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Aan: het College van B&W van de gemeente Schagen 

Reactie van inwoners van Valkkoog op de eerste versie van de Omgevingsvisie  

Geacht college, 

Een concept versie van deze reactie hebben we onder alle (ongeveer 90) bewoners van 

Valkkoog rondgemaild en gevraagd om reacties of commentaar. Veel inwoners hebben 

gereageerd en een bijdrage geleverd. 

1. Kernwaarden van Valkkoog: 

 

• Valkkoog is een karakteristiek klein lint- en terpendorp met o.a. vrij liggende 

stolpboerderijen en bebouwing in open verbinding met de landelijke omgeving. 

• De vorm van de lintbebouwing en onderliggende structuur van het  landschap met de 

wielen laten het rijke cultureel erfgoed van dit deel van West Friesland goed zien. 

• Valkkoog vormt een zeer actieve gemeenschap: 

- In  de kerk worden concerten, tentoonstellingen en kunst-exposities verzorgd.  

- Er is een “dorpskamer” als ontmoetingsplek; daar wordt o.a. wekelijks gebiljart, het 

jaarlijkse dorpsfeest gehouden, is repetitielokaal voor het dorpskoor, en biedt ruimte  

aan de crea club 

• Met het paasfeest, het dorpsfeest, de oogstmarkt, en de kerstavondviering,  

ontmoeten we elkaar en weten we elkaar te vinden en te ondersteunen. Ook bij 

rouw en trouw. 

• De activiteiten commissie speelt een belangrijke rol bij het organiseren  van die 

activiteiten. 

• Er is een leesclub, een Jeu de Boules club, een biljartclub en een crea club. 

• Vanouds is Valkkoog de plek waar de Muziekschool onderdak vindt. 

• Er is ook een actieve schildersclub die exposeert in het kerkje van Valkkoog. 

• Met de boeren in en om het dorp voelen we ons verbonden met hun agrarische 

bedrijven. 

• Het landelijk gebied is aantrekkelijk en afwisselend met koeien en schapen in de 

weidse graslanden, afgewisseld met akkerbouw en tulpenvelden. 

• Groeiende aantallen wandelaars, fietsers en andere recreanten vinden Valkkoog. 

aantrekkelijk om te bezoeken en/of verblijven. 

Wat past wél goed bij onze waarden? 

• Rust en ruimte. 

• Brede zichtlijnen en perspectieven naar de landelijke omgeving.  

• Aantrekkelijk landschap met ruimte voor herstel biodiversiteit. 

• Zonnepanelen op daken van stallen en schuren.  

• Ruimte voor meer vrij liggende fiets- en wandelpaden.   
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Wat past niet goed bij onze waarden? 

• Herrie van motorclubs die door het dorp rijden. 

• Nieuwbouwwoningen – niet nodig, ook geen school of supermarkt 

• Megastallen. 

• Windturbines in de brede zichtlijnen vanuit het dorp.  

• Zonneweides ( 1 inwoner heeft geen bezwaar tegen zonneweides ) 

• (Te grote en zware) Voertuigen die de snelheidslimieten niet respecteren. ( Er wordt 

om meer snelheidsremmers gevraagd) 

• Doorgaand zwaar vracht- en landbouwverkeer. 

Door uit te gaan van deze positieve en negatieve waarden kan het kenmerkende karakter 

van Valkkoog behouden worden zodat dit ook in de toekomst een aantrekkelijk en sterk 

klein dorp zal blijven 

Ten aanzien van alle punten betreffende het opwekken van zonne- en windenergie 

behouden inwoners van Valkkoog het recht voor om hierop terug te komen in het verdere 

verloop van de RES-discussie. Inwoners van Valkkoog beseffen dat andere manieren van 

energie opwekken noodzakekijk is.  

 Uitnodiging 

Graag gaan wij samen met uw gemeente en andere belanghebbenden en betrokken partijen 

op korte termijn in gesprek om  te bezien op welke wijze onze zienswijzen verwerkt kunnen 

worden in de Omgevingsvisie en het uiteindelijke Omgevingsplan van de gemeente Schagen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de inwoners van Valkkoog  

Rens Cappon                                                                                                                                                           

Gerben Creutzberg                                                                                                                                

Arend Sijpestein 

 

 Valkkoog, 17 maart 2021. 


