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Vlotbrug
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben in
oktober 2017 besloten af te zien van een nieuwe vaste
oeververbinding bij Burgervlotbrug.
De vlotbruggen van
Zijpe zijn sinds de
opening van het kanaal
in 1824 in bedrijf. Wij
hopen dat deze karakteristieke
historische
bruggen nog lang in
goede staat behouden blijven.
Zonneweiden
In de gemeente Schagen komen nu aanvragen op tafel
voor het oprichten van energiecentrales in het vlakke
polderlandschap. De energiecentrales worden
gevormd door duizenden zonnepanelen, in zadeldak
vorm, achter elkaar in het land te zetten.
Deze bouwsels krijgen een hoogte van 1,2 meter tot
1,5 meter. De gemeente beweert dat de centrales
binnen het huidige bestemmingsplan geoorloofd zijn.
Het zijn zogenaamd “bouwwerken, geen gebouw
zijnde”
en
dan
mag
het.

Op deze manier worden vele hectares land bedekt, dit
tegen de zin van HZL en LTO-Nederland. Ook de
provincie Noord-Holland wil de karakteristieke
openheid van het landschap behouden en de
economische (agrarische) structuur van het landelijk
gebied zo min mogelijk aantasten. De gemeente
beweert geen boodschap te hebben aan de provinciale
regels omdat het volgens het bestemmingsplan mag.
Kustpact
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De tweedekamercommissie Infrastructuur en Milieu
hield op 5 oktober 2017 een hoorzitting over het
Kustpact. Een achttal kamerleden van diverse partijen
stelden vragen aan de betrokken organisaties.

Ook HZL was in de gelegenheid haar standpunt toe te
lichten. Met nadruk werd door haar voorzitter
gewezen op het juist toepassen van de Habitatrichtlijn
in de Natura2000 gebieden. In het verleden werd geen
rekening gehouden met de invloed van stikstof op de
biodiversiteit in de duinen. Dit gemis kan alsnog
goedgemaakt worden omdat de provincie voor al die
plannen nog een vergunning in het kader van de Wetnatuurbescherming moet afgeven.
Polder B
In september 2017 heeft HZL de gedeputeerde voor
Natuur en Landschap, de heer Adnan Tekin, per brief
gevraagd de polder B tussen Burgerbrug en Sint
Maartensbrug aan te merken als weidevogelleefgebied. Wij kregen per mail als antwoord dat ons
verzoek niet wordt gehonoreerd. Dit doordat het
gebied niet voldoet aan de criteria zoals aantallen,
dichtheden en soorten vogels.
De andere polders tussen Ruigeweg en Westfriese
dijk hebben wel de status van weidevogelleefgebied.
Het lijkt ons sterk dat deze polders wel aan de criteria
voldoen.
Contributie 2018
Om kosten te besparen krijgt u geen acceptgiro
toegestuurd. Wij verzoeken u dan ook zelf
maatregelen te nemen om de jaarlijkse contributie te
voldoen. U kunt minimaal €8 overmaken naar
NL 12 INGB 0007 7238 17
Met uw bijdrage steunt u ons werk tegen ongewenste
ontwikkelingen in het Zijper landschap.
De sluizen van Zijpe
De huidige Zijpe- en Hazepolder werd in 1597
definitief bedijkt, daarvoor was het een paar eeuwen

een stroomgat, genaamd de Sipe. De polder was de
basis voor de uiteindelijke gemeente Zijpe. Het dorp
Petten was tot 1929 een zelfstandige gemeente,
daarna ging het op in de gemeente Zijpe. De
gemeente Callantsoog, die gevormd werd door
Callantsoog, Abbestede en Groote Keeten, was tot en
met 1989 een zelfstandige gemeente, daarna voegde
het zich bij de gemeente Zijpe.
Kort na de drooglegging ontstonden de eerste
buurtschappen in de polder
zoals Oudesluis, Schagerbrug, Sint Maartensbrug en
Burgerbrug, verbonden door
de Grote Sloot, die de polder
in de lengte doorsneed.
De polder werd vanaf ca. 1600 door een twintigtal
molens bemalen, het gebied werd hiertoe verkaveld
in 20 delen. De molens maalden het water uit op de
Grote Sloot die via de Groote Sluys te Oudesluis werd
gespuid op het toenmalige wad. De oudste sluis uit
1562 werd gemaakt van hout en in 1631 vervangen
door een grotere sluis van steen, toen de grootste sluis
van Europa.
De landen binnen de Oude
Schoorlse Zeedijk konden
hun water kwijt via de
schutsluis op de Grote Sloot.
Deze sluis te Zijpersluis
heeft de naam Jacob Claesse
sluis.
In 1825 werd het Noord-Hollands kanaal voltooid wat
verandering bracht in de manier van spuien. De Oude
Schoorlse Zeedijk bij Zijpersluis werd doorbroken.
Noord-Holland boven het Noordzee-kanaal kan nu
het water spuien via Den Helder.
In ’t Zand kwam een
keersluis in het NoordHollands kanaal om het
zoute water uit het
noorden
tegen
te
houden. Deze keersluis, in de Zijperdijk, werd
omgebouwd tot een grote schutsluis, de
Zijperschutsluis of Kolksluis, die met twee paar
puntdeuren naar twee zijden het water kan keren.
De sluizen zijn provinciale monumenten, evenals de
vlotbruggen.
Strandzonering
De provincie Noord-Holland heeft op 20 oktober
2017 het concept ‘Strandzonering’ vrijgegeven voor
commentaar. Dit betreft het strand vanaf de vloedlijn
tot aan de duinvoet. Petten heeft een rode ster op de
kaart gekregen. Dat wil zeggen dat er recreatieve
bebouwing mag komen. Een concreet initiatief moet
te allen tijde getoetst worden en moet passen binnen
wet-en regelgeving. Bij het smaller wordende strand
zal ook de waterveiligheid een grote rol gaan spelen.

Aan de vloedlijn moet een
calamiteitenstrook van 10
meter beschikbaar blijven.
Dit heeft tot gevolg dat er
weinig
plaats
voor
bouwwerken over blijft.
Ammoniak
Ammoniak is een belangrijke
voedingsstof voor planten.
De uitvinding van kunstmest
heeft ervoor gezorgd dat ammoniak op grote schaal
voor de landbouw beschikbaar is. Dit is goed nieuws
voor de oogsten in de landbouw, maar deze ruime
beschik-baarheid geeft ook problemen omdat er dan
ammoniak naar het milieu weg kan lekken. De
ammoniak in de lucht is
vrijwel altijd onbedoeld
vrijgekomen uit mest;
zowel uit dierlijke mest als
uit kunstmest. In het milieu
tast een teveel
aan
ammoniak de kwaliteit van het grondwater en de
vitaliteit en de biologische diversiteit van de natuur
aan. De depositie van ammoniak, maar ook van
stikstofoxiden, uit de lucht speelt een belangrijke rol
bij de problemen met het beheer van natuurgebieden.
Overmatige stikstofdepositie leidt tot eutrofiëring,
ook wel vermesting genoemd. Het grootste deel van
de stikstofdepositie in Nederland is afkomstig van
Nederlandse bronnen van ammoniak. Deze depositie
als gevolg van ammoniak is hoog, vooral door de
omvangrijke veeteelt in Nederland.
Algemene Ledenvergadering
Donderdag 22 februari 2018 om 20 uur
Dorpshuis De Uijtkijk
Sint Maartensbrug
1. Welkom
2. Verslag van de ledenvergadering van
16 februari 2016
3. Mededelingen
4. Jaarverslag 2017 door de secretaris
5. Verkiezing bestuursleden:
Verkiesbaar: Mariska Zwaan
6. Financiën:
Verslag kascommissie 2017
Benoeming kascommissie 2018
Voorstel contributie 2019: min. € 8,- per jaar.
Begroting 2018
7. Beeldverslag van HZL-activiteiten in 2017
8. Rondvraag

