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Duin- en
Bollenstreek

Noordwijk ✱ De gemeente Noord-
wijk wil de beeldbepalende woning
aan de Nicolaas Barnhoornweg 44 -
waarde 234.724 euro - aan het Ge-
nootschap Oud-Noordwijk schen-
ken, maar verschillende politieke
partijen zijn nog niet overtuigd of
dat wel een goede zet is. Het pand
verkeert in slechte staat.
Het genootschap wil de woning be-

trekken bij het naastgelegen Muse-
um Noordwijk. In het pand moeten
vergader- en werkruimtes komen
voor de negentig vrijwilligers van de
toonzaal. Probleem is alleen dat het
genootschap via onder meer een le-
gaat wel geld heeft voor een interne
verbouwing, maar dat er op korte
termijn geen budget is om de bui-
tenzijde op te knappen.
Verschillende politieke partijen
snappen daarom de haast niet om de

woning alvast over te dragen aan het
genootschap. Er moet immers nog
eerst onderzoek plaatsvinden naar
de totale uitbreidingsplannen van
het museum. Is daar overeenstem-
ming over ,dan wil de leiding van de
culturele instelling de boer op om
fondsen voor de verbouwing te wer-
ven. 
Op korte termijn valt dus geen geld
te verwachten voor de externe op-
knapbeurt. ,,Als we dit schenken,

dan schenken we niets, behoudens
wat kubieke meters inhoud met daar-
boven een lek dak’’, verwoordde Peter
van Bockhove (LSNZ) de politieke be-
zwaren. Verschillende partijen willen
daarom op papier hebben wat de op-
knapbeurt kost. Het genootschap
schat het op anderhalve ton.
In de raadsvergadering van juni moet
duidelijk worden of de gemeente bij-
springt, of dat de schenking van het
pand voorlopig wordt uitgesteld.

Gesteggel over schenking pand aan Museum Noordwijk
Peter van der Hulst

Akzo wil hiervoor werkgroepen op-
richten met vertegenwoordigers uit
de verschillende buurten en dorpen
in de omgeving. In deze discussie-
groepen - waaraan zowel voor- als
tegenstanders mogen deelnemen -
worden vervolgens ’ideeën opge-
haald’. Ook wordt de buurt op deze
manier geïnformeerd over het pro-
ces.
De verffabriek is verder van plan
meerdere informatieavonden voor
omwonenden te houden. De eerste

bijeenkomst was dinsdagavond en
werd goed bezocht. Dit gaf de plan-
nenmakers van Akzo de eerste offi-
ciële gelegenheid het idee uit de
doeken te doen. Daarbij werd duide-
lijk dat het scenario dat op tafel ligt
en dat deze krant maanden geleden
onthulde (175 meter hoge turbines)
nog niet in beton is gegoten.
Hoewel twee plekken bij de fabriek
zijn aangewezen voor windturbines
en ’visualisaties’ die op de informa-
tieavond werden getoond ook twee
molens laten zien, kán er nog wor-
den besloten drie kleinere neer te
zetten. Althans, als omwonenden
dat willen. Dat stelt Joost Sandberg
van het energieteam van AkzoNo-
bel.
„Als je windmolens neerzet dan
heeft dat onvermijdelijk impact op
de omgeving”, zegt Sandberg. Hij is
blij dat veel omwonenden zijn ko-
men opdagen bij de bijeenkomst.
„Dat geeft ons de gelegenheid met
velen in gesprek te gaan. Dat is fijn.
Ik hoop dat we wat zorgen kunnen

wegnemen, hoewel ik niet het idee
heb mensen te kunnen overtuigen
die echt tegen zijn.”
Frans Neuman uit Sassenheim is
zo’n iemand die zich door Sandberg
niet heeft laten overtuigen. ,,Ik ben
er niks wijzer van geworden’’, zegt
hij. ,,Het klinkt allemaal prachtig,
maar ze kunnen niet garanderen dat
buurtbewoners geen last gaan krij-
gen. Ik woon op 428 meter van de
meest noordelijke windmolen. Dat
is dichtbij.’’
Dion Oude Lansink, akoestisch ex-
pert van het door AkzoNobel inge-
huurde bureau Pandera Consult, er-
kent dat ’een vorm van overlast’ mo-

gelijk is, maar stelt dat die binnen de
wettelijk gestelde normen zal blij-
ven. Mochten de turbines meer ge-
luid of slagschaduw produceren dan
volgens de wet mag, dan worden ze
tijdelijk stilgezet. De expert denkt
overigens dat geluidsoverlast van de
molens, mede door de nabijheid van
andere geluidsbronnen zoals de
snelweg A44, zal meevallen.
Neuman heeft weinig fiducie in de
uitleg van de experts en het stilzet-
ten van de molens als er grenzen
worden overschreden. ,,Als ik ’s
avonds in bed lig, dan ga ik ze ho-
ren’’, vreest hij. Wel heeft de Sassen-
heimer zich aangemeld voor een

werkgroep. ,,Ik kan de hele tijd blij-
ven schelden, maar dat schiet ook
niet op. Dan kan je beter meedoen,
al doe ik dat met lood in mijn schoe-
nen.’’
Sandberg, de ’energieman’ van Ak-
zo, wil de tijd nemen om met ’om-
wonenden het participatieproces te
doorlopen’. Daardoor wordt niet,
zoals eerder gedacht, tijdens maar
na de zomer de vergunningsaan-
vraag bij de provincie ingediend.
Ook is de multinational aan het uit-
zoeken of omwonenden recht heb-
ben op een compensatieregeling.
Maar hoe die eruit gaat zien, is on-
duidelijk.

Buurt heeft
invloed op
windmolens
Werkgroepen met buren Akzo ✱ Zorg
wegnemen ✱ Compensatieregeling

Akoestisch expert Dion Oude Lansink (links) geeft omwonenden uitleg over mogelijke geluidsoverlast.FOTO HIELCO KUIPERS

Sassenheim ✱ Omwonenden van
AkzoNobel/Sikkens in Sassenheim
krijgen inspraak in de komst van de
windturbines op het terrein van de
verffabriek. Dát er molens komen,
staat vast. Maar of het twee grote
van 175 meter hoog of drie kleinere
gaan worden, is wel nog onderwerp
van discussie. 

Roy Hazenoot 
r.hazenoot@hollandmediacombinatie.nl

Bravahold is als eigenaar van het
grote complex met winkels en ap-
partementen aan de Raadhuisstraat
verbolgen over de wijze waarmee de
gemeente Noordwijk is omgegaan
met de bouwaanvraag voor het nu
naastliggende grasveld. Naar de me-
ning van Bravahold wordt er met
twee maten gemeten. In het giganti-
sche bouwblok, waarin onder meer
de supermarkt Dirk zit, moest een
parkeergarage komen. 
Volgens Remco Bäcker, raadsman
van de eigenaar, is in het verleden af-
gesproken dat de nieuwbouw het
nu braakliggende terrein moest

aansluiten op de bestaande bebou-
wing van Bravahold. ,,Nu komt daar
een platte, goedkope doos’’, zei Bäc-
ker na de zitting in Den Haag. Dat
Bravahold jaren geleden moest in-
vesteren in een dure parkeergarage
en Ten Brinke Broers nu wegkomt
met een parkeerterrein naast de Al-
bert Heijn steekt ook. ,,In het verle-

den zijn in de garage voorziening
gemaakt om een doorsteek te ma-
ken. Dat heeft destijds tot extra
bouwkosten geleid.’’ 
Niet alleen die ongelijkwaardige be-
handeling is bij de Raad van State
voor het voetlicht gebracht, ook het
feit dat het pand niet aan de eisen
van welstand zou voldoen. Doordat

er een opbouw op de winkel komt -
een kantoor en kantine ten behoeve
van de supermarkt - voldoet het
pand volgens Bravahold niet aan het
bestemmingsplan. Dat zou alleen
winkels op de begane grond en wo-
ningen daarboven toestaan, zoals de
ontwikkelaar die in de naastgelegen
panden wel heeft gerealiseerd. Bäc-
ker verwees naar de regels waaraan
bijgebouwen precies moeten vol-
doen. Volgens de raadsvrouw van de
Omgevingsdienst West-Holland,
(ODWH) die de vergunning verleen-
de, zijn er toch uitzonderingen
denkbaar.
Bravahold vindt dat Ten Brinke
Broers ook een oplossing moet vin-
den voor de parkeerplekken van na-
bij gelegen winkel en appartemen-
ten. Zij gebruiken nu 17 plekken op
het braakliggende terrein. De
ODWH meent dat die verplichting
niet op Ten Brinke Broers kan wor-
den afgewenteld, omdat die bebou-
wing rond de passage van iemand
anders is. De 17 plekken wil de ge-
meente op het Kloosterplein opvan-
gen. 
De rechter doet waarschijnlijk bin-
nen twee weken uitspraak.

Albert Heijn wil nog dit jaar open

De panden van Bravahold aan de Raadhuisstraat. Op het grasveld rechts moet
de nieuwe vestiging van Albert Heijn komen. ARCHIEFFOTO HIELCO KUIPERS

Peter van der Hulst

Den Haag/Noordwijk ✱ De nieuwe
vestiging van Albert Heijn op de
hoek van de Raadhuisstraat en
Bronckhorststraat in Noordwijk
moet nog dit jaar open gaan. Pro-
jectontwikkelaar Ten Brinke Boers
maakte dat gisteren duidelijk tij-
dens een zaak bij de Raad van State.
Als het aan buurman Bravahold ligt,
wordt die datum nooit gehaald. In
een spoedprocedure vraagt het be-
drijf de rechter de bouwactiviteiten
op korte termijn te blokkeren. 

Katwijk ✱ Snel een kop koffie en
dan om 7.00 uur op pad voor een
wandeltocht door Katwijk.
Oranjevereniging Katwijk aan
den Rijn organiseert op Hemel-
vaartsdag, donderdag 25 mei,
weer het evenement Dauwtrap-
pen. De route van een uurtje
voert langs mooie plekjes in het
dorp. Deelnemers krijgen onder-
weg ’koek en zopie’ en bij terug-
komst in De Roskam is er ont-
bijt. Deelname kost 5 euro per
persoon. Aanmelden kan tot
maandag via voorjaar@oranjeve-
renigingkatwijk.nl of telefoon-
nummer 071-4030199. 

Rommelmarkt
Onderwaterhal
Lisse ✱ De katholieke St. Aga-
thakerk in Lisse heeft zo’n 350
kubieke meter aan tweedehands
spullen naar de Onderwaterhal
gebracht om te worden ver-
kocht. Zaterdag 20 mei kunnen
rommelmarktliefhebbers vanaf
9.00 uur hun slag slaan aan
Achterweg-Zuid 33a. De toegang
is gratis.

Dauwtrappen
in Katwijk


