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de bouw en over mogelijkheden om aan het gebouw voorzieningen te 
treffen voor vogels en/of vleermuizen en voor een meer vogelvriende-
lijk beheer van het park. 

– Een groepje uit de vogelwerkgroep probeert in overleg met de Stich-
ting Behoud de Groene Zoom na te gaan welke maatregelen kunnen 
worden getroffen om de Verenigde Polders weer vogelvriendelijker te 
maken. Het aantal weidevogels is daar, mede door de verlaagde wa-
terstanden, de laatste jaren schrikbarend achteruit gegaan. Recent 
heeft een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden met de boer, 
die het grootste deel van het gebied beheert. 

– De gemeente Haarlem is eindelijk met het al lang verwachte concept 
van een Ecologisch Beleidsplan naar buiten gekomen. De vogelwerk-
groep vindt het prachtig dat de gemeente zo’n plan opstelt. Nu we 
het resultaat zien, hebben we helaas twijfels of het plan een vol-
doende status krijgt, zodat je er daadwerkelijk wat aan hebt. Ook 
zijn vele van de voorgestelde maatregelen zodanig vaag geformuleerd, 
dat we ons afvragen of dit echt iets oplevert. Op korte termijn vindt 
er een participatiebijeenkomst plaats waar we onze twijfels en kritiek 
kunnen inbrengen. In een volgend nummer van de Fitis zullen we 
dieper ingaan op dit plan. 

 
Chris Brunner 

 
 

 
 
Het fietspad door en/of langs de AWD houdt de gemoederen de laatste 
tijd weer flink bezig. In Fitis 45 (4) 2009 heb ik verslag gedaan van de 
gang van zaken rond de klankbordgroep en in Fitis 46 (3) 2010 is de 
voorkeursroute besproken die de organisaties hebben ingediend. Na het 
afwijzen van dit tracé (aanwezigheid van Nauwe Korfslak) is door de 
provincie besloten de dienstwegroute weer van stal te halen. Dit is de 
route waar het ruim drie jaar geleden allemaal mee begon en die tot zeer 
veel verzet leidde. Ik heb hier te weinig ruimte om het tracé van deze 
route en van de alternatieven nogmaals te bespreken en verwijs dan ook 
naar de  voornoemde Fitisartikelen. De concrete bezwaren van verschil-
lende maatschappelijke organisaties, waaronder de VWG, zijn ook daar 
te vinden.  Kort gaat het om de verstoring van rust omdat de zonering in 
het gebied verdwijnt (1). Fietsers dringen immers veel verder door in het 
duingebied dan enkel wandelaars. Aantasting van Natura 2000 gebied 
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door vergravingen en aanleg van een fietspad (2). En een precedentwer-
king voor verdere fietsontsluiting (3). Tegen deze drie zaken protesteren 
wij al vanaf het begin middels onder meer deelname aan de klankbord-
groep. 
 
De wandel-,  en natuurorganisaties voelen zich nu buitenspel gezet. 
Zonder enig verder overleg is de dienstwegroute breed in de pers uitge-
meten en gepresenteerd als de enig mogelijke route. De VWG heeft veel 
moeite met deze gang van zaken en deelt de conclusie van de provincie 
niet. Wij menen dat er vele mogelijke routes zijn, maar dat de provincie 
duidelijk naar een bepaalde route toewerkt. Het rapport van onder-
zoeksbureau Arcadis, dat de dienstwegroute heeft onderzocht in op-
dracht van de provincie, achten wij onvolledig en op enkele punten zelfs 
onjuist. Daarnaast zijn de door ons aangedragen alternatieven lang niet 
zo uitvoerig onderzocht. Meten met twee maten dus. 
 
Natuur-, en wandelorganisaties binnen en buiten de klankbordgroep 
hebben nu op initiatief van de VWG de handen ineen geslagen en geza-
menlijk de natuurbelangen te verdedigen. Volgende maand maakt de 
raadscommissie in Amsterdam een keuze over de voorgestelde route van 
de provincie. Tot die tijd doen wij het uiterste om de raadscommissie te 
overtuigen van onze standpunten middels brieven, persberichten en 
lobbywerkzaamheden. Wij menen zeker een punt te hebben aangezien 
het rapport van Arcadis de natuurschade ons inziens onjuist weergeeft.  
Daarnaast is er onvoldoende waarborg dat het alleen bij dit fietspad 
blijft en ook wordt volledig voorbij gegaan aan de verstoring van de zo-
nering in het duin. 
Mocht dit helaas geen effect sorteren en keurt de raadscommissie de 
dienstwegroute goed, dan zijn wij voornemens juridische stappen te on-
derzoeken en eventueel te ondernemen. Aangezien de VWG een vereni-
ging is vraag ik bij deze de leden om hun zienswijze. Juridische proce-
dures kosten tijd en geld en bepalen naar buiten toe mede het gezicht 
van een vereniging. Een keuze als deze is niet louter door het bestuur te 
nemen, maar dient ook langs de leden te gaan. 
 
Graag ontvang ik zowel positieve als negatieve reacties zodat het be-
stuur een breed gedragen keuze kan maken. Mijn contactgegevens 
staan op de omslag. Liefst onderbouwde reacties per e-mail (adres hier-
onder), zodat ik dit op schrift heb staan. 
 

Peter van Holland 
  Peter3012@hetnet.nl 
 
  


