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Muiderberg, 9 februari 2013  

 

Geacht College, geachte Gedeputeerden, 

 

Betreft: het hockeyveld met daar omheen hekken in de ecologische hoofdstructuur. 

 

Financiële passage 

 

Wij verzoeken u (vanuit uw functie als toezichthouder op de gemeentelijke financiën 

in Muiden): 

• geen geld beschikbaar te stellen aan de gemeente Muiden voor de bovenstaande 

procedure; 

• de gemeente Muiden de aanleg van een tweede hockeyveld niet te laten 

voorfinancieren; 

• de gemeente Muiden te verbieden geld te onttrekken aan het algemeen groen 

onderhoudsbudget om een onderzoek nodig voor de aanleg van bovengenoemd 

hockeyveld te betalen en om beplanting te bekostigen wat rond het hockeyveld 

aangeplant zou moeten worden. 

• niet toe te staan dat de gemeente Muiden op hetzelfde moment een én nieuw 

bestemmingsplan Landelijk Gebied voorbereidt én een wijziging van het 

bestaande bestemmingsplan uitvoert; 

 

De gemeente Muiden had tien jaar geleden nog een positieve balans van ongeveer dertig 

miljoen euro. Onder andere door dure onderzoeken, procedures en advocatenkosten is de 

financiële situatie van de gemeente dusdanig verslechterd dat Muiden ‘onder 

curatele’(preventief toezicht) is gesteld.  

Verder heeft de gemeente in een rapport in kaart gebracht welke grote financiële risico’s 

zij loopt. Onder andere wordt in dit rapport genoemd dat de gemeente 

aansprakelijkheidsclaims verwacht door achterstallig onderhoud aan de wegen en de 

trottoirs.  

Op dit moment is de gemeente zowel bezig met een nieuw bestemmingsplan als met een 

wijziging van het huidige plan. Deze wijziging heeft betrekking op de aanleg van een 

tweede hockeyveld naast het Kocherbos te Muiderberg. 

Het Kocherbos ligt in de Ecologische Hoofdstructuur. Voor de aanleg van bovengenoemd 



veld zal een onderzoek conform de Flora en Fauna wet uitgevoerd moeten worden, 

aangezien er dieren voorkomen van de Rode Lijst. 

 

Als het veld toch op deze plek wordt aangelegd, zal er veel natuurcompensatie uitgevoerd 

moeten worden, wat onder andere uit het groen onderhoudsbudget gefinancierd zal gaan 

worden. 

De hockeyclub heeft aangegeven de aanleg van dit veld zelf te bekostigen alleen als het 

op deze plek wordt aangelegd. Andere locaties zijn niet bespreekbaar. Men heeft de 

gemeente duidelijk laten weten, indien een tweede veld ergens anders dan in het weiland 

gesitueerd zou worden, men de aanleg niet zou betalen. De aanleg van het veld in het 

weiland zal de gemeente vervolgens voorfinancieren en de terugbetaling zal worden 

uitgespreid over tien jaar. 

De aanleg van een tweede hockeyveld in het weiland naast het Kocherbos komt slechts 

een beperkt aantal inwoners van Muiderberg ten goede. Veel leden komen van buiten 

Muiderberg. Bovendien wordt het veld een aantal keer per week circa 30 weken per jaar 

gebruikt.  

Door de aanleg van een veld in het weiland verliezen alle Muiderbergers ook de rest van 

het jaar een mooi landschap en een zeer karakteristieke dorpsentree. 

De provincie heeft de gemeente Muiden gevraagd een nieuwe structuurvisie voor dit 

gebied te schrijven. Hieraan is voor zover wij weten tot op heden nog niet voldaan. 

In 2008 heeft de gemeente de huidige Ruimtelijke Visie Muiderberg unaniem 

aangenomen. In dit document staat duidelijk beschreven dat met name de kenmerkende 

dorpsentree beschermd dient te worden. Precies waar men nu een hockeyveld wil gaan 

aanleggen. Passages uit deze Ruimtelijke Visie zijn in een bijlage bijgesloten. 

Wij zijn dan ook van mening dat geld uitgeven aan de aanleg van een tweede veld op 

deze locatie geheel niet reëel is. Vooral niet omdat er andere locaties voorhanden zijn. 

 

 

Passage met name betreffende ecologie, milieu, landschap, cultureel erfgoed en 

toerisme. 

 

Geachte college, geachte gedeputeerden,  

 

Wij verzoeken u dringend om hulp om de aanleg van een hockeyveld in het weiland voor 

het Kocherbos te Muiderberg te voorkomen. Het Kocherbos is onderdeel van de 

Ecologische Hoofdstructuur. Bovendien gaat de gemeente ons inziens recht tegen haar 

eigen structuurvisie in. 

In het Kocherbos is in 1944 een veld aangelegd voor de plaatselijke voetbalclub SC 

Muiderberg. Begin jaren zeventig wilde de club graag een tweede veld, maar dit is niet 

toegestaan door de gemeente. SC Muiderberg is verplaatst naar het sportveldencomplex 

De Negen Morgen aan de rand van het dorp. Er is toen gekozen om het een 

sportveldencomplex te noemen en geen voetbalcomplex, zodat eventuele uitbreiding van 

andere sporten in de toekomst mogelijk zou zijn.  

De Mixed Hockeyclub Muiderberg heeft de plaats van de voetbalclub in het Kocherbos 

ingenomen.  Jaren wilde zij een tweede veld in het bos. Andere locaties waren altijd 

onbespreekbaar.  Doordat het bos onderdeel is van de EHS bleek aanleg in het bos niet 



mogelijk. Vervolgens hebben ze hun zinnen gezet op het weiland naast het bos. 

De aanleg van een tweede veld zou de hockeyclub zelf betalen,  alleen als het op de plek 

komt die zij willen. Men heeft de gemeente duidelijk laten weten, indien een tweede veld 

ergens anders dan in het weiland gesitueerd zou worden, men de aanleg niet zou betalen. 

De aanleg van het veld in het weiland zal de gemeente vervolgens  voorfinancieren en de 

terugbetaling zal worden uitgespreid over tien jaar. 

Inmiddels is de gemeente Muiden zowel bezig met een nieuw bestemmingsplan 

Landelijk Gebied als met een wijziging van het huidige plan. De wijziging van het 

huidige bestemmingsplan is als voorbereiding om het tweede hockeyveld in het weiland 

voor het bos te kunnen aanleggen.  

Wij menen dat de voorgenomen wijziging strijdig is met het ecologische beleid van de 

provincie Noord Holland.  

Het weiland is ecologisch gezien een ondeelbaar gebied met het bos, onder andere door 

de vijf verschillende soorten vleermuizen. Het weiland is hun foerageergebied. Het is 

natuurlijk zinloos om wel het leefgebied te beschermen, maar hun foerageergebied te 

verstoren.  

Daarnaast is het bos niet alleen het gebied van de vleermuizen, maar ook van allerlei 

vogels, zoals roofvogels en uilen.  

Als in het weiland een hockeyveld aangelegd wordt, zullen er meer parkeerplaatsen 

gerealiseerd moeten worden. De hockeyclub kan gebruik maken van een parkeerplaats in 

het EHS-bos tegenover de Joodse begraafplaats. Maar er zullen ook paden aangelegd 

moeten worden door het bos van de parkeerplaats zowel naar het eerste als het tweede 

veld.  En er moet een pad aangelegd worden door het bos heen, van het eerste naar het 

tweede veld.  

Het tweede veld zal omzoomd worden door hoge hekken en lichtmasten. 

In de huidige Ruimtelijke Visie Muiderberg, unaniem vastgesteld door de gemeente  

 

in 2008, wordt op verschillende manieren het landschappelijk en cultuurhistorisch belang 

van het bos en het weiland genoemd. In deze visie wordt gesteld dat deze unieke plek 

bewaard moet blijven. Wij voegen als bijlage teksten en foto’s uit de Ruimtelijke Visie 

Muiderberg bij.  

 

Recent hebben de provincie en het Rijk miljoenen uitgegeven om de vestingen van 

Naarden en Muiden te herstellen in de oorspronkelijke staat volgens de Kringenwet uit 

1853. Binnen een cirkel van 1.000 meter van forten geldt beperkte bouw- en 

beplantingsvoorschriften in verband met een vrij schootsveld. Bovengenoemde vestingen 

zijn ontdaan van alle bomen en struikgewas. 

Het rijks en provinciaal beleid is er op gericht om de forten weer in het zicht te brengen 

en daarmee het toerisme te bevorderen. Ook heft de gemeente Muiden extra belasting om 

uit te geven ter bevordering van het toerisme.  

Op minder dan 100 meter afstand van het weiland waar het tweede hockeyveld zou 

moeten komen te liggen, ligt een fort V.I.S. Kazemat van de Stelling van Amsterdam (zie 

NB 2). Door de aanleg van een hockeyveld en de daarbij behorende hekken, beplanting 

en lichtmasten zal dit fort grotendeels aan het zicht onttrokken worden vanaf de 

toegangsweg naar Muiderberg.  

 



In het voorjaar van 2012 is een handtekeningenactie onder de buurtbewoners van het 

Kocherbos gehouden tegen de aanleg van een tweede hockeyveld in of naast het bos. Dit 

leverde in korte tijd 150 handtekeningen op.  

In de zomer van 2012 heeft een andere handtekeningenactie in één ochtend tientallen 

handtekeningen opgeleverd. De ondertekenaars zouden de hockeyclub liever op De 

Negen Morgen bij de voetbalclub gesitueerd willen zien. 

Tot op heden zijn we terughoudend geweest met acties onder alle dorpsbewoners en het 

inschakelen van lokale media. We sluiten niet uit dat het plan daardoor op veel groter 

verzet zal stuiten. 

  

Op De Negen Morgen is in 2009 een kunstgrashockeyveld aangelegd in overleg met de 

hockeyclub. Het veld wordt sindsdien wekelijks door de hockeyclub gebruikt. 

De voordelen van De Negen Morgen zijn dat:  

• de locatie gelegen is aan een bestaande verharde weg, waardoor er geen hoge kosten 

voor een nieuwe infrastructuur nodig zijn. 

• er reeds een parkeerterrein is en een kantine zodat ook nutsvoorzieningen aanwezig 

zijn. De goedkoopste oplossing is samen gebruik te maken van een kantine, maar 

ook als er wel een nieuw clubgebouw gebouwd moet worden, kan dat relatief 

goedkoop aangehaakt worden op de bestaande nutsvoorzieningen. Ook het 

parkeerterrein hoeft slechts gedeeltelijk uitgebreid te worden.  

• het complex op loop- en fietsafstand van de bebouwde kom ligt, maar op een flinke 

geluidsafstand van de meeste bebouwing.  

Indien de hockeyclub in zijn geheel verplaatst wordt naar De Negen Morgen gaat minder 

dan 1% van het naastgelegen vogelweidegebied verloren. Dit betreft een weiland gelegen 

tussen de twee voetbalvelden en een nieuwe boerderij. Hier komen vrijwel geen vogels 

voor. 

Ons inziens is dit een kleinere aantasting van het landschap dan als een 2
e
 hockeyveld 

naast het bos komt te liggen, zie bijgevoegde tekening. 

Daar komt bij dat aansluiting van twee sportaccommodaties naast elkaar uitstekend past 

in het provinciaal beleid om versnippering te voorkomen.  

De nadelen van een tweede veld naast het Kocherbos zijn: 

• de zo kenmerkende overgang van bos naar weiland (zie bijlage) verloren gaan.  

• het foerageergebied van vleermuizen voor een groot deel verdwijnen.  

• de parkeer(over)last flink toenemen, ondanks een toezegging aan de hockeyclub dat ze 

het parkeerterrein van de Joodse Gemeente mogen gebruiken. Dit parkeerterrein 

is onderdeel van het bos en ligt dus in de EHS.  

• Er zal dan vervolgens een pad aangelegd moeten worden van dit parkeerterrein naar het 

1
e
 en het 2

e
 veld. 

• Er zullen paden van het huidige veld met kantinegebouw door het Kocherbos 

aangelegd moeten worden naar het 2
e
 veld. 

• ’s avonds getraind worden. Er zullen dus hoge lichtmasten rond het veld geplaatst 

worden.  

• Om van het 1
e
 naar het 2

e
 veld te komen zullen de eerder genoemde paden verlicht 

moeten worden. 

Dit alles zal een ernstige aantasting zijn voor het bos en haar bewoners.  

Daarnaast ligt het veld in Het Groene Hart, (Unesco werelderfgoed) Nieuwe  



Hollandse waterlinie, (Unesco werelderfgoed) Stelling van Amsterdam,  

Rijksbufferzone Amstelland/Vechtstreek, en dus ook gedeeltelijk onder de EHS. 

Wat wij begrepen hebben, is dat aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur slechts 

dan toegestaan, als er geen alternatief is. Wij willen hier nadrukkelijk stellen dat we niet 

tegen de hockeyclub of een tweede hockeyveld zijn.  

Ons inziens zijn er goede alternatieven, namelijk bij de hierboven genoemde De Negen 

Morgen of nieuwe sportfaciliteiten in de buurt van Muiden. 

Gezien de toekomstige uitbreiding van Muiden op het KNSF terrein en in de 

Bloemendaelerpolder zal dit voor honderden nieuwe leden kunnen zorgen. 

Sportfaciliteiten creëren op de Bredius gronden of bij de bestaande sporthal is ons inziens 

dan ook een goed idee. 

 

Bij deze brief treft u ook de brief aan die wij aan de gemeente hebben gestuurd, de brief 

aan de gedeputeerden die belast zijn met de financiën en de brief die al eerder aan 

gedeputeerde Bond is gestuurd. 

Indien u naar aanleiding van deze (lange) brief met alle bijlagen nog vragen heeft, aarzel 

dan niet om contact met mij op te nemen. De contactpersoon is: 

 Mr.A.E.P. Vlaanderen 

06-50253163 

epvlaanderen@gmail.com 

Postbus 1  

1399 ZG Muiderberg 

 

 

 Wij zijn te allen tijde bereid de zaken nader toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mr.A.E.P. Vlaanderen 

 

1 Voor zich in privé, als mens, als geboren en getogen Muiderberger en als eigenaar van 

enig onroerend goed in Muiderberg. 

2. Namens tientallen mensen die op hem gestemd hebben bij de laatste raadsverkiezingen 

wegens de belofte "sport en groen": dus alleen sport op die plek(ken) waar het ecologisch 

en landschappelijk verantwoord is. 

3 Als voorzitter van de stichting Muiden-Muiderberg 

4 Als eigenaar van een gedeelte van het rijksmonument 531316, welk monument zijn 

waarde verliest als het fort 531317 aan het gezicht onttrokken wordt. 

5 Als (mede )eigenaar van een perceel grond aan de Googweg, waar sinds 1966 

hobbymatig paarden gehouden worden (de ruiterroute wordt verstoord door de onrust van 

een hockeyveld en de extra parkeer- en verkeersbewegingen over de ruiterroute-en het 

ecologisch beheer van zijn terrein wordt negatief beinvloed door de recreatieve druk). 



6. Als voorzitter van de stichting Tussenkercke het doel (van de stichting is het in stand 

houden van het landgoed Tussenkercke op landschappelijk en ecologisch verantwoorde 

wijze, waar de afgelopen 35 jaar veel geld, tijd en moeite aan besteed werd), wordt 

aangetast, want ecologisch is Roodekercke, Tussenkercke, het Echobos, De Brink, de 

oude Joodsche begraafplaats, het Kocherbos en het aangrenzende weiland één gebied). 

7 Als (mede)eigenaar van een woning aan de Gerard Doulaan te Muiderberg, gelegen 

tegenover het Kocherbos waar de verkeersdruk in het weekend onaanvaardbaar hoog 

wordt, terwijl het wandelbos ecologisch wordt aangetast door de verstoring van het 

fourageergebied van de dieren in het bos. Waardoor het woongenot en de economische 

waarde van de woning aanmerkelijk dalen. 

 

 

NB 1 de bijlagen ontving u reeds van Thijn Westermann:  

1 brief aan de gemeente 

2 vleermuisinventarisatie 

3 Ruimtelijke Visie Muiderberg 

4 foto en tekeningen 

5 mail december aan J. Bond 

6           foto’s van het gebied 

 

 

 

NB 2: wat betreft fort 531317 citeren wij: 

De V.I.S. –kazemat is van algemeen belang vanwege:Cultuurhistorische warden als 

onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. 

Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem. Jan Blanken en major-ingenieur 

WIllen Offerhaus is aangelegd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar is 

verstrekt en verbeterd. 

 

Krijgshistorische warden als onderdeel van een aaneengesloten molitaire 

verdedigingslinie tussen de voormalige Zuiderzee en de Biesbosch. Deze 

bestondhoofdzakelijk uit een samenhangend system van inundatievelden en bijbehorende 

inundatiemiddelen en van schootsvelden. Dit system werd aangevuld met diverse, uit 

verschillende perioden daterende typen gebouwde of aangelegde (verdedigings)werken 

die dienden tot of bijdroegen aan afsluiting van niet te inunderen terreinen of andere 

accessen. 

Architectuurhistorische warden in het bijzonder als uiting van de militair-strategische 

bouwkunde, die gebaseerd is op: 

a. Het system van inundatie en accesverdediging (20ste eeuw). 

b.  De wedloop met de zich versterkende offensieve middelen (20ste eeuw) 

c. C. Het system van ‘levende’ veldversterking in de diepte (20ste eeuw) 

 

Het onderdeel dateert uit 1931 en is een voorbeeld van een kazema gebouwd naar het 

Voorschrift Inrichten Stellingen. Deze voorschriften verschenen tussen 1928 en 1935 met 

als doel een standaardisering van stellingen en bedoeld voor de bouw daarvan in 



oorlogstijd door de troepen zelf.  

 

Essemblewaarde en situationele warden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang het de overage 

onderdelen van het complex. 

 

Het onderdeel is vrij zeldzaam omdat er slechts 40 V.I.S. –kazematten in Nederland zijn 

gebouwd – die intussen niet alle meer bestaan- en vanwege de unieke relatie met de 

kazemat Hakkelaarsbrug-Zuid. Beide kazematten moisten flankerend vuur verzorgen 

voor de kanonkazemat Hakkelaarsbrug-Midden, die inmiddels is gesloopt.  

 

Het onderdeel is redelijk gaaf bewaard en laat zich in het veld nog goed kennen. 

 

Aldus de monumentbeschrijving zoals die door het rijk in 2012 is vastgesteld. 

 


