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BULLETIN nr. 61 – juli 2015
Terugblik op de Algemene Ledenvergadering
Arie Meerburg hield een boeiend betoog over de Rijnlandse Molenstichting en de problemen
die er zijn om voor het onderhoud steeds maar weer de benodigde financiële middelen
bijeen te sprokkelen. Ruud Hanou vertelde dat de Vereniging Maak het Hart niet Hard
probeert mensen te laten zien hoe fraai het groene landschap is, in de verwachting dat er
dan ook meer besef zal ontstaan over de bedreigingen.
De leden hoorden de verslagen van de voorzitter en de penningmeester aandachtig aan en
stemden unaniem in met de verschillende voorstellen bestreffende de contributie en
verkiezing van de leden van het bestuur en de kascommissie.
Aan de leden is het verslag van deze vergadering toegezonden. De verschillende
presentaties staan op onze website.

De toekomst van het landschap en de recreatie
Zowel in Kaag en Braassem als in de buurgemeenten wordt stevig nagedacht over de
toekomst van ons fraaie landschap en de wisselwerking tussen dat landschap en de
recreatieve mogelijkheden.
In opdracht van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem
wordt gewerkt aan een Toekomstperspectief landschap van de Rijn- en Veenstreek.
Gelijktijdig laat de gemeente Kaag en Braassem een Visie Recreatieve Impuls opstellen, die
weer samenhangt met de gemeentelijke Perspectiefnota. En Alphen aan den Rijn
organiseerde een bijeenkomst Samen Duurzaam Doen. Op initiatief van GroenLinks Alphen
aan den Rijn is aan Gedeputeerde Staten een petitie (ook door ons ondertekend)
aangeboden onder de titel Houd het Groene Hart GROEN zonder nieuwe wegen!
Het bestuur heeft deelgenomen aan verschillende bijeenkomsten en gesprekken, die als
regel voorafgaan aan het opstellen van deze studies. Wij vinden het belangrijk reeds mee te
spreken in het voortraject en stellen het op prijs daartoe te worden uitgenodigd.
De rode, of liever de groene draad in al deze verhalen is dat ons fraaie landschap behouden
en zelfs versterkt moet worden, dat er nog betere ontsluiting nodig is voor watersport,
fietsers en wandelaars en dat er veel ruimte moet worden geboden aan kleinschalige
recreatie. Dat er de komende decennia veel agrarische gebouwen vrijkomen is zowel een
kans als een bedreiging.
De gemeente Kaag en Braassem wil ook de gelegenheid bieden voor een grootschalige
toeristische trekpleister. Het Ghoybos wordt genoemd als een mogelijke locatie, maar van
concrete plannen is nog geen sprake. De grootschaligheid betreft dan zowel de invloed op
de omgeving, als het economisch belang. Het spreekt vanzelf dat wij een en ander met veel
aandacht zullen volgen.
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Landschap en varkenshouderij
Onze positie ten aanzien van de voorgenomen verplaatsing van de varkenshouderij Nico
Kroes naar de Kruisweg in de Vierambachtspolder hebben wij in eerdere bulletins uitvoerig
toegelicht. Wij blijven het proces volgen om te zien of aan de landschappelijke inpassing
optimaal aandacht wordt besteed.
Onlangs werden wij uitgenodigd voor een gesprek met wethouder Van Schooten over de
voorgenomen bouw van een nieuwe varkenshouderij aan de Oudendijkseweg, ook in
Woubrugge. De vraag is aan de orde of een andere locatie kan worden gevonden, die
minder overlast voor de inwoners van Woubrugge zal geven. Wij hebben aangegeven te
willen meedenken, waarbij wij vanzelfsprekend streven naar een oplossing met de minste
nadelen voor het landschap.

Verbreding N 207 en tankstation
Reeds eerder hebben wij aangegeven tegenstander te zijn van de mogelijke vestiging van
een tankstation bij de afslag Rijnsaterwoude. Kort geleden werden wij benaderd door de
initiatiefnemer uit Ter Aar voor een dergelijk tankstation, die ons in grote openheid
deelgenoot heeft gemaakt van zijn plannen. Wij hebben hem laten weten dat wij nog steeds
overwegende bezwaren hebben, zowel landschappelijk als verkeerstechnisch. De gemeente
is op de hoogte van onze bezwaren.

Contacten met andere verenigingen
Zoals onze voorzitter Marc Blotwijk op de Algemene Ledenvergadering al stelde: wij komen
ogen en oren tekort om alle ontwikkelingen in de gaten te houden. Daarom zijn wij begonnen
de contacten te intensiveren met andere verenigingen, zoals de dorpsraden. Inmiddels
hebben gesprekken plaats gevonden met de dorpsraden Leimuiden, Rijnsaterwoude en
Woubrugge. Wij willen elkaar op de hoogte houden en meningen uitwisselen om ongewenste
ontwikkelingen tijdig te signaleren en om elkaar te helpen en te voorkomen dat wij elkaar
onbedoeld in de wielen rijden.

Vrijwillige bijdragen blijven ook in 2015 nodig!
Ook voor 2015 is de contributie vastgesteld op € 0,00. Vrijwillige bijdragen blijven echter
nodig. Ons IBAN bankrekeningnummer is : 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. 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.

