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In onze acties voor natuurbescherming blijken twee zaken steeds weer van belang: 

er vroeg bij zijn en er daarna bovenop blijven zitten. En dat natuurlijk het liefst samen 

met andere organisaties. De gebeurtenissen van de afgelopen zomer bevestigen dat 

weer eens. Voor de Natuurvisie Haarlemmermeer en het bestemmingsplan Spaarn-

woude in Velsen hebben we nadrukkelijk het eerste principe toegepast door zelf het 

initiatief te nemen en proactief onze wensen op papier te zetten. Aan het einde van 

dit nieuwsbericht kunnen we melding maken van enkele mooie resultaten van vast-

houdende inspanning.

Input voor Natuurvisie Haarlemmermeer
In het beleid en de politieke debatten van de gemeente Haarlemmermeer hebben 
begrippen als natuur en biodiversiteit tot nu maar zelden enige rol van betekenis 
gespeeld. Vrijwel alle aandacht ging altijd uit naar Schiphol als werkgever, naar 
woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur. Groengebieden werden vooral 
van belang geacht voor de recreatie. Van enig natuurbeleid was geen sprake. Ook 
de fusie met de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude - toch een 
gebied met bijzonder veel groen en natuur - leek hierin weinig verandering te bren-
gen. In de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen van vorig jaar kwam 
het woord natuur tot onze verbijstering niet eens voor. Het onbegrip dat we in deze 
gemeente overal ontmoetten tegenover onze protesten tegen de grootschalige mod-
derloop tijdens het broedseizoen, past daar kennelijk bij.
Toch wil de gemeente nu een Natuurvisie opstellen. Zou het echt waar zijn dat het 
belang van natuur en biodiversiteit ook tot deze gemeente begint door te dringen? 
Volgens de berichten wordt in ieder geval nu een extern bureau ingehuurd om de 
gemeente hierover te adviseren. Natuurgroepen zijn uitgenodigd om mee te denken, 
waaronder ook de Vogelwerkgroep. Deze kans hebben we uiteraard met beide han-
den aangegrepen. Al vooruitlopend op de eerste bijeenkomst hebben we samen met 
IVN Zuid-Kennemerland een notitie opgesteld, waarin we in het kort aangeven wat 
volgens ons in de Natuurvisie allemaal aan de orde moet komen.
Van belang vinden we dat de Natuurvisie zich richt op het gehele gemeentegebied 
en ook mede een plek krijgt in de eveneens in voorbereiding zijnde omgevingsvisie 
(de visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling). Specifieke deelgebieden met bij-
zondere, te behouden en/of te ontwikkelen natuurwaarden worden daarbij op kaart 
vastgelegd.

In onze notitie benadrukken we dat veel groen- en recreatiegebieden in het buiten-
gebied van de gemeente behoren tot het NatuurNetwerk Nederland. Natuurdoelstel-
lingen dienen hier dus net zo veel aandacht te krijgen als recreatiedoelstellingen. In 
de oude gemeente Haarlemmermeer zijn dat vooral het Haarlemmermeerse bos, de 
Groene Weelde en verschillende groengebieden in het zuidwesten van de Haarlem-
mermeer, waaronder de Venneperhout. Door de fusie met Haarlemmerliede en 
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Spaarnwoude zijn er nog veel meer van dit soort gebieden bijgekomen. Denk alleen 
al aan het weidevogelgebied van Spaarnwoude, het Noorderbos en de Westhoffplas. 
Volgens ons en volgens provinciaal beleid dienen de natuurwaarden in beheer en 
beleid in al deze gebieden optimaal te worden beschermd en ontwikkeld. Daarbij is 
het van belang op kaart expliciet onderscheid te maken tussen deelgebieden met 
een accent op recreatie en deelgebieden waar vooral de natuurwaarden worden 
gekoesterd.
In de notitie vragen we daarnaast expliciet aandacht voor de natuurwaarden in het 
agrarisch gebied, in andere parken en groengebieden en vooral ook in het stedelijk 
gebied. Juist in de Haarlemmermeer met zijn grote bouwopgave is het van belang 
om de principes van natuurinclusief bouwen breed toe te passen. Aanzienlijke de-
len van het openbaar groen dienen voorts ecologisch te worden beheerd met als 
specifiek aandachtspunt bloemen en insecten.
Zo’n Natuurvisie zal alleen resultaten opleveren als er daarna ook een vertaling 
plaatsvindt in concrete maatregelen. En als er voor de uitvoering ook een budget 
beschikbaar komt, net zoals dat al jaren in Haarlem gebruikelijk is en recent ook in 
Velsen is voorgesteld. We zijn zeer benieuwd wat de gemeente en haar adviesbureau 
er nu van gaan maken.

Een beter bestemmingsplan 
voor Spaarnwoude ?
In de herfst van vorig jaar werden we geconfronteerd met een bestemmingsplan 
waarmee de gemeente Velsen en het recreatieschap het aantal evenementen in het 
recreatiegebied Spaarnwoude ruwweg wilden verdubbelen. Alsof er niet al genoeg 
evenementen plaatsvinden met alle hinder en verstoring van dien voor bewoners, 
overige recreanten en de natuur. Het was dan ook niet verwonderlijk dat er felle 
protesten kwamen van belangengroeperingen uit de omgeving, waaronder ook de 
Vogelwerkgroep (zie Fitis nr. 4 2018). Zelfs de provincie liet gelukkig weten het met 
dit plan niet eens te zijn, omdat het gebied behoort tot het NatuurNetwerk Neder-
land. De gemeente had volgens de provincie (en ook volgens ons) onvoldoende aan-

de groene weelde, behorend tot het NatuurNetwerk Nederland. Foto: Chris Brunner
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getoond dat de vele evenementen niet ten koste zouden gaan van de natuurwaar-
den. Sindsdien is het verrassend stil geweest rond dit bestemmingsplan. Het plan 
is niet vastgesteld. Zelfs de zienswijzen zijn nog niet beantwoord. Kennelijk kan 
men het binnen de gemeente niet eens worden over hoe het nu verder moet met dit 
plan. Maar ondertussen komen er wel nieuwe aanvragen voor evenementen op  
tafel.

Om te voorkomen dat de verdere besluitvorming geheel buiten ons om plaatsvindt, 
hebben betrokken belangengroepen, verenigd in de Paraplugroep Spaarnwoude, 
het initiatief genomen om zelf op papier te zetten wat er volgens hen in ieder geval 
moet veranderen aan dit bestemmingsplan. Ons grootste bezwaar betreft de exorbi-
tant grote toename van het aantal evenementen. Voor de Vogelwerkgroep is enige 
uitbreiding wel bespreekbaar, als daar ook iets tegenover staat. Ondanks de status 
NatuurNetwerk Nederland (NNN) heeft het gehele gebied nu puur een recreatiebe-
stemming. Er is geen enkel beleid om de natuurwaarden die het gebied ook heeft te 
beschermen en waar mogelijk te verbeteren. Uitbreiding van evenementen in 
Spaarnwoude dient daarom volgens ons gepaard te gaan met een veel betere be-
scherming en beheer van de natuurwaarden van het gebied. Het in 2014 uitgevoer-
de onderzoek met natuurindicatiekaart biedt daarvoor een prima basis. Met behulp 
van deze kaart kunnen deelgebieden worden aangewezen waar het primaat ligt op 
natuur en die ook dienovereenkomstig worden beheerd. Tijdens evenementen moe-
ten deze deelgebieden worden ontzien. Een dergelijke aanpak is volgens ons zelfs 
noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 
betreffend NNN-gebieden. Binnenkort vindt een overleg hierover plaats met de ver-
antwoordelijke wethouder.

Korte berichten
Eindelijk wordt er iets gedaan om de veelvuldige verstoring door honden rond het 
Kennemermeer in IJmuiden terug te dringen. Op 18 juli jongstleden ontvingen we 
een e-mail van wethouder Diepstraten van de gemeente Velsen: “… Hierbij informeer 
ik jullie graag over het besluit dat het college gisteren heeft genomen om het oostelijke 
deel van het gebied rond het Kennemermeer aan te wijzen als verboden voor hon-
den …” Dit besluit was de apotheose van een langdurig traject van overleg met al-
lerlei belangengroepen waaronder onze Vogelwerkgroep. Met dit besluit komt het 
college eindelijk tegemoet aan het belang van de natuur bij het Kennemermeer - 
onderdeel van Natura 2000 ! - die duidelijk last had van de veelvuldige hondenuit-
laat in het gebied, vooral aan de kwetsbare oostkant. Een belangrijk besluit dus, 
alhoewel het altijd beter kan, waarvoor het college een pluim verdient. We houden 
desondanks alle ontwikkelingen in de gaten, omdat we denken de natuur nog beter 
te helpen als ooit het hele gebied hondenvrij zal worden.

Tijdens een overleg over de modderloop in de Haarlemmermeer is ons medege-
deeld dat de loop van volgend jaar niet meer in april zal plaatsvinden maar in juni. 
Dat is weliswaar nog steeds in het broedseizoen. Toch mag worden verwacht dat het 
risico op verstoring van broedvogels dan minder groot is dan in april. In juni zijn 
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veel jonge vogels van het eerste broedsel al uitgevlogen. Bovendien is er vooraf-
gaand aan een evenement in juni meer tijd en gelegenheid om onderzoek te doen 
naar aanwezige broedvogels.

Na veel aandringen lijkt natuurinclusief bouwen in Haarlem nu eindelijk serieu-
zer te worden opgepakt. Haarlem wil de komende jaren nog 10.000 woningen bou-
wen. In  hoog tempo worden visies ontwikkeld voor de zogenaamde ontwikkelzones. 
De eerste van deze visies - voor het gebied Zuidwest - besteedde echter weer eens 
teleurstellend weinig aandacht aan groen en biodiversiteit. Geen visie dus die past 
bij de beloftes die de gemeenteraad wat dat betreft bij herhaling heeft gedaan. Onze 
inspraakreactie leidde tot een gesprek waar de gemeente dat gebrek erkende. We 
kregen te horen dat de volgende visies beter aan onze wensen tegemoet zouden 
komen. Inmiddels zijn ook visies gepubliceerd voor het gebied Oostpoort en Euro-
paweg in Schalkwijk. En inderdaad laten deze visies al veel beter zien hoe natuurin-
clusief bouwen in deze bouwprojecten kan worden toegepast. We blijven de ontwik-
kelingen nauwgezet volgen.

Na de provinciale verkiezingen heeft de nieuwe coalitie in Noord-Holland het roer 
voor wat betreft de Duinpolderweg helemaal omgegooid. Vooralsnog worden alleen 
de verkeersproblemen ten oosten van de N205 in de Haarlemmermeer aangepakt. 
Tegen de verbreding van de betrokken wegen (Bennebroekerweg en Nieuwe Benne-
broekerweg) hebben wij geen bezwaar. De zwaar omstreden wegverbinding naar de 
N208 komt er echter vooralsnog niet. Het betreffende budget is geschrapt. Het ge-
nomen besluit om deze weg door de kwetsbare Oosteinderpolder aan te leggen (de 
zogenaamde Middenvariant) is teruggedraaid. Er komt nieuw onderzoek en overleg 
met Zuid-Holland of er een weg nodig is en zo ja volgens welk tracé. Wie had een 
paar maanden geleden gedacht dat dit nog mogelijk was? Een mooi succes van de 
vasthoudende oppositie - al zes jaar lang - door de betrokken dorpsraden en mili-
euorganisaties !

■ Chris Brunner

Met dit bord vieren bewoners nabij Zwaanshoek het schrappen van de Duinpolderweg. Foto: Jan Luijben


