wolken, dreigende luchten, striemende regen,
zware storm of beginnend onweer is mooi. Terugdenkend aan de afgelopen dagen kan ik niet anders dan
hem gelijk geven. Zelfs grijs, grauw, nietszeggend weer
of zachte gestaag vallende motregen heeft hier een
bepaald soort charme, maakt dat kleuren bij elkaar
komen, een subtiel bijna monochroom schilderij vormen. Vanmiddag krijg ik uitleg over wat ik de afgelopen
dagen heb gezien. Het ruikt naar hars en er hangt een
lichte ozongeur in de lucht. Het is stil, ondanks de
vakantietijd. Weinig anderen kruisen ons pad.





De weken ervoor ben ik onrustig geweest, wilde weg,
ertussenuit, maar steeds opnieuw eindigden wandelingen
in jouw nabijheid. Schijnbaar moet ik je regelmatig
zien, liefst stiekem. Speel met mezelf een spel, doe alsof
ik je steeds opnieuw voor het eerst ontmoet. Dat
moment, die schok, die sensatie, dat juichende gevoel.
Wil je van alle kanten bekijken.
Zie je liggen vanaf de enige nog overeind staande toren
van de ruïne, en kan mijn ogen amper van je afhouden,
maak me stilletjes kwaad op die schilder breeduit zittend achter zijn ezel, zijn vette rug naar jou gekeerd,
alleen maar oog voor oude stenen, niet wetend wat hij
mist; schilders zijn kijkers, waarom ziet hij jou dan niet,
waarom legt hij jouw tere schoonheid dan niet vast? Ik
zie je vanuit mijn ooghoeken, terugkomend van het
strand, dwars door de duinen, als ik de driesprong
Ruigehoek ben gepasseerd, voorbij Hoeve Middenduin, je oude buur vanaf de tijd dat de ruïne nog een
trots kasteel was. Hoor een vogel vanaf het dak van de
hooiberg een prachtig lied voor je zingen.

al behoorlijk onttakeld; het kleine kerkje met een opschrift dat zowel tot nadenken als actie aanzet, de grote
vijver, ooit begonnen als duinmeer, met een fontein die
niet van ophouden weet, de strak gegraven sloten,
onderdeel van de vroegere bleekvelden; hier op dit
immense terrein waar tot een paar jaar geleden het provinciaal ziekenhuis Meer en Berg was gevestigd. Het
begint te schemeren, uilen en vleermuizen zijn al op
pad, laten merken dat ik niet welkom ben, dat dit hun
exclusieve terrein is, zeker op dit uur van de dag. In de
verte begint een vogel te zingen. Zou het de nachtegaal
zijn, die hier wel vaker gesignaleerd wordt?

Ik bewonder je, glurend vanaf het achterliggende terrein, dat grote park vol majestueuze bomen en watertjes, vol verlaten oude gebouwen, sommige nog geheel
intact, andere waaronder het imposante hoofdgebouw,

Ik zie je vage contouren, vroeg in de morgen, vanaf de
Bergweg, dicht bij het hoogste duin, als het licht nog ijl
is, zodat ik moet oppassen geen wijngaardslakken of
bruine kikkers te vertrappen. Ik beklim het Wilhelminaduin, zie op een groot bord dat deze uitkijkpost anderhalve eeuw geleden werd geopend. Op de top staat een
grauwe betonnen uitkijktoren, een bouwsel dat het niet
vergund is mooi oud te worden, waarschijnlijk nooit
mooi is geweest; kijk of ik je van hieraf kan zien, maar
nee, natuurlijk niet; vroeger moet het uitzicht magnifiek
zijn geweest, net als bij jou, toen het hoogste duin nog
kaal was en mensen de Blauwe Trappen beklommen
om van daaruit van het uitzicht en van jou te genieten,
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maar ook hier zie je alleen nog de kruinen van hoog
opgaand bos, en ver weg, als je goed kijkt, de contouren
van Haarlem en Santpoort.

opnieuw vanuit het niets verschijnen.
Maak een lange omweg, via kleine slingerende paadjes
door de duinen, langs het Wed, waar moeders van de
natuur genieten, en kinderen zich in het heldere duinwater vermaken, net zoals ze dat bij jou deden, vroeger,
voor al die ellende begon; passeer de Bruid van Haarlem,
het duin dat van natuurbeheerders is losgelaten en weer
mag stuiven, kom uiteindelijk na flink doorstappen uit
bij zee, ben de enige toeschouwer van een spectaculaire
waterhoos, maar sta vervolgens laat in de middag nat en
onverwacht toch weer bij je op de stoep.

Ik loop in straf tempo dat hele eind naar Kraantje Lek
waar het Visscherspad naar zee begint, de oude zandweg waar vroeger de vissersvrouwen op blote voeten
en met grote manden, de vis van de op het strand
gerolde schepen naar de markt in Haarlem brachten.
Loop door Duin en Daal met haar wegen en dreven
met ongekende hellingspercentages, zwerf door de parken van de beroemde landschapsarchitecten Zocher en
Springer, bezoek de plantenweelde in Thijsse’s Hof, ga
naar het openluchttheater Caprera, maar zie je steeds

Stap uit bij het mooie pittoreske stationnetje van Sant-





poort, nu Santpoort-Zuid geheten, bij de Duivelshoek
en de Duivelssteen, waar ik aan een nieuwe wandeling
begin, maar ongemerkt loop ik toch weer naar jou,
terwijl ik het echt niet van plan was.

MET BOSWACHTER WALTER beklim ik het Zusterduin, niet
zo hoog als het hoogste duin, maar nog steeds respectabel, op de grens van Meer en Berg en het Nationale
Park. Zonder Walter is dit verboden terrein. Kom nu
op plaatsen waar ik nog niet eerder was, zoals de piepkleine begraafplaats waar patiënten van het gesticht en
slachtoffers van de Spaanse griep - die begin vorige
eeuw wereldwijd miljoenen slachtoffers maakte - hun
laatste rustplaats hebben; hoor over alle vleermuissoorten
die zich in deze omgeving thuis voelen: watervleermuis,
grootoor, laatvlieger en franjestaart; vooral de laatste is
zeldzaam. Verder, bij de Oosterplas, staan runderen tot
hun middel in het water, alsof ze poseren voor de schilder Potgieter; komen bij een romantische boswachterwoning en mijn gedachten dwalen direct weer af.

en Kruidberg. Walter wrijft wat bloemetjes tussen zijn
handen fijn, zeepkruid, en inderdaad, er verschijnt een
laagje sop op zijn handen. We lopen langs een enorme
boom, doorkliefd en zwart geblakerd, blikseminslag
denk je, maar het zwart is houtrot, een door de bliksem
getroffen boom, kun je herkennen aan de afgeslagen
barst. We lopen door een gebied vol duindoorn, sommige al volledig met bes, andere nog helemaal niet; de
planten met bes zijn vrouwtjes, de mannetjesplanten
zullen nooit vruchten dragen. Ik hoor over orchideeën
die in de natte duinvalleien groeien, de gevlekte rietorchis en de bokkenorchis, en ook dat reeën vooral
vruchten eten en damherten kastanjes, takken en blad
verorberen.

Lang geleden was hier een vinkenbaan - een van de
vele in deze streek - waar vogeltjes werden gevangen
en verkocht aan de notabelen, die ze als delicatesse
beschouwden. Verder via de Doorbraak richting Duin

Dit hele duingebied, jouw voortuin, was vroeger van
onnut, arme, woeste grond, slechts geschikt voor de
jacht, eigendom van een paar Hoge Heren. Arme sloebers probeerden er wel eens illegaal wat te verbouwen,
maar dat mislukte meestal jammerlijk; er groeit weinig
op het zand en wat er groeide werd al snel ondergestoven. Op hazen werd hier gejaagd, later ook op
konijnen. Uiteindelijk werden de duinen alsnog van
enig nut als waterwingebied. Honderd jaar lang, en tot
een paar jaar geleden, werd het als drinkwater naar
Haarlem en Amsterdam gepompt, nu dient het duin-









water nog slechts als buffer, voor als de nood aan de
man komt. nu dient het duinwater nog slechts als

buffer, voor als de nood aan de man komt.
We bereiken het Wezepad, een smal pad, waar naar
verluidt, wezen werden verstopt voor ronselende
Napoleontische soldaten. Het landschap verandert, de
ruige duinvegetatie gaat over in verwilderd park; we
passeren grote rododendrons, taxussen, een laan met
oude beuken, gaan richting Bergweg. De weg hier is
aangepast aan de massale paddentrek, die elk voorjaar
plaatsvindt.
Ik zie je liggen, in de verte, verwachtingsvol, uitnodigend, je vormen prachtig geaccentueerd door het lage
licht. Maar helaas, we slaan af, gaan de andere kant op,
Jagtlust in, het gebied dat vroeger door het gesticht
werd gebruikt voor sport en spel. Er is een tunneltje
om van Meer en Berg naar Jagtlust te komen, maar met
al die begroeiing heeft het meer weg van de entree van
een spookhuis. In het bos ligt een klein amfitheater,
waar Natuurmonumenten wel eens celloconcerten
organiseert, verder bij een grote open plek omzoomd
door enorme beuken en eiken staat een oud zwembad.
Niet geweten dat zo dichtbij nog een ander natuurzwembad was. Ook hier is het een en al verval. Ook


hier zie je padden, kikkers en salamanders. Er zwemmen
wat eenden in het kroos. Je kunt nog zien waar de
douches waren, het rek waar ouderen zich aan konden
vastklampen, het ondiepe bad voor patiënten die de
zwemkunst niet machtig waren.

HET WEER IS VERANDERD. Vandaag doen wolken hun best
de glooiing van de duinen te evenaren. Ze winnen in
de loop van de dag met ruime voorsprong, groeien uit
tot enorme wolkenpartijen met afgeplatte bodems. De
hoog oprijzende formaties doen vermoeden dat in het
westen de Alpen beginnen in plaats van de Noordzee.
Met oud-parkwachter Bert Hartogh, beklim ik eindelijk
het hoogste duin, de Brederose Berg, zo ongeveer waar
ooit De Blauwe Trappen lagen. Het terrein is afgesloten,
stiltegebied, een plek waar het wild naar toe kan vluchten als het in de duinen te druk wordt, maar met Bert
aan mijn zijde mag ik er in. Bert is veertig jaar parkwachter geweest, eerst op Meer en Berg en later in de
Kennemer Duinen en leidt nog steeds excursies. Hij
woont in een huisje aan de rand van het hoogste duin,
bij de vroegere loop van de Amoureuze Beek, op de
grens van landgoed Jagtlust.
Bert is een enthousiaste verteller en kent het gebied op
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zijn duimpje, zijn vader en grootvader kwamen ook al
uit deze streek. Buiten in zijn tuin heeft hij het gehad
over de omgeving, over het landgoed Jagtlust, dat oorspronkelijk Hoogsigtenburg heette, maar later door de
nieuwe eigenaar, de schatrijke slavenhandelaar Frederik
van Berewout, werd vernoemd naar zijn plantage in
Suriname; over het buiten dat later werd afgebroken,
een gedeelte van de grond die aan het gesticht werd
geschonken om er een sanatorium te bouwen; over de
prachtige oude eiken, linden en vooral beuken van
Jagtlust, de ideale biotoop voor de steenmarter, over
bosuilen en buizerds die er hun nesten hebben; over de
zeldzame zandhagedis die bij zonnig weer rond zijn
vijver scharrelt, de salamanders, het reewild dat tot vlak
bij zijn huis komt; de hazelworm die hij onlangs heeft
gezien...

Tijdens de beklimming maakt hij zich boos over de
overal om zich heen woekerende esdoorn, die de
prachtige, grillig gevormde grove dennen vernielt. Hij
heeft er een tijdje geleden al flink wat gekapt en op de
kale plek een nieuwe beuk geplant. ‘Ach, ze laten me
hier een beetje m’n gang gaan’ zegt hij schalks. Als we
bovenkomen sta ik te hijgen, maar de drieënzeventigjarige Bert toont geen spoor van inspanning. Het uitzicht is magnifiek, maar moet in de winter als de bomen
kaal zijn, nog mooier zijn. In de verte zie je de rookpluimen van de Hemcentrale in Amsterdam, de inderdaad zeer aanwezige esdoorn beneemt het uitzicht op
zee, we kijken uit over het terrein van Meer en Berg
en het Zusterduin, zo genoemd omdat het verboden
gebied was voor broeders van het ziekenhuis, alleen de
zusters mochten er komen, en Bert, als parkwachter,
moest daar als een soort eunuch op toezien. Hij kan er
nog steeds smakelijk om lachen.

Bert vertelt over vroeger, toen de Haarlemmers op
zondagmiddag als uitje naar deze plek wandelden. Niet
alleen om van het uitzicht te genieten, maar vooral om
gekkies te kijken. Het was de tijd dat er nog geen
medicatie was om bepaalde neigingen van patiënten te
onderdrukken, en er dus een hoop te zien was. De
Bergweg waaraan hij woont, is later omgeleid om het
publiek het zicht op de paviljoens van het gesticht te
ontnemen.

Weer terug in zijn huis, bladeren we door een oud
boek en zien een gravure van het hoogste duin in kale
toestand, met alleen een prieeltje op de top. Het ziet er
zo anders uit, toch zijn de vormen niet wezenlijk veranderd volgens hem. Vroeger werden de duinen kaal
gehouden door konijnen. De konijnenjacht was een
belangrijke inkomstenbron, de jagers boorden zelfs
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gaten in de grond om ze een handje te helpen. Maar
op het laatst werd het een echte plaag, letterlijk alles
werd kaalgevreten.

DE VOLGENDE MORGEN bel ik aan bij het huis naast de
ruïne. Er woont een oud-jeugdpsychiater van Meer en
Berg. Hij vertelt dat zijn huis voeger een kwekerij was
waar bloemen en vruchten werden gekweekt. Een van
de vele hier in de buurt. Zijn verhaal illustrerend, neemt
hij me mee naar de tuin waar nog een kelder is, een
afgesloten, vochtige, onderaardse ruimte, waar vroeger
de vers geplukte bloemen werden bewaard. Het huis
naast hem was uitspanning en speeltuin. Samen vormden
ruïne, uitspanning en kwekerij één bestemming, want
als je de ruïne bezocht, kocht je bij de uitspanning een
versnapering of op de kwekerij wat fruit.
Ik vraag hem naar jou. Hij vertelt dat in de jaren twintig van de vorige eeuw schuin aan de overkant zwembad Velserend werd geopend, dat het hotel al veel
langer bestond, dat het hotel later restaurant werd en
onderdeel van het zwembadcomplex; dat toen hij hier
kwam wonen, zo’n twintig jaar geleden, het al bergafwaarts ging met het zwembad; dat een bad dat alleen
in de zomer open is, ook moeilijk te exploiteren was,




zeker toen er alternatieven kwamen; dat de badhokjes
later werden verhuurd als zomerhuisjes en dat er langs
de beek plekken voor caravans kwamen, alles in een
poging de exploitatie kloppend te krijgen. Hij vindt dat
het bad rommelig werd gerund, zeker in de laatste
periode en dat het er ook zo uit zag. De laatste exploitant
schijnt een kleurrijk figuur te zijn geweest, iemand die
allerlei stunts uithaalde. Hij is zo’n tien, vijftien jaar geleden nogal grotesk aan zijn einde gekomen.
Zonder bad was het restaurant geen lang leven meer
beschoren en werd dan ook verkocht. Maar de koper
was het vooral om de horecavergunning te doen,
maalde niet om het pand. Later werd er een sauna gebouwd. En wat er vervolgens gebeurde, schijnt niet zo
best te zijn. Over deze periode doen allerlei wilde verhalen de ronde: drugs die van zee en door de duinen
werden aangevoerd, een politie-inval, het hotel dat zo
maar afbrandde...
‘De oprit naar mijn huis is verhard met resten van de
ruïne’ zegt hij ten afscheid. ‘Als je hier graaft, vind je
overal kloostermoppen en stukken lei. Het is waarschijnlijk een stuk van een oude weg, aanmerkelijk
ouder dan de Velserenderlaan, misschien wel een deel
van de oorspronkelijke verbindingsweg, die over de


zandrug en tussen moerassen naar het kasteel toe liep.
Ik hoor hem in de verte praten, mijn hoofd is vol, ik
denk aan wat je moet hebben doorstaan, wat zich hier
de laatste jaren allemaal heeft afgespeeld.

‘S AVONDS SPREEK IK RUUD CORNELISSE, de oud-beheerder van de ruïne. Tot voor kort heeft hij veertig jaar
lang bezoekers in het kasteel ontvangen. Hij is verknocht aan het gebouw, maakt zich zorgen over zijn
ruïne, is bang dat de bebouwing van Velserend de omgeving zal aantasten, het uitzicht zal verstoren, de waterstand zal beïnvloeden. Hij vertelt dat water hier altijd
een probleem is geweest, dat eens, jaren geleden, de
pompen die Het Provinciaal Ziekenhuis van drinkwater
voorzagen aangingen, op hetzelfde moment dat het
zwembad water innam, dat de grachten rondom het
kasteel werden leeggezogen, er dikke scheuren in de
metersdikke muren van de ruïne kwamen. Hij vertelt
hoe de ruïne is gebouwd en gefundeerd; de drassigheid
van het omringende gebied, de slikken en slobben die
hier vroeger waren. Ook over Meer en Berg is hij niet
gerust, vreest dat met de komende nieuwbouw het
park zijn unieke karakter zal verliezen. Ik begrijp zijn
zorgen, weet maar al te goed wat het betekent als je je
hart aan iemand hebt verpand.
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ZAN VAN ALDERWEGEN, Verscholen vrouw

Ik hoor dat in deze buurt de grootste concentratie
vleermuizen van Noord-Holland huist, hoor over het
ijsvogeltje dat hier broedt, de boomklever, de uilen en
de vele nijlganzen die hier zitten; hoor het verhaal over
Cremer, oud-minister van Koloniën, die zo’n beetje de
helft van de Kennemerduinen bezat en later in het
buiten Duin en Kruidberg ging wonen, over het
stationnetje van Santpoort (het huidige Santpoort-Zuid),
dat speciaal voor hem en zijn gevolg werd gebouwd,
over het smalspoor dat van Meer en Berg naar station
Santpoort liep om kolen aan te voeren voor het gesticht.

over de ruïne had, weet dat logement Velserend ooit
tien kamers telde en dat er een keer brand is geweest,
er vlak naast je nog een klein boerderijtje heeft gestaan,
opgetrokken uit kloostermoppen van het kasteel. Hij
kende zowel de vorige uitbater van restaurant
Velserend, als de latere, toen het restaurant Brederode
ging heten; deze moeder met twee zoons, waarvan de
een later het restaurant overnam en de ander - de man
die zo ellendig aan zijn einde is gekomen - het zwembad. Zijn oordeel over de persoon die een stuk van
jouw grond kocht, daar later een sauna op bouwde, de
mensen die er kwamen en de dingen die er gebeurden,
is niet mals.

Hij weet ook veel van jou. Weet wie de bouwmeester
van het zwembad was, een man die ook zeggenschap




IK LOOP VIA BEEK EN BERG, de Oosterplas, Dronken Del
en Grote Pan naar strandslag Kattendel. Gelukkig heb
ik inmiddels een boekje gelezen over de oorsprong van
deze merkwaardige namen ken, me er niet meer over
hoef te verwonderen. Het is warm, maar tegelijkertijd
staat er een stevige bries. Op naar het strand, de zee,
uitwaaien, nadenken over alles wat ik de afgelopen
dagen heb gehoord, over alles wat ik over jou te weten
ben gekomen.

Het strand bezaaid met aanspoelsels. Scheermessen, die
exoot die je steeds vaker ziet, al die andere schelpen en
slakken waarvan ik de namen nog niet ken, wieren,
krabbetjes, het borstbeen van een inktvis, een groot
stuk tros, het nodige wrakhout. Eindelijk kan ik mijn
gedachten ordenen, ben ik in staat helder te denken,
wordt mijn hoofd weer leeg, weet ik wat me te doen
staat.

Nog maar net onderweg kruist ter hoogte van Rommele Vlak een jonge vos mijn pad. Niet van zins weg
te lopen kijkt hij me onderzoekend aan, alsof hij weet
wat me bezighoudt, waar ik al dagen mee rond loop.
Kilometers verder vluchtten twee herten, aanmerkelijk
minder onbevangen de ondoordringbare bosjes in.
Wijngaardslakken, stevig vastgekit aan boomstammen
ter weerszijden van de weg, alsof ze de windwaar-schuwing hebben gehoord. hier naar toe zijn gehaald om

vergrassing van de duinen tegen te gaan.
Over het strand lopend langs de vloedlijn naar de oude
zeeweg. Pas als de bescherming van de duinen wegvalt,
merk je hoe hard het waait. Beukende golven, schuimend water, striemend zand, wind die je bijna de adem
ontneemt, en boven alles uit het krijsen van meeuwen.
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‘HET DENKEN VAN DE MEESTE MENSEN wordt beheerst
door wat er allemaal mis kan gaan. Het resultaat is dat
ze uiteindelijk geen enkel risico meer nemen, ze zichzelf tegen alles en iedereen proberen in te dekken. Maar
zo kom je tot stilstand, zet je jezelf volkomen vast. Ik
geloof in beweging, in energie. Dat is volgens mij de
beste de manier om dingen voor elkaar te krijgen. En
als dat lukt, haal je daar opnieuw energie uit. Zo houd
je beweging in stand. Het is een compleet andere manier van denken.
Velserend is een bijzonder project. Ook voor ons. Er
hangt veel van af. Met Velserend willen we ons visitekaartje afgeven. Willen we overheden en opdrachtgevers
laten zien waartoe we in staat zijn. Wat onze ambitie is
en wat onze dromen zijn. Maar vooral dat we in staat




zijn die dromen te realiseren.
Wij zijn niet op de wereld om zoveel mogelijk huizen
op een stuk grond te persen. We willen niet vanuit
standaardisaties en normeringen denken. We geloven
niet in eenheidsworst. We worden niet gelukkig van
lange rijen huizen, waarvan je nu al weet dat ze over
een jaar of dertig zullen worden afgebroken omdat het
de achterstandswijken van morgen zijn. We willen bijzondere projecten realiseren, waarin de huizen en het
gebied eromheen één geheel vormen. Niet alleen binnen, met de gordijnen dicht moet het prettig toeven
zijn, maar ook buiten, in de omgeving rondom het huis
moet je je helemaal thuis kunnen voelen. Wij willen
steeds vaker projecten realiseren waarbij dat mogelijk
is. We willen ons daarin specialiseren.
Voor mij is er een essentieel verschil tussen een huis en
een thuis. In mijn beleving wordt een huis pas een
thuis als je er helemaal jezelf kunt zijn, je er volkomen
veilig en op je gemak voelt. Binnen en buiten. Het
huis moet passen als een oude jas, in kale toestand al,
nog voordat je spulletjes erin staan. Pas dan kun je er
gelukkig worden. Wij willen daar de voorwaarden
voor scheppen. Door ons allereerst te verplaatsen en te
verdiepen in de mensen die er komen wonen, ons te


realiseren in welke fase van hun leven zij zich bevinden
en wat hun behoeften zijn. Nog voordat er één streep
op papier wordt gezet, nog voordat er één spade de
grond in gaat.
Met Velserend willen we aantonen dat wat we zeggen
geen praatjes zijn. Dit gebied heeft al zoveel van zichzelf. Hier komt alles samen op een relatief klein terrein.
De duinen met daarachter het strand en de zee, allemaal
zaken die mensen rust en tegelijkertijd energie geven,
de bossen, het duinbeekje, dat gedeeltelijk in ere hersteld
zal worden, de veenweiden, uitzicht op de eeuwenoude
ruïne van Brederode, de mooie weggetjes en dreven
rondom het terrein. Alle bijzondere bloemen, planten
en dieren die zich hier sinds mensenheugenis thuis voelen. Hier moet je als ontwikkelaar voorzichtig te werk
gaan. Dit gebied is kwetsbaar, een klein eldorado. Je
kunt het zo snel vernielen.
Ja, hier zou ik zelf ook wel willen wonen. Het is een
magische plek die energie geeft, zelfs nu al, terwijl het,
laten we eerlijk zijn, nog een troosteloze bende is. Het
heeft in de kern iets puurs, iets geconcentreerds, iets
heel aantrekkelijks.’

DE ONTWIKKELAAR
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‘DEZE PLEK IS ZO BIJZONDER. Wie ben ik om er iets aan te
veranderen, iets aan toe te voegen? Ik moet me schikken. Dienstbaar zijn. Er is maar één gebouw dat hier
aandacht mag trekken en dat is de ruïne. En verder is
het de natuur die hier de scepter zwaait.
Ach, er is al zoveel herrie om ons heen. De wereld is
zo’n kakofonie, dat het de dingen bijna onzichtbaar
maakt. Het een overschreeuwt het ander en verliest
daarmee betekenis. Ook de meeste gebouwen kwebbelen en kwekken dat het een lieve lust is. Ze zijn zo
aanwezig, zo uitbundig, vinden zichzelf zo belangrijk.
Vechten om aandacht. Proberen allemaal het middelpunt te zijn. Nog meer kleur, nog meer vorm!
Hier is rust, ruimte. Hier heeft de natuur het voor het
zeggen. In al zijn diversiteit. Dat enorme gebied van de
Kennemerduinen maakt hier nog even een gebaar met
het hoogste duin en komt dan voorgoed tot stilstand.
Het zand wordt veen. Het droge milieu vochtig terrein.

maar in te koppen.
De gebouwen die hier gerealiseerd worden moeten
vanzelfsprekend zijn. Je moet als voorbijganger denken
dat ze er altijd hebben gestaan. Het is misschien een
rare vergelijking, maar voor mij hebben bunkers in de
duinen datzelfde. Zo’n kolos voegt zich met kleur en
materiaalgebruik naar de omgeving. Is er wel en niet.
Toch zou je ze waarschijnlijk missen als ze op een dag
verdwenen zijn.
Gebouwen die zich schikken naar het landschap. Sober,
ingehouden, maar tegelijkertijd karaktervol en aansprekend. Bijzonder in materiaalgebruik en afwerking.
Consistent tot in alle details. Maar ook het vermogen te
blijven verrassen, want het mag natuurlijk niet te zwaar
worden. Ja, zo zie ik het voor me. Dat is de opdracht
die ik mezelf gesteld heb. Maar niet iedereen zal deze
visie delen. Ach, ik hoop zo dat de mensen die hier
komen wonen, dit juist wel herkennen, naar diezelfde
waarden op zoek zijn. Zielsverwanten zijn.

Alles is hier uitzicht. De ruïne, het hoogste duin, de
weiden, het beeklandschap. Ramen in huizen worden
straks levende schilderijen. Bijna vanzelf. Binnen wordt
buiten, en andersom. Het landschap, de kromming in
de weg, alles vertelt een verhaal. Ach, ik hoef de bal er

Huizen bouwen is een optimistische bezigheid. Je gelooft in de toekomst. Een gebouw staat er, als je goed
en degelijk bouwt, wel honderdvijftig, tweehonderd
jaar. Een rots in de branding. Natuurlijk, je maakt iets
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nieuws, maar het moet ook een soort van permanentie
uitstralen. Ver voorbij de waan van de dag.
Een huis is zo belangrijk voor mensen. Niet iedereen
realiseert zich dat altijd, maar kijk bij een scheiding hoe
ontwrichtend het voor mensen is als ze hun huis moeten verlaten. Een huis moet helemaal bij je passen en jij
bij het huis. Anders doe je jezelf te kort. Anders wordt
het huis nooit een thuis. En daar gaat het uiteindelijk
om. Daar betaal je al dat geld voor.

aan de gebouwen die ik maak.
De ambitie is groot. De lat ligt hoog. De omgeving
stelt hoge eisen aan de architectuur. In Velserend geen
compromissen. Er moeten duidelijke keuzen worden
gemaakt. Als je hoog inzet, worden details essentieel.
Elk onderdeel wordt dan belangrijk. Het is net als bij
een sterrenrestaurant, niet alleen het eten moet perfect
zijn, maar ook alles eromheen, tot en met het zeepje in
het toilet.’

DE ARCHITECT
Ik moest laatst een nieuwe koekenpan kopen. Op naar
Duikelman, hier in Amsterdam, vlak bij de Albert
Cuyp. Zo’n heerlijke winkel. Alles hebben ze daar, en
in een enorm assortiment, alles voor het betere koken
kun je daar aanschaffen. Ja, ik zie je al denken, waar gaat
dit naar toe, maar geef me even de kans m’n verhaal af
te maken. Ik nam alle koekenpannen in me op. Alleen
door te kijken. Zonder iets aan te raken of te betasten.
Ik zocht er met mijn ogen één uit. Mooi van eenvoud.
Vorm die functie volgt. Een pan waar Hein Design van
af gebleven is. Hij was loodzwaar en natuurlijk de
duurste van het hele stel. Oerdegelijk. Maar ik zal er
mijn leven mee kunnen koken. En later mijn zoon
waarschijnlijk ook. Ik houd niet van rommel. Ik geloof
niet in koopjes. Zo sta ik in het leven. En dat zie je af


‘NEE, ER IS NIETS NATUURLIJKS aan het hoogste duin. Het
is door mensenhanden gemaakt. Vroegere bewoners
plaatsten matten op het duin in een poging het zand
tegen te houden, te voorkomen dat hun akkertjes onderstoven. Dat was een afdoende maatregel, tot het zand
over de mat heen stoof. Dan werd het tijd voor een
nieuwe mat. Zo ging dat door. Het hoogste duin, de
Berg van Brederode, is op deze manier 46 meter hoog
geworden. Daarom is het aan de kant van Velserend zo
steil en aan de andere kant zo glooiend.
Ook de meeste beken zijn door mensenhanden gegraven of op zijn best verlegd om duinwater, dat in rellen
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naar boven komt, te laten stromen naar plekken waar
het nodig was. Het werd gebruikt voor landbouw en
de in dit gebied vroeger veel voorkomende blekerijen
en brouwerijen. Ook werden er beken gegraven om
overtollig water af te voeren.
Landschappelijk gezien wordt het gebied van Meer en
Berg en Velserend bij elkaar getrokken. De bewoners
van Velserend krijgen straks een enorme achtertuin, dat
prachtige door de beroemde landschapsarchitecten
Zocher en Springer medio negentiende eeuw ontworpen
romantische park. Dat vereist wel een bepaalde mentaliteit, je moet niet denken in termen van dit is mijn
terrein, hier mag niemand komen, want dan sluit je
ook jezelf af.

Ik hoop dat Velserend mensen aantrekt die de natuur
begrijpen, beseffen dat ze te gast zijn, in harmonie met
de planten en dieren gaan leven. Hier geen mentaliteit
van even alles aan de kant, want wij komen er aan. Hier
geen mensen die bang zijn van vleermuizen, klagen
over een uil die de nachtrust verstoort, schrikken van
een vos op het toegangspad, boos worden als een marter
iets kapot heeft geknaagd, gillen als er een ree in de
tuin staat. Nee, hekken komen hier niet, het plan is om
de natuur helemaal tot aan de deurmat te laten komen.
Maar als de tuindeur openstaat mag zo’n ree niet naar
binnen springen om een bosje bloemen op te peuzelen.
Maar een zwaluw moet weer wel aan het balkon een
nestje kunnen bouwen, de huizen moeten wel mogelijkheden bieden voor vinken om hun jongen groot te
brengen. Nee, de natuur is zeker niet alleen maar ongemak. Zo zul je ’s zomers weinig last hebben van
muggen, ondanks al dat water. Zwaluwen, vleermuizen,
kikkers en padden eten ze graag voor je op.

Het plan behelst verder om zowel bij Meer en Berg als
Velserend een overgangsgebied te creëren, de duinvoet
te verlengen, vegetatie te laten aansluiten, de Kennemerduinen als het ware het gebied in te trekken. Door de
duinvoet te voorzien van tenen ontstaat ook hoogteverschil. Niet veel, een meter of drie, maar genoeg om
met de horizon te spelen, huizen en omgeving een ander
aanzien te geven. Daarnaast moet het gebied opener
worden, zodat er weer uitzicht ontstaat op het hoogste
duin. Net als vroeger.

Deze rand, dit overgangsgebied, dat is zo kwetsbaar. Ik
ben blij dat wij het vertrouwen hebben gekregen dit
experiment aan te gaan. Om hier iets uit te vinden dat
een voorbeeld kan worden voor andere overgangsgebieden. Verder zijn we op Velserend aan het ontdekken hoe je op een relatief klein terrein het juiste even-
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wicht kunt vinden tussen gezamenlijkheid en privédomein. Zo’n leefomgevingdiscussie is zo zeldzaam dat
er amper voorbeelden zijn. Ben zo benieuwd hoe dat
experiment gaat uitpakken.
We zouden de Amoureuze Beek weer graag in ere herstellen, maar weten niet of dat gaat lukken. Hij staat nu
een groot deel van de tijd droog en niemand durft uitsluitsel te geven of het water weer gaat stromen. Wel
willen we het stelsel van beken, vijvers en watertjes zo
veel mogelijk herstellen. Dat zijn we ook verplicht aan
alle dieren en insecten die hier wonen.

Er zijn amper voorbeelden te vinden waarin geprobeerd
is het landschap een woning in te trekken. Ook op dit
vlak wordt pionierswerk verricht. Verder moeten we
het spel met de natuur en het weer aangaan, de huizen
elk seizoen en elk moment van de dag er anders uit
laten zien, door materialen te kiezen die ruw zijn, reliëf
hebben, verkleuren bij nat weer, net als de stam van
een boom. De omgeving dwingt je ertoe. Dat is mijn
droom over Velserend. Al vier jaar lang. Een droom die
nu uit gaat komen.

DE LANDSCHAPSARCHITECTE

Met de architectuur moet je niet zoveel willen, anders
raak je het landschap kwijt. Je moet de natuur in zijn
waarde laten, het gebouw mag de omgeving niet overheersen. Stille open blokken zie ik voor me, waarin de
omgeving tot in detail te zien is, gebouwen die slechts
een rimpeling in de alom aanwezige natuur zijn. Daar
moeten we voor vechten, de voorwaarden voor scheppen. Vergelijk het met een simpel jurkje. Als dat niet
goed in elkaar zit, als niet de juiste stof is gebruikt, als
het niet bijzonder van snit is, heb je helemaal niets. Als
het dat allemaal wel heeft, is het prachtig in al zijn eenvoud. Alleen de allerbeste modeontwerpers zijn in staat
zo iets simpels tot een goed einde te brengen.
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Dit verhaal is nog niet ten einde. De geschiedenis van
Velserend gaat verder. Dromen moeten worden gerealiseerd. Beloften ingelost. Wie wil daar getuige van zijn?
Er zelf een rol in spelen? Kijk op www.Velserend.nl
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