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Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland van 23 oktober 2003, nr. 2003-42683 ter
afkondiging van het besluit van Provinciale Staten
van Noord-Holland van 15 september 2003, nr. 69
tot vaststelling van de Deelverordening Groen- en
Waterplan binnenduinrand 2003–2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat
provinciale staten in hun vergadering van
15 september 2003 onder nummer 69 het volgende
besluit hebben genomen.

Doelgroep
Artikel 2
Een subsidie op grond van deze verordening kan worden
verstrekt aan de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en
Velsen, de Stichting Landschap Noord-Holland en het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Subsidiecriteria
Artikel 3
Subsidie kan slechts worden verstrekt voor de projecten
of gedeelten daarvan die genoemd zijn in bijlage 1.

Provinciale Staten van Noord-Holland;
Kosten die voor subsidiëring in aanmerking komen

Overwegende dat een integraal Groen- en Waterplan is
vastgesteld voor de binnenduinrand in de gemeenten
Heemskerk, Beverwijk en Velsen waarin voorstellen zijn
uitgewerkt voor het verbeteren van bestaande natuurgebieden, parken, beken en de waterhuishouding in dat
gebied;

Artikel 4
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de naar het
oordeel van gedeputeerde staten noodzakelijke kosten
van een project.
Verdeling van het subsidieplafond

voorts overwegende, dat het wenselijk is dat de uitvoering van dit plan financieel wordt ondersteund;
gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

Artikel 5
Het voor de uitvoering van deze verordening
beschikbare subsidieplafond bedraagt € 4.487.075,–.

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;

Vorm van de subsidie

besluiten:

Artikel 6
Een subsidie op basis van deze verordening is een
tekortsubsidie.

vast te stellen de navolgende verordening:
Deelverordening Groen- en Waterplan binnenduinrand
2003–2009

Aanvraag van de subsidie
Artikel 7

Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
stuurgroep: Stuurgroep Groene IJmond, bestaande uit
vertegenwoordigers van de in artikel 2 genoemde
instanties, onder voorzitterschap van een lid van
gedeputeerde staten

1

Lid 1
De instanties genoemd in artikel 2 dienen jaarlijks voor
1 mei bij gedeputeerde staten de aanvraag om subsidie
in.
Lid 2
Gedeputeerde staten sturen de aanvraag aan de stuurgroep met het verzoek hieromtrent te adviseren.

Advisering
Artikel 8
Lid 1
De stuurgroep stelt een plan op voor de gehele looptijd
van de verordening waarin voor alle in de bijlage voorkomende projecten een raming van de kosten en een
planning van de uitvoering is opgenomen.
Lid 2
De stuurgroep doet gedeputeerde staten jaarlijks voor
1 juli een aanbeveling over de verdeling van de subsidie over de projecten voor dat jaar, gebaseerd op het in
het eerste lid bedoelde plan. Deze aanbeveling gaat vergezeld van een overzicht van het verlangde kasritme.
Lid 3
Gedeputeerde staten beschikken op de ingekomen aanvragen in overeenstemming met de aanbeveling van de
stuurgroep.

Lid 2
Gedeputeerde staten kunnen bepalen dat een accountantsverklaring moet worden overgelegd.
Slotbepalingen
Artikel 12
Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen
afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.
Artikel 13
Deze verordening treedt in werking één dag na de
datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij
is geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2003.
Artikel 14
Deze verordening wordt aangehaald als deelverordening
Groen- en Waterplan binnenduinrand 2003-2009.
Artikel 15
Deze verordening vervalt op 1 januari 2010.

Subsidieverlening
Artikel 9
Gedeputeerde staten kunnen in afwijking van het
bepaalde in artikel 23, tweede lid van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998 over gaan tot
het verlenen van een voorschot van 100% van het
bedrag waarop vermoedelijk aanspraak kan worden
gemaakt.

Haarlem, 23 oktober 2003

Berekening van de subsidie

C.A. Peters, griffier

Artikel 10
Een subsidie op basis van deze verordening bedraagt
ten hoogste 30% van de door gedeputeerde staten
noodzakelijk geachte kosten van het project.
Subsidievaststelling
Artikel 11
Lid 1
Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 18, eerste lid van
de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998
moeten de volgende gegevens worden overgelegd:

a

b

een specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden en de daarmee verbandhoudende kosten,
alsmede dekkingsmiddelen;
de op de activiteit betrekking hebbende nota’s en
betaalbewijzen, door de aannemer en directie
getekende staat van meer- en minderwerk, door
de directie getekende gespecificeerd opgave van
eventueel vrijgekomen of restende materialen en
gewaarmerkt afschrift van het procesverbaal van
oplevering.

2

Provinciale Staten voornoemd,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter

Uitgegeven op 11 november 2003
De provinciesecretaris van Noord-Holland.
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Bijlage 1

De volgende maatregelen zijn in het MER aangegeven.

3

1

Uitvoeringsprogramma Groen en waterplan

3.1 Doelstellingen
In dit hoofdstuk wordt het programma van eisen en
wensen geformuleerd voor het Groen- en waterplan.
Hieronder willen we eerst formuleren welke doelen we
met het groen- en waterplan in het plangebied als
geheel willen bereiken:
■

■

■

■

■

■

■

■

Het verhelderen en duurzaam versterken van de
kenmerkende landschappelijke opbouw van het
gebied. Dit geldt met name voor de duinen en de
strandvakte- en wal, met hun typische ontginningspatronen, beplantingen en vegetatie. Van het lage
natte gebied ligt alleen een tot stedelijk (vormgegeven) park getransformeerd stukje van het
ingepolderde Wijkermeer.
Het inpassen van de Westelijke Randweg, met
mitigerende maatregelen, en het zoveel mogelijk
compenseren van verloren gaande kwaliteiten.
Het verbeteren van de ruimtelijke en functionele
samenhang tussen het buitengebied en het
stedelijk gebied (harmonieuze stadsrand).
Het verhogen van de ecologische waarden van
(vooral) de duin- en parkgebieden door de
bestaande versnippering zoveel mogelijk op te
heffen, het natuurlijke watersysteem zoveel
mogelijk te herstellen (afwatering in zuidoostelijke
richting via duinbeken en rellen), water langer
vast te houden, vervuild/geëutrofieerd water om
te leiden, storende activiteiten zoveel mogelijk uit
te plaatsen en een geschikt beheer te voeren,
gericht op de ontwikkeling van de natuurlijke
flora en fauna.
Het verbeteren van de mogelijkheden in het
gebied voor recreatie door ontwikkeling van een
samenhangende groen-recreatieve structuur,
waarin intensieve recreatievormen aan de rand
van het woongebied plaatsvinden en routes voor
fietsers en wandelaars aansluiten op routes in het
stedelijk gebied.
Het handhaven en duurzaam beheren van de aanwezige waardevolle cultuurhistorische elementen
en structuren, waarbij deze benut worden voor verhoging van de recreatieve waarden van het gebied.
Het verbeteren van de belevingswaarde van het
watersysteem.
Het veiligstellen van het groen-blauwe casco in
bestemmingsplannen voor het gebied.

3.2 Compenserende en mitigerende maatregelen
Voor de uitvoering van onderdelen van het Groen- en
waterplan is de Westelijke Randweg in het kader van
mitigerende en compenserende maatregelen een belangrijke kostendrager. Hieronder wordt daarom weergegeven wat de stand van zaken met betrekking tot de
voorgestelde maatregelen is, volgens het (concept)
bestemmingsplan (par. 4.7, blz. 36 en 37).

3

Compensatie van het oppervlak van de provinciale
ecologische hoofdstructuur dat verloren gaat,
inclusief ‘kwaliteitstoeslag’ in verband met de
beperkte vervangbaarheid van oud bosgebied.
2
Herstel van de loop van de Scheybeek.
3
Het meer in oude staat terugbrengen van elementen van Park Westerhout.
4
Eventueel ingraving van de weg.
5
Begeleidende beplanting en duinstruweel.
6
Begeleiden fietspad langs de weg tussen Velsertraverse en Zeestraat (a: traject VelsertraverseHolland op zijn smalst en b: traject Holland op
zijn smalst-Zeestraat).
7
Ongehinderde passage van langzaam verkeer bij
het knooppunt Zeestraat.
8
Langzaam-verkeersverbinding tussen de
Lunetten met oversteek van het nieuwe weggedeelte.
9
Overige maatregelen die naar voren komen in de
inpassingsvisie.
Een definitief besluit over welke maatregelen worden
getroffen, is nog niet genomen. Op dit moment is het
volgende over deze voorstellen aan te geven.
Ad 1
Compensatie vindt deels plaats door het behoud van
bos- en duingebied tussen de Randweg en de Willem
Bakkerweg, respectievelijk ten noorden van de Randweg ter plaatse van Westerhout; op deze gebieden rust
nu nog een bedrijfsbestemming, en ze waren aanvankelijk
in beeld om door BPY als bedrijventerrein ontwikkeld te
worden. Ook een klein gebied rond lunet nr. 10 (binnen
Beverwijk) komt ten goede aan natuur en landschap.
Daarmee zal naar verwachting niet de volledige oppervlakte gecompenseerd kunnen worden. Aanvullend
kan een financiële compensatie plaatsvinden die ten
goede komt aan een verhoging van de kwaliteit van het
bestaande groen: onder andere wordt gedacht aan verdichting van de zuidkant van Westerhout en groenvoorzieningen in een bredere zone langs de weg (onder
andere park Vondelkwartier);
Ad 2
De gemeente Beverwijk heeft de intentie om dit te realiseren.
Ad 3
De gemeente Beverwijk heeft de intentie om dit te realiseren. Er is overleg met de grondeigenaar om het volkstuincomplex te saneren.
Ad 4
In de inpassingsvisie is een beperkte verdieping voorgesteld voor de passage langs Westerhout en het tracégedeelte westelijk van duinrust: in het uit te werken
technisch voorontwerp worden de mogelijkheden
binnen de budgettaire kaders verder uitgewerkt.
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Ad 5
Voorstellen hiertoe zijn uitgewerkt in de inpassingsvisie
en worden integraal in de verdere planontwikkeling
meegenomen.
Ad 6
Traject a ligt reeds ‘vast’ in plannen. Voor traject b is hier
(nog) niet toe besloten, met name omdat het ruimtebeslag
dat een dergelijk fietspad met zich mee zou brengen ten
koste zou gaan van het parkbos van Westerhout; Vooralsnog wordt uitgegaan van gebruik en aanpassing/verbetering van bestaande fietsroutes alsmede van een ontsluiting van het bedrijventerrein BPY voor fietsers vanaf
de Zeestraat.
Ad 7
Aan deze wens kan niet worden voldaan zonder het
doorgaande autoverkeer te veel te belemmeren; er komt
geen absolute voorrangsregeling voor fietsers bij de
rotonde.

vanuit ruimtelijk-landschappelijk oogpunt wenselijk is
(maatregel 4), zou negatieve gevolgen kunnen hebben
voor het duinmilieu. Ruimtelijke mitigerende maatregelen kunnen daarom beter vorm krijgen, uitgaande
van een ligging van de weg ongeveer op maaiveldniveau.
Uitgangspunt of randvoorwaarde is dat het duingebied
openbaar toegankelijk blijft.

■

■

■

■

Ad 8
Deze wordt gerealiseerd; in de verdere planuitwerking
zal de locatie van deze kruising (ongelijkvloers of
gelijkvloers) worden vastgesteld.
Ad 9
Dit wordt in de verdere planuitwerking binnen het
vastgestelde budgettaire kader uitgewerkt.
3.3 Uitvoeringsprogramma per deelgebied (eisen en
wensen die vertaald zijn in concrete maatregelen)
De doelstellingen in het voorgaande hoofdstuk zijn vertaald in concrete maatregelen. Op basis van de uitvoering
van dit programma is een kostenraming opgesteld.
Voor dit programma is een financieringsplan opgesteld
en goedgekeurd. Het vastgestelde budget is van toepassing op de volgende maatregelen, geformuleerd als
eisen en wensen.
Het programma voor het plangebied bestaat uit eisen
en wensen. De eisen komen voort uit vastgesteld beleid,
mitigatie en compensatie voor de aanleg van de
Westelijke Randweg en/of ze zijn de minimale vereisten
voor het tot stand komen van een duurzame groen- en
waterstructuur. De wensen hebben betrekking op een
uitbouw en kwaliteitsverbetering van deze structuur
die misschien niet op korte termijn, maar wel op
langere termijn te realiseren zijn.

■

Aandachtspunten bij afspraken over beheer:
■
Het beschermen van de duinen en de daarin
gelegen waterlopen in het betreffende bestemmingsplan (niet gedogen van de vestiging van nieuwe
stadsrandfuncties die het gebied aantasten en/of
het gedogen van uitbreiding van gelegaliseerde
functies/bebouwing).
■
Het beheren van de duinstrook als natuurgebied
op basis van een integraal beheerplan (afstemming
tussen PWN, gemeente Beverwijk en Noordhollands Landschap).

■

■

■

1
Het Duingebied
De duinen zijn maar een smalle strook. Toch wordt als
hoofddoel voor de duinen het verhogen van de landschappelijke en ecologische waarden gesteld. Dit
betekent dat te handhaven functies, zoals bestaande
woningen en recreatief gebruik zo goed mogelijk
moeten worden ingepast. De negatieve effecten van de
aanleg van de Westelijke Randweg dienen zoveel
mogelijk te worden ondervangen.
De drooglegging van de Westelijke Randweg is minimaal 1,20 m. Een verdiepte aanleg van de weg, hetgeen

4

Eisen
Het uitbreiden van het gebiedsoppervlak met
als hoofdfunctie natuurontwikkeling: aankoop
de Nollen en de Bock.
Het aanleggen van faunapassages/ecoducten
onder de Zeestraat en de Westelijke Randweg
(aansluiting naar zuiden, westen en noorden).
Opvang van neerslag van de Westelijke Randweg
en afvoer van die neerslag via een filter (dit kan
een humushoudende berm zijn of een speciaal
daartoe aangelegde filterconstructie).
Afvoerrichting van het aangevoerde water vanaf
het Corusterrein kunnen regelen in zuidelijke en
noordelijke richting.
Het begeleiden van de Westelijke Randweg door
beplantingen (struweel).

■

■

Wensen
Het herstellen (opnieuw maken) van reliëf tussen
Corus/BPY en de begraafplaats Duinrust, waarbij
de Westelijke Randweg wordt ingepast en tevens
de harde grens van de begraafplaats wordt verzacht.
Het herstellen van de historische duinrel/beek
aan de noord- en oostzijde van de begraafplaats
(zolang de waterkwaliteit onvoldoende is niet
aansluiten op de Scheybeek).
Het graven van een duinrel in de duinstrook aan
de westzijde van de begraafplaats (een tweede
‘bovenloop’ van de Scheybeek). Deze duinrel
moet ecologische betekenis krijgen, maar ook de
samenhang en eigen waarde van de smalle duinstrook benadrukken.
Omvormen van de stadsparkachtige aanleg rond
de bergingsvijver tot duin(park), daarbij tevens
inpassen van de bebouwing van de zee-verkenners
(minder zichtbaar maken).
Opvang van water van BPY Noord in de vorm
van een retentie- en/of infiltratievoorziening ten
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■

■

■

■

behoeve van piekafvlakking van de regenwateraanvoer (in de orde van 1,5 ha) (met piekafvlakking wordt bedoeld dat wanneer veel neerslag
valt de afvoer hiervan vertraagd wordt. Wanneer
je de afvoer in een grafiek uitzet tegen de tijd, zijn
de pieken bij een vertraagde afvoer minder hoog).
Opvang van water van het Corus-terrein in de
vorm van een retentie- en/of infiltratievoorziening ten behoeve van piekafvlakking van de
regenwateraanvoer (orde 2 ha). Deze retentie kan
ook in de Lunetten zone geplaatst worden.
(Retentie is latijn en betekent vasthouden. Water
vast houden, in plaats van het allemaal direct
naar het Noordzeekanaal te laten stromen, heeft
veel voordelen. Het water kan namelijk gebruikt
worden om de grondwatervoorraad aan te vullen
door het in de bodem te laten wegzakken, om de
beken te een meer regelmatige stroming te geven
en het kan gebruikt worden voor het beregenen
van de tuinbouwgewassen in droge periodes).
Het reguleren van het recreatieve gebruik van het
duingebied door (onverharde) paden. (Zo min
mogelijk prikkeldraad). Een samenhangend padenstelsel realiseren in aansluiting op verbindingen
met de woongebieden van Heemskerk, Beverwijk
en Velsen Noord. Een veilige oversteekplaats
voor wandelaars en fietsers maken over de
Zeestraat.
Het opheffen van de barrièrewerking van de
begraafplaats voor recreanten (oost-west doorsteek voor wandelaars maken).
Het realiseren van een noord-zuid fietsverbinding
(verhard fietspad, 2 m breed) aan de oostzijde
van de begraafplaats.

2
Het Tuinbouwgebied
Voor het tuinbouwgebied wordt ernaar gestreefd om de
ruimtelijke kwaliteiten van het landschap te handhaven
en te versterken en binnen de randvoorwaarden van de
tuinbouwfunctie, waarvan een drooglegging van 0,7 m.
de belangrijkste is, de ecologische waarden te verhogen.
Verder is een belangrijk doel de barrièrewerking van
het tuinbouwgebied voor recreatief gebruik van de
duinzone en lunetten op te heffen.

■

■

■

■

■

Eisen
Het visueel zoveel mogelijk openhouden van het
tuingebied door het handhaven van vollegrondstuinbouw met een beperkt areaal kassen, met
name langs de duinrand en nabij de lunetten.
Het vrijwaren van het gebied van uitbreiding
stadsrandfuncties, zo mogelijk verplaatsing van
bestaande stadsrandsfuncties die niet passen in
het gebied.
Het openhouden van de nog resterende uitzichten
vanaf de Creutzberglaan.
Het realiseren van wandelverbindingen in oostwest richting tussen de Creutzberglaan en de
duinstrook.
Het handhaven van de nog aanwezige hagen en

5

■

■

■

aanleg van enkele nieuwe hagen (langs wandelpaden) in oost-westrichting;
Het handhaven/uitbreiden van het waterlopenpatroon.
Het goed onderhouden waterlopen en kunstwerken.
Het realiseren van een ecologische verbindingszone parallel aan de Plesmanweg/Westelijke
Randweg als onderdeel van de verbindingszone
tussen de duinen/Nollen en het oostelijk poldergebied. Deze zone kan grotendeels samenvallen
met de lunettenzone.

Aandachtspunten bij afspraken over beheer:
■
Het beschermen van de landschappelijke waarden (openheid, hagen, waterlopen) in het
bestemmingsplan.
3
Lunettenzone
Voor de lunetten is de doelstelling drieledig. Er wordt
naar gestreefd om de lunetten te restaureren en als
samenhangende historische structuur voor de toekomst
veilig te stellen. In samenhang hiermee wordt gestreefd
naar het verhogen van de recreatieve en ecologische
waarden van de lunettenzone. De lunetten met hun
omgeving moeten een eenduidig beeld vormen.
De randvoorwaarde dat de ruimte tussen Westertuinen
en Houtwegen benut gaat worden voor woningbouw is
niet verenigbaar met de doelstelling het monumentale
cultuurlandschap te behouden.

■

■

■

■

■

Eisen
Herstel van de oorspronkelijke vorm van de
lunetten (aanvullen afgravingen, verwijderen
vuilstorten, herstellen taluds en (de meeste)
grachten, verwijderen ongewenste begroeiing
enz).
Verplaatsen van niet passende functies uit de
lunetten (volkstuintjes, kassen, tuinbouw).
Situering van de lunetten in een visueelruimtelijk open zone; een lunettenpark bestaande
uit schrale graslanden met kleine bosschages.
Daarvoor de benodigde gronden verwerven.
Aanleg van een verbindende wandel-/fietsroute,
met een veilige oversteek over de Westelijke
Randweg.
Opvang van water van het BPY-Noord terrein
en/of Corus terrein in de vorm van een retentie
en/of infiltratievoorziening ten behoeve van
piekafvlakking van de regenwateraanvoer (orde
1,5 + 2 ha; zie ook paragraaf 2.1 bij Duinen).
Indien op openbaar gebied ten financiële laste
van Corus/BPY.

Aandachtspunten bij afspraken over beheer:
■
Beschermen van de lunettenstructuur in
bestemmingsplan (als cultuurhistorisch
monument).
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4
Groene stadsrandgebied
Dit gebied zal, wanneer het financieel haalbaar blijkt,
worden ontwikkeld als een harmonieus groen stadsrandgebied. Doel is om in dat geval een groen-blauw
raamwerk tot stand te brengen dat geënt is op de landschapsstructuur. Dit raamwerk dient het gebied een
eigen groene identiteit te geven en aan te sluiten op de
groenstructuur van het bestaande stedelijke gebied
enerzijds en het tuinbouwgebied, lunettenzone en landgoederenzone anderzijds. Vanzelfsprekend moet de
drooglegging voor bebouwing voldoende te zijn.

■

■

■

■

■

■

■

■

Eisen
Het tot stand brengen van een aantrekkelijke
groen- en waterstructuur die een stevig kader biedt
voor de bestaande en toekomstige bebouwing en
andere functies (in noord-zuidrichting nadruk op
boomstructuren, in oostwestrichting nadruk op
haagstructuren).
Het omvormen van de huidige scheidende waterpartijen en groen aan de huidige stadsrand tot een
verbindende structuur met natuurvriendelijke
oevers.
Het maken van wandelverbindingen in oostwestrichting tussen de stadsrand van Beverwijk
en de Creutzberglaan, aansluitend op hoofdroutes in het stedelijk gebied.
Het handhaven van de nog aanwezige hagen en
het aanleggen van enkele nieuwe hagen (langs
wandelpaden) in oost-westrichting.
Voldoende waterberging ter compensatie aanleg
verharde oppervlakken (in de orde van 5 à 10%
van het totaaloppervlak).
Bestaande afvoerrichtingen van west naar oost
handhaven.
Wensen
Water zichtbaar maken in de verkaveling. Aanleggen van greppel/wadi-achtige systemen.
Het eventueel realiseren van een noord-zuid
fietsverbinding (verhard fietspad, 2 m breed).

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Aandachtspunten bij afspraken over beheer:
■
Rekening houden met grondwaterpeilfluctuaties
van orde 0,5 tot 1 m.

■
■

■

Eisen
Historische loop van de Scheybeek handhaven.
Bemaling van oostelijke viaduct blijven benutten
als (kunstmatige) bron van de Scheybeek.
Het vrijleggen van de Scheybeek in Westerhout
en Vondelkwartier van volkstuinen, begeleiding

6

Wensen
Uitbreiding van Westerhout met (een deel van) het
terrein van het gesaneerde volkstuinencomplex.
Verbeteren toegankelijkheid vanaf de Zeestraat.
Beek en duinrel karakter van de Scheybeek versterken.

6
Parkzone Wijkeroog
Doel is om dit gebied beter aan te sluiten op de Landgoederenzone, attractiever te maken en de ecologische
waarden ervan te verhogen, onder meer door de
Scheybeek door te trekken. Het stationsgebied vormt
een belangrijke schakel. Het dient zowel een verbindend
groenelement te vormen tussen park Scheybeeck en het
Wijkeroogplantsoen als een verbinding te zijn tussen
het centrum van Beverwijk en het parkgebied.

■

5
Landgoederenzone
Het doel is om van de drie parken, Westerhout,
Vondelkwartier en Scheybeek een beter samenhangend
parkgebied te maken en, met behoud van historische
kenmerken, de attractiviteit en de ecologische waarden
te verhogen. De Scheybeek vormt het meest belangrijke
verbindende element.

van de beek door begroeiingen en een wandelroute.
Herstructurering/herinrichting van park
Vondelkwartier en aangrenzend groen zodanig
dat het park aantrekkelijker wordt en een goede
verbinding vormt tussen Westerhout en Scheybeek.
De beek tot ruggegraat van het park maken.
Verbeteren van de samenhang tussen de groengebieden aan weerszijden van het tracé van de
Westelijke Randweg.
Begeleiding van de Westelijke randweg door
beplantingen.
Waar ruimte is aanleg van een afschermende
lage grondwal met beplanting langs Westerhout.
Fietsroute van Velsen Noord naar de Zeestraat
met veilige oversteek over de Westelijke
Randweg.
Handhaven/verbeteren van het uitzicht op
Westerhout vanaf de Zeestraat.
Beheer van het parkgebied richten op het versterken van historische kenmerken en ecologische
en recreatieve waarden.

■

■

■

■

Eisen
Het verbinden van het watersysteem in de parkzone Wijkeroog (tot en met Wijkeroogpark) met
het systeem van de Scheybeek en het omvormen
van de bestaande waterlopen tot ecologisch
waardevolle en ruimtelijk aantrekkelijke elementen (beekloop in park).
De monding van de Scheybeek (in de toekomst)
verplaatsen naar Noordzeekanaal.
Vuilwaterlozingen vanuit de riolering saneren of
vuilwatertrace (tijdelijk) aanleggen.
Het verfraaien van het beeld, vergroten van de
eenheid en vergroten van de ecologische waarde
van de beplantingen die de toekomstige
Westelijke Randweg aan de zuidzijde begeleiden
(verbinding tussen de landgoederenzone en de
parkzone Wijkeroog).
Het realiseren van een stationsgebied met minstens aan de west- en zuidrand een parkachtig
karakter, als scharnier tussen de land-
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goederenzone en de parkzone Wijkeroog. Het
stationsgebied beschouwen als een gebied waarin
gebouwd wordt in de historische landschappelijke
structuur van de binnenduinrand.

■

■

■

■

■

Wensen
Het maken van een groen viaduct over de A22
als directe verbinding voor langzaam verkeer
tussen het hart van Velsen Noord en het
Wijkeroogpark.
Vuilwaterlozingen vanuit de riolering saneren of
vuilwater trace (tijdelijk) aanleggen.
De inrichting van het Wijkeroogplantsoen spannender maken door natuurontwikkeling.
Verbetering van de zuidelijke entree van het park
en de volkstuinen.
Hoge beeldkwaliteit stationsgebied.

Haarlem, 23 oktober 2003
Provinciale Staten voornoemd,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter

C.A. Peters, griffier
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