
Abbestede, 20 februari 2018 

 

Droompark of nachtmerrie 

Namens mezelf en mijn medebewoners van het historische stukje Callantsoog, genaamd Abbestede wil ik 

graag uw aandacht voor het voorgenomen plan om recreatie”woningen” te gaan neerzetten in de 

Boskerpolder. 

Er is al een bestemmingswijziging verleend voor recreatieve bouw en woningbouw aan de Voorweg. Of bij 

het verlenen van deze bestemmingswijziging wel de normen van de habitatrichtlijnen en bijbehorende 

Europese Wetgeving wel in acht zijn genomen is reeds twijfel gerezen, maar hierover worden door andere 

partijen al stappen ondernomen. 

En of het wel in orde is dat de aanvrager niet de eigenaar is van de grond waarop hij wil gaan bouwen, is 

hooguit merkwaardig maar voor een projectontwikkelaar logisch, hij wil alleen geld verdienen, liever geen 

risico lopen door grond aan te kopen met het risico daaraan te blijven “hangen” en wellicht niet te 

verdienen. 

Bij mij en meerdere buurtgenoten zijn echter ook nog wel een aantal vragen gerezen en die wil ik u graag 

voorleggen, aangezien wij mensen zijn met GBV (gezond boeren verstand). 

-Is er door de gemeente in  de tussentijd van de wijziging van het bestemmingsplan en de aanvraag die nu 

is voorgelegd handhavend opgetreden? Als een ieder ander een bestemmingswijziging heeft bedongen 

moet deze binnen een bepaalde termijn beginnen met de realisatie van de plannen. Dit bestemmingsplan 

is inmiddels redelijk gedateerd en wellicht is inmiddels zelfs nut en noodzaak een achterhaald (zie 

recentelijk rapport  http://nhn.nl/project/vitaliteit-verblijfsrecreatie/ ) 

-Waarom niet beginnen met de woningbouw? Er is in de gemeente (met name in Callantsoog en 

omgeving) veel behoefte aan woningen, waarom nog meer recreatie? 

-Waarom beginnen met bouwen middenin de open ruimte? Waarom niet begonnen tegen de Groote 

Keeten aan? En dan vooral met wonen, niet eerst recreatie. De verhouding recreanten/bewoners is in het 

kleine dorpje al ver buiten proporties. 

Er zou volgens het beeldkwaliteitsplan een luxe park gebouwd gaan worden, de uitstraling van de 

woningen in de, inmiddels, naar ik heb begrepen, voorlopig ingetrokken, aanvraag is ons inziens totaal niet 

de beoogde luxe. Er worden “units” in het open landschap neergezet. De destijds  aan ons gepresenteerde 

plannen van het Boskerpark lieten een park zien wat ingepast zou zijn in het landschap, met een brede 

groene zone tussen Abbestede en de (in het landschap verzonken) woningen, waardoor een aansluiting 

zou ontstaan tussen het Nollenland van Abbestede en de nog te ontwikkelen natuurzone (inmiddels deels 

waterberging) 

-Zijn de witte kubussen van Roompot bij camping Callassande norm voor inpassing in het landschap? 

-Zijn de grijze appartementengebouwen ook zo’n goed voorbeeld van inpassing in het landschap (het 

pittoreske dorpje Groote Keeten).  

Conclusie beeldkwaliteitsplan: 

“Het beeldkwaliteitplan vormt samen met het bestemmingsplan het ruimtelijk juridisch kader voor verdere 

inrichting recreatiepark en natuurzone, voor de architectuur van de bebouwing aan de Voorweg en in het 

recreatiepark. De in dit beeldkwaliteitplan beschreven gelaagdheid van het landschap laat zich niet één op 

één vertalen in eenduidige voorschriften binnen het bestemmingsplan. Een verwijzing vanuit het 

bestemmingsplan naar het beeldkwaliteitplan en een goedkeuring van de gemeenteraad op het 

beeldkwaliteitplan kunnen een betere waarborg van de beoogde ruimtelijke kwaliteit bieden. Het is aan te 

bevelen om voor de volgende fase een supervisor aan te stellen die de verschillende ontwerpen toetst aan 

de in het beeldkwaliteitplan beschreven kwalitatieve uitgangspunten en zorgt voor een goede onderlinge 

afstemming tussen de architectuur van de woningbouw onderling en in relatie tot het landschap. De 

gemeentelijke Welstandsnota kent hiervoor diverse mogelijkheden.”  

http://nhn.nl/project/vitaliteit-verblijfsrecreatie/


Geen van de tekeningen laten zien hoe het park ingepast zal worden in het huidige landschap, 

onderstaande foto laat het landschap in zijn huidige vorm zien, ik laat het aan uw eigen inlevingsvermogen 

over om u voor te stellen hoe dit zal veranderen met de voorgenomen bouw van de Cube’s van 

Droomparken. 

 

Er zijn al veel recreatieparken in de gemeente Schagen, is het écht nodig om nog een park bij te bouwen? 

Er worden nieuwe parken neergezet, de “oude” parken “verrommelen” met alle problemen die daarmee 

gepaard gaan. 

Ik hoef u toch niet nader toe te lichten hoe het gaat in Dirkshorn? Ook in Callantsoog zie je bij sommige 

oudere “parken” al de verrommeling inzetten. 

Graag verwijs ik u tevens naar onderstaand artikel in de Volkskrant van 23 januari 2018: 

https://www.volkskrant.nl/reizen/kusttoerisme-neemt-bijna-even-snel-toe-als-in-amsterdam-hoe-lang-gaat-dat-

nog-goed~a4561332/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=shared 

En daarmee samenhangend, vraag ik nogmaals uw aandacht voor  het onderzoek van ZKA uit 2017, 

uitgevoerd in opdracht van 18 gemeenten in de kop van Noord-Holland, waaronder onze eigen gemeente 

Schagen. 

http://nhn.nl/project/vitaliteit-verblijfsrecreatie/  

In dit rapport komt onder andere naar voren dat de toename van het aantal huisjes en chalets ver de vraag 

overschrijdt en dat dit  vooral op de langere termijn voor problemen gaat zorgen. 

Er zijn gebouwen en projecten neergezet in de Groote Keeten waarover heel veel mensen zich achter de 

oren krabben hoe het heeft kunnen gebeuren…. Ik hoop dat u zich in ieder geval wilt inzetten om te 

voorkomen dat dit wederom zal gaan gebeuren. 

Mensen, laten wij ervoor waken dat de open ruimte, welke onze omgeving zo uniek maakt, behouden blijft 

voor toekomstige generaties. Je kunt de ruimte maar één keer opofferen, de gevolgen zijn voor ALTIJD! 

Tot slot misschien een oude koe, maar een gewaarschuwd mens…. 

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/11-04-2016/investeren-in-een-vakantiewoning/ 

Droomparken, onze nachtmerrie…. 

Bedankt voor uw aandacht 

Mariska Zwaan (boskerparkofnachtmerrie@gmail.com) 
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