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VEENDERVELD 2 BEDREIGT OPEN LANDSCHAP
Velen zullen het al in de krant hebben gelezen: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
willen het mogelijk maken in de Veenderpolder een nieuw bedrijventerrein aan te leggen,
Veenderveld 2. Dat moet dienen als alternatief voor de Oostvlietpolder bij Leiden, waartegen
massaal verzet was gerezen. Dit zou betekenen dat het noordelijk deel van de
Veenderpolder verloren gaat voor het open landschap, de natuur en de recreatie.

De provincie stelt dat er in deze regio een tekort dreigt te ontstaan van bedrijventerreinen.
Wij zetten daar grote vraagtekens bij.
Nog steeds denken vele gemeentes en regio’s dat zij zelf een gezonde groei zullen laten
zien en dat krimp alleen bij de buren plaats zal vinden. Met als gevolg dat de plannen voor
nieuwe woningen ongeveer drie maal zo groot zijn als de verwachte vraag.
Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij bedrijventerreinen. In een tijd waarin duidelijk is dat
de bomen niet meer tot in de hemel groeien, vinden wij dat de gehanteerde groeiscenario’s
nog maar eens kritisch heroverwogen moeten worden. De Stichting Groene Hart heeft
berekend dat er in het Groene Hart nog vele tientallen hectare bedrijventerrein onbenut zijn.

Ons gemeentebestuur heeft terecht terughoudend gereageerd en wil pas stappen
ondernemen, wanneer de haalbaarheid van de ontwikkeling vast staat. Daarover biedt de
provincie nog maar weinig zekerheid, dus of hier voor onze gemeente enig voordeel valt te
behalen is maar zeer de vraag.
Met Veenderveld 2 dreigt zo’n 50 ha Groene Hart vernietigd te worden. Omdat daar
verschillende leidingen onder de grond liggen, kan slechts 60% van het gebied benut
worden. Dat was al eerder duidelijk toen er plannen waren voor grootschalige glastuinbouw.
Er wordt dus een groot gebied opgeofferd en daar komt veel minder voor terug.
Ook de kwaliteit van het gebied, het open landschap en de natuur wordt onevenredig grote
schade toegebracht. Hoewel de provincie zelf glashelder is over de grote schade die aan de
waarden van dit gebied wordt toegebracht, wordt daaruit niet de logische conclusie
getrokken om het gebied met rust te laten.
De Veender- en Lijkerpolder vormen de enige groene verbindingszone tussen het gebied
rond de Braassemmermeer en de Kager Plassen. Dat gebied werd enige jaren geleden nog
uitgeroepen tot panoramisch landschap. Die eretitel is ook al weer verleden tijd. Inmiddels
wordt Kaag en Braassem doorsneden door de verbrede A4, de HSL en straks de 380kV
hoogspanningsleiding. Moet nu ook het resterende panorama worden volgebouwd met
bedrijfsgebouwen?
Wij zullen ons daar met kracht tegen verzetten.

VERBREDING N 207
Het ontwerp voor de verbreding van de N 207 nadert zijn voltooiing. Wij hebben regelmatig
contact met de provincie over de landschappelijke inpassing. Onze indruk is dat daar serieus
mee wordt omgegaan.
Op dinsdag 18 juni vindt in Leimuiden een inloopbijeenkomst plaats over de situatie aldaar.
Later wordt, waarschijnlijk in Woubrugge, een inloopbijeenkomst gehouden voor het gedeelte
Alphen aan den Rijn – Leimuiden. U zult de aankondiging daarvoor ongetwijfeld in de krant
kunnen vinden.

Bijdrage 2013
Onze vereniging voert een zuinig financieel beleid, maar kan toch niet helemaal zonder
inkomsten, want er valt nog steeds veel te doen voor het behoud van het open landschap. Al
enige jaren heffen wij geen contributie, maar rekenen wij op vrijwillige bijdragen.
Graag nodigen wij alle leden uit ook voor 2013 een vrijwillige bijdrage over te maken
op ons nieuwe IBAN bankrekeningnummer : NL10 INGB 0009 3484 09
ten name van Ver tot behoud v open landschap Kaag en Braassem e.o. te Woubrugge.

E-mail-contact
Wij informeren onze leden bij voorkeur via e-mail. Dat past ook binnen ons zuinige beleid.
Helaas gaan soms contacten verloren, omdat wijzigingen in contactgegevens ons niet altijd
bereiken. Wij verzoeken iedereen daarom vriendelijk wijzigingen in contactgegevens, met
name wijziging van het e-mail adres, door te geven aan ons secretariaat.

