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Bijlage 4  
 

 

Beschrijving van de planlocatie ter plaatse van de paardenbak:  

de “Paardenbaklocatie” 
Peter Thissen,  december 2015 

De als voorkeurslocatie geselecteerde bouwlocatie – de planlocatie – ligt noordelijk van de 

Westerburenweg en maakt deel uit van het enorme kadastrale perceel A 1094, in eigendom 

bij de Staat der Nederlanden. Het beheer is in erfpacht gegeven aan de Vereniging tot 

Behoud van Natuurmonumenten. De planlocatie is gelegen tussen de westzijde van de hoek 

Westerburenweg/Karrepad  - perceel A 945 – en de naar een lus lopende weg op percelen 

A 878 en A 843, die vanaf de Westerburenweg het recreatiebungalowpark Klein Zwitserland 

ontsluit en verder aansluit op enkele voetpaden van Klein Zwitserland, onder meer het 

voetpad (eigen weg) dat direct noordelijk van perceel A 622 aansluit op de Bergweg.  

Zie bijgaand uittreksel kadastrale kaart.   

De planlocatie ligt ongeveer midden tussen de Westerburenweg en perceel A 622,  ter 

plaatse van de voormalige  open paardenbak van circa 44 bij 22 meter, die verzonken in het 

met gras en lage struiken begroeide vlakke deel van de locatie ligt, juist vóór de noordwaarts 

oplopende duinwal in oost-west richting. Deze planlocatie, grotendeels ter plaatse van de 

voormalige paardenbak zou daarom de Paardenbaklocatie kunnen worden genoemd.  

In het Beheer- en Inrichtingsplan Nationaal Park Schiermonnikoog wordt het gebied, waarin 

de Paardenbaklocatie is gelegen, gerekend tot de omgeving van het dorp. In het 

bijbehorende zoneringsplan is het gebied aangeduid als een exclave, net als het dorp zelf.  

Het plangebied valt onder het bestemmingsplan-Dorp. Zie bijlage 9, blz. 12,13 en 14: 

gemeentelijk beleid. 

De planlocatie en zijn omgeving maken geen deel uit van Natura 2000-gebied. De 

druppelvormige uitloper tussen de tennisbaan aan de Bergweg en de Westerburenweg – 

waarin de planlocatie ligt – maakt wel deel uit van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS-

groen), in de nieuwe regels Natuur Netwerk Nederland (NNN) genoemd. Verwezen wordt 

naar Figuur 1 op blz. 6 van de Ecotoets (bijlage 7). Hier is de planlocatie aangeduid als deel 

van zoekgebied 2. 

De planlocatie ligt in een gebied waar geen drinkwater wordt gewonnen, maar dat wel is 

aangewezen als grondwaterbeschermingsgebied. Zie bijgaande kaart 17, Schiermonnikoog. 
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De paardenbak ligt ruim 50 meter van de Westerburenweg vandaan op 3 meter +N.A.P.  

Direct noordelijk van die bak loopt een duinwal omhoog tot meer dan 6 meter +N.A.P. en 

verder noordelijk plaatselijk tot meer dan 10 meter +N.A.P. Zuidelijk van de paardenbak ligt 

een met lage struiken begroeide duinwal, grotendeels op 4 meter +N.A.P.  

Noordelijk van deze hoog opgaande duinen aan weerszijden van het hierboven reeds 

beschreven in een dal gelegen voetpad (eigen weg) naar de Bergweg ligt een forse 

omheinde tennisbaan aan de Bergweg tegenover perceel A 608, precies ter plaatse van de 

flessenhals in deze geëxclaveerde uitloper van het Nationaal Park. 

Ook westelijk en oostelijk van de paardenbak loopt het landschap op tot bijna steeds meer 

dan 5 meter + N.A.P., waardoor vanaf de Westerburenweg geen enkele achterliggende 

woning zichtbaar is. Dit geeft de locatie die op het eerste gezicht ruim, wijds en redelijk vlak 

oogt ter plaatse van de paardenbak – dus dieper vanaf de weg het terrein in – toch een 

redelijk besloten karakter met de nodige privacy en ‘rugdekking’ voor de monniken.  

De ligging aan de rand van de bebouwde kom van het dorp, temidden van uitsluitend 

recreatiewoningen en juist buiten doorgaand dorpsverkeer zorgen voor voldoende stilte en 

afzondering. Zowel bussen als taxi’s en ander (auto)verkeer rondt de hoek Westerburenweg-

Karrepad vice versa en blijft dus op een comfortabele afstand van de planlocatie. 

Infrastructurele voorzieningen als de (Westerburen)weg, riool, water en electra zijn op korte 

afstand bereikbaar. Een gasaansluiting zal achterwege blijven. 

De ecologische en inpassingsonderzoeken leiden tot de conclusie, dat de bouw van een 

nieuw klooster niet tot onoverkomelijke aantasting van natuurwaarden leidt en qua inpassing 

zowel uit cultuurhistorische en stedenbouwkundige optiek als in landschappelijk opzicht te 

verantwoorden is.  

Al deze hoedanigheden van dit perceel geven de monniken het gevoel, dat dit een goede 

en geschikte locatie voor een definitieve huisvesting zal zijn, door de situering op een stille, 

verkeersluwe plek, en niet ver van zowel natuur en zee als van het dorp.  

Ook de Egbertkapel is via Zwarteduinenweg en Zwarteduinenpad gemakkelijk  bereikbaar. 
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