
Aan de eigenaars van:      de woningen Driehuizerkerkweg 142 t/m 286 
                                               Alle woningen van de 3 complexen aan de Wolf en Dekenlaan 
                                               Alle woningen van het complex “Nieuw Velserduin” 
  
Betreft:                                Sloop bunker Missiehuis 
                                                
  
Beste buren, 
  
Morgenochtend wordt de dikte van de muren en de fundering van de bunker op het parkeerterrein van het 
Missiehuis met speciale apparatuur opgemeten. 
De projectontwikkelaar wil de bunker dit jaar al slopen en heeft Wijkcomité Driehuis meegedeeld dat gekozen 
wordt voor de goedkoopste manier van slopen: ‘afknabbelen’. Iedereen die twee jaar geleden het afknabbelen 
(lees: kapot beuken) van de bunker naast het Ichthus Lyceum heeft meegemaakt weet hoeveel ondraaglijke 
herrie en overlast dat ca. vier weken lang heeft opgeleverd. Wij hebben de projectontwikkelaar meerdere 
keren verzocht om deze bunker (die volgens sommigen zelfs groter is dan de vorige) op de stilste en veiligste 
manier te verwijderen. De bunker staat op ca. 20 meter afstand van 90 jaar oude huizen aan de 
Driehuizerkerkweg. Eigenaars vrezen schade aan hun huizen. Weliswaar zullen alle woningen in de omgeving 
van tevoren ‘gemonitord’ worden (nulmeting), maar niemand zit te wachten op scheuren in constructies of 
ergere schade. 
Wij hebben er geen vertrouwen in dat de aanpak die de ontwikkelaar voorstelt, met een ‘muur van containers’ 
en een te graven sloot om de bunker, de geluidsoverlast zal beperken en de trillingen zal dempen. Daarom ook 
hebben wij geopperd, de bunker te verwijderen door deze onder het maaiveld te laten zakken, net zoals dat in 
1947 gedaan is met de bunker die vlak achter het hoofdhuis van Landgoed Beeckestijn stond. 
  
Volgende week willen wij namens alle omwonenden een brief sturen naar de Gemeente 
Velsen, Omgevingsdienst IJmond en Missiehuis BV met de eis (om de projectontwikkelaar te dwingen) de 
bunker op de veiligste, meest geluidsarme en meest trillingsarme wijze te verwijderen. 
Tevens eisen wij dat de ‘nulmeting’ wordt uitgevoerd op alle in deze brief genoemde adressen. 
Bovendien willen wij dat Missiehuis BV een aanzienlijk bedrag in een depot stort om herstel van eventuele 
schade onmiddellijk te kunnen bekostigen, zodat voorkomen wordt dat omwonenden in zo’n geval de strijd 
met een verzekeringsmaatschappij moeten aangaan. 
  
Om de brief ook namens u, de omwonenden, te kunnen versturen hebben wij uw instemming nodig. We 
vragen u daarom dringend -als het maar enigszins mogelijk is per omgaande- te reageren met een e-mail 
naar driehuiswest@gmail.com . Vermeld als tekst “Akkoord met bunkerbrief” voeg uw naam en adres toe, dat 
is voldoende.  
Samen staan wij sterker en kunnen wij hopelijk overlast voorkomen. 
  
  
Met een vriendelijke groet, 
  
Wijkcomité Driehuis 
 


