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Het boek Roos en Beek, wonen
op de Spanjaardsberg van Guus
Hartendorf verschijnt in het voorjaar
van 2017. Het boek is rijkelijk
geïllustreerd en omvat 96 pagina’s.
De winkelprijs van het boek is
€ 17,50. Intekenaars ontvangen
een korting van € 2,00. Bent u
geïnteresseerd? Teken dan nu in
via roosenbeek@ziggo.nl en u
ontvangt bericht wanneer het
boek verschijnt en waar u het
boek kunt afhalen.
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ROOS en BEEK

voor 55+’ers. Rechtszaken volgen, maar van
uitstel komt geen afstel. De eerste paal van
Roos en Beek gaat in januari 2015 de grond
in. De laatste bewoners betrekken
in september 2016 hun appartement.

wonen op de Spanjaardsberg

Tot in de vorige eeuw ligt de Berghcroft, ook bekend als Spanjaardsberg, met zijn
heuveltjes en dalletjes ruwweg tussen de Kruidbergerweg-Kerkweg-Kerkpad en
het Maranathabos in Santpoort en is vrijwel onbebouwd. Het is tot er woningbouw komt een prachtige speelplaats voor de jeugd van het lommerrijke dorp. In
de jaren dertig van de vorige eeuw verschijnen de eerste woningen aan de J.T.
Cremerlaan, Kerkweg en de Kerkerinklaan. Vanaf 1950 volgen er meer en worden
nieuwe straten aangelegd, zoals de Huis te Wissenlaan, de Biallosterskilaan, de
Spanjaardsberglaan en de Roos en Beeklaan.

IJmond-MTS

Later gaat de IJmond-MTS een flink stuk
van de Spanjaardsberg beslaan en verdwijnt
het laatste stukje duin uit het gebied. Bij
archeologisch onderzoek zijn nederzettingssporen uit de periode midden- tot late
ijzertijd gevonden.
De eerste bewoners van de Spanjaardsberg
vestigen zich in een duinzandlandschap dat
ter plaatse tussen 3,7 en 4,2 m +NAP ligt.

De Spanjaardsberg biedt ruimte voor een
school: de IJmond-MTS, die eind jaren zeventig wordt gebouwd. Duizenden leerlingen studeren er en zorgen voor leven in de
brouwerij. Omwonenden zijn aanvankelijk
niet blij met de komst van zo’n kolossaal gebouw. Het komen en gaan met brommers,
motoren en auto’s geeft overlast, maar
ook in de poortjes in de straten rondom
de school veroorzaken studenten bij tijd
en wijle onrust. Het openbaar vervoer doet
goede zaken,
want bij de
school is een
bushalte en
het NS-station
is binnen
vijf minuten
te voet
bereikbaar.

In het boek

Rond de millenniumwisseling raakt de
MTS langzamerhand steeds leger. In het
gebouw komt ruimte beschikbaar voor
noodopvang voor de plaatselijke basisscholen, die door brand of ander ongemak
kunnen uitwijken naar de MTS. Dorpshuis
Het Terras, dat ook compleet afbrandt,
vindt er evenals een aantal verenigingen
onderdak. Maar uiteindelijk valt het doek
voor de MTS en wordt het gebouw in 2011
met de grond gelijkgemaakt.

Sloop en nieuwbouw
Jaren ligt het terrein braak. Op de bouwhekken hangt een dichter korte gedichtjes
op. Een aantal omwonenden roert zich en
maakt bezwaar tegen de voorgenomen
bouw van een gebouwencomplex bestemd

Het landgoed Duin en Kruidberg van
oud-minister J.T. Cremer strekt zich begin
20e eeuw nog uit vanaf de Noordzee
tot de Hagelingerweg. Zijn naam is onlosmakelijk met het dorp verbonden, evenals
de buitenplaatsen Roos en Beek en Huis
te Wissen, dokter De Groot en geheim
agent Tobs Biallosterski.
In Roos en Beek, wonen op de Spanjaardsberg, besteedt de Santpoortse auteur Guus
Hartendorf hier aandacht aan, maar ook aan
de geschiedenis van de MTS, de reacties van
omwonenden en andere betrokkenen met
betrekking tot de bouw van Roos en Beek.

