
Van:  < >
Verzonden: dinsdag 28 juni 2022 12:10:10
Aan: griffie <griffie@huizen.nl>

Onderwerp: Flevorama - Stukken-Sterrebos en Messchaert-laan

Geachte heer / mevrouw,

Bijgaand stuur ik uw een brief over onze buurt en deze is bestemd voor de gemeenteraad. Kunt u

aangeven of ik hiervoor het juiste adres gebruikt hebt?
Door de recente nieuwebouw in onze straten vragen we de gemeente om meer toezicht en steun.

In afwachting van uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

TM7Annotator
e-mail 684-78; #001-20f7b516;

TM7Annotator
e-mail-domain 692-79; #002-d6005f74;

TM7Annotator
implicit-name 475-18; #006-58b59822;

TM7Annotator
street-address 591-37; #007-966113f8;

TM7Annotator
phone 606-70; #008-a3b9c41d;

TM7Annotator
phone 606-71; #009-65c01add;

TM7Annotator
Suggestion



Geachte gemeenteraad, Huizen, 28 Juni 2022

Geachte heer Boom,

Recent zijn we in onze buurt geconfronteerd met nieuwbouw die wij als niet passend zien in onze

monumentale wijk. Het gaat hier om de straten Stukkenlaan, Sterreboslaan en Messchaertlaan. De

recente nieuwbouw heeft plaatsgevonden aan de S  In het verleden zijn

sommige percelen gesplitst en hierop heeft nieuwbouw plaats gevonden in de stijl van die jaren, met
name jaren 70-tig stijl. Wij hebben er alle begrip voor dat deze producten van een specifieke tijd
worden vervangen voor een meer representatieve stijl die meer past bij de huidige tijd. De recente

nieuwbouw is echter vele malen groter in vergelijking met hetþÿ�  �oude huisþÿ �� maar ook groter dan

andere nieuwbouwprojecten van zeer recente datum.

Binnen de buurt is veel onrust ontstaan over hoe dit toch mogelijk is en waarom dit soort
nieuwbouw projecten worden toegestaan. Binnen de buurt heb ik nog niemand gesproken die beide

nieuwbouw projecten mooi en passend vindt. Zelfs op de hei word ik aangesproken door willekeurige

wandelaars die aan mij vragen hoe dit toch mogelijk is. Nogmaals we begrijpen waarom er
nieuwbouw plaatsvindt maar vragen de gemeente om dit in te passen binnen het monumentale

karakter van de wijk.

Is het mogelijk om een zgn welstandscommissieþÿ �� mee te laten kijken met de plannen en te bepalen

of deze passend zijn voor onze wijk. Deze verscherpte welstand zou een bepalende stem moeten
hebben in de nieuwbouw plannen. Verscherpt toezicht is er al voor de monumenten en het kan toch 
niet de bedoeling zijn dat op de afgesplitste tussengelegen percelen alles mogelijk is?

Kan de gemeente "een visieþÿ �� bepalen dat het karakter van deze wijk behouden moet worden?
Tenslotte willen we toch niet dat onze wijk zich zoals in het Spiegel ontwikkelt tot een wijk waar de

huizen bovenop elkaar staan doordat nieuwe huizen tussen bestaande historische panden zijn 

neergezet en er te grote nieuwbouw heeft plaatsgevonden? Het verdere splitsen moet niet mogelijk
zijn. Tenslotte is er niet voor niets een kettingbeding dat splitsen verbiedt.

Wij willen graag het monumentale en bijzondere karakter van onze wijk bewaren en dit was ook een

van de belangrijke argumenten om een huis te kopen in deze wijk. Het vervangen van kleinere huizen

door te grote nieuwbouw op te kleine percelen zien we als niet passend en als een vermindering van

ons woongenot en waarde ontwikkeling.
Het doel van NV De S ukken was ook om een ruime groene wijk te creëren die grote percelen van

3000 m2 verkocht voor het bouwen van villaþÿ �s. Onderstaand vindt u een samenva ting van de

activiteiten van NV De Stukken en met als commentaar dat deze wijk goed gelukt is. Het zou daarom

bijzonder spijtig zijn als we dit zorgvuldig bewaarde karakter zouden verliezen door megalomane

niet-passende nieuwbouw. Meer regelgeving en een welstandcommissie met de juiste handhaving
kan dit voorkomen. In afwachting van uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

 

TM7Annotator
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Enige medestanders van dit initiatief zijn:

 

S

Quote:

De villaparken Het Loo en De Eng waren weinig succesvol.

De ontwikkeling van het villaparkþÿ�  �De Stukken " is beter gelukt dan de beide voorgaande. J.P. van

Rossum had rond 1905 het terrein tussen de Naarderweg, de Nieuwe Bussummerweg en Flevorama

van zijn vader geërfd. Om het te gelde te maken heeft hij het terrein ondergebracht in de "NV
Maatschappij De Stukken ter exploitatie van onroerende goederen te Huizen waarvan hij 98 % van

de aandelen bezat. Zijn neef CA. van Rossum was de exploitatie-uitvoerder. De exploitatie begon in 

1907 met de aanleg van de Stukkenlaan; een weg van 9 meter breed, waarvan 4,5 meter bestraat
werd. Men had zich ten doel gesteld een luxe villapark in te richten. Aangezien de verkoop redelijk

verliep, werd in 1917 de Messchaertlaan aangelegd. De verkoop stokte na korte tijd. Daarom werd in

1919 besloten de Messchaertlaan te verharden. In 1928 besloot men de kavelgrootte aan te passen. 

Niet langer werden slechts percelen verkocht van 3000 m2 voor de bouw van één villa, maar ook van

4000 m2 voor dubbelvilla's. In 1934 was alle grond verkoch waarna deþÿ�  �NV De Stukkenþÿ �� is

geliquideerd.

Bron: Monumenten Inventarisatie Project Noord-Holland - Gemeente Huizen , april 1992
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