Asker kommune
Holmenskjæret båtforenings høringsuttalelse til kommunens
arealplan for Holmen og Holmenskjæret
Kyststien går gjennom området kjent som Holmenskjæret. Dette
omfatter selve strandområdet mellom sjøen og svømmehallen, og
den delen av området som Holmenskjæret båtforening har en
langsiktig leieavtale med kommunen. Hele området er åpent og
tilgjengelig for allmennheten. Det er et viktig friluftsområde for
hele Askers befolkning, og er mye besøkt, ikke minst i
sommerhalvåret.
Holmenskjæret båtforening har en landbrygge langs veien ut mot
det opprinnelige skjæret, en betongbrygge forankret med
moringer, og en kai for utsett og opptak av båter på nordsiden av
denne. Båtforeningens område avgrenses av utløpene for rørene
fra Asker kommune og Viken, og av gjerdet mot Holmen slipp. Ute
på selve Holmenskjæret har kommunen en hyppig brukt rampe
for utsetting og opptak av båter på henger. Helt ytterst på skjæret
er det en kommunal kai. Denne blir bl.a. benyttet til lossing og
lasting av varer og materiell som skal til og fra øyene, og for anløp
av sightseeingbåter i sommersesongen. Den fungerer også som
kommunens beredskapsbrygge for eventuelle hendelser i indre
Oslofjord. Politi/brann/ambulanse/øvrige redningstjenester har
da behov for god plass til kjøretøyer og utsett av båter.
Det gule huset på kaiområdet i enden av veien overdro Asker
kommune til båtforeningen helt tilbake på 1960-tallet. Det
benyttes som kontor, møtelokale og vaktrom i sommersesongen,
og vedlikeholdes av foreningen. Det gule bygget innerst i bukten
er verksted og lager for båtforeningen.
Holmenskjæret båtforening er en småbåthavn for båter av inntil
27 fot med i alt 161 plasser. I henhold til foreningens vedtekter
må man være bosatt i Asker kommune for å kunne bli medlem.
Holmenbugten var et naturlig landingssted for sjøfarende helt
tilbake til 1600-tallet. Jektene fra Holmen gikk langs hele
norskekysten og i nordsjøfart til svenskekysten, Danmark og
Tyskland.

Holmenskjæret båtforening ble dannet helt tilbake i 1928, og kan
altså feire 100-års jubileum om 6 år. Foreningen omfatter et lite,
men aktivt trebåtmiljø, som bidrar til å bevare den opprinnelige
maritime tradisjonen på stedet. Båtforeningen er i dag uten tvil
den viktigste tradisjonsbærer av det opprinnelige maritime miljø
på Holmen.
I kommunens nye arealplan er det lagt vekt på sammenhengende
grønn struktur og lett tilgjengelig strandområde. Fjorden,
friområdene og den maritime tilknytning skal fortsatt prege
utviklingen.
Hvordan utgraving av en poll innerst i bukten, slik det framgår av
kommunestyrets vedtak av 29.01.2013 for eksisterende
arealplan, passer inn i den overordnede strategien, er det
vanskelig for båtforeningen å se for seg. I lys av de initiativ for
videre utvikling av nærområdet på Holmen (boliger/næring)
båtforeningen er kjent med, er det både i et kortsiktig og
langsiktig perspektiv viktig å bevare Holmens opprinnelige
tilknytning til sjøen, og se til at kyststien beholdes ubrutt
gjennom området. Holmenskjæret båtforening har en naturlig
plass i dette bildet, og vinteropplag for båtene inngår i dette.
Båtforeningen kan ikke se for seg at en videreutvikling av Holmen
kan realiseres før veisystemet omlegges og Slemmestadveien får
en annen påkobling til E18.
Båtforeningen legger mye arbeid i å holde området vårt i hevd, og
har i alle år hatt en god dialog med Asker kommune. Vi tar for gitt
at kommunen ikke ønsker en sjøfront med bare glass og betong
på Holmen. Derfor må videre utvikling og utbygging på Holmen ta
vare på det opprinnelig maritime preget. Holmenskjæret med
båthavna, tilgrensede sjø- og friområde må bevares mest mulig i
sin nåværende form.
Holmenskjæret båtforening er innstilt på å bidra aktivt videre for
å verne om den stedlige mange hundreårige maritime tradisjon på
Holmen.
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