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Aan:
Provincie Noord-Holland
t.a.v. mevrouw R. Luchtenburg
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Via webformulier en e-mail aan: info-duinpolderweg@noord-holland.nl
College van Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland
T.a.v. de heer F. Vermeulen
Provinciehuis Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Per e-mail aan: secrVermeulen@pzh.nl
Noordwijk, 16 februari 2018.
Betreft:

Zienswijze MODB op voorlopig voorkeursalternatief Duinpolderweg

Uw referentie: 1030959, zienswijze planstudie Duinpolderweg

Geachte Colleges,
Het MODB heeft kennisgenomen van de nota voorlopig voorkeursalternatief van de Planstudie
Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg waarvoor tot 18 februari zienswijzen
kunnen worden ingediend. Op 7 februari jl. is door ons ingesproken bij de vergadering van de
Statencommissie Verkeer van de Provincie Zuid-Holland. In deze zienswijze gaan wij nader in op onze
inspraak.
De gemeentes in de Duin- en Bollenstreek zijn al vele jaren bezig in de gemeenschappelijke
Greenport om landschap en bollenteelt een goede toekomst te bieden. Het MODB werkt daar actief
aan mee door o.a. zitting te nemen in de diverse overlegorganen. Zij doet dat al sinds de
totstandkoming van het Pact van Teylingen. Wij hebben een grote betrokkenheid bij de Bollenstreek
en kennen de streek goed door ons werk door de jaren heen.
1. Wij constateren dat onze zienswijze van 3 juli 2013 op de notitie Reikwijdte en Detailniveau
Duinpolderweg onverkort van belang is. Wij hebben met genoegen geconstateerd dat het
voorkeursalternatief nu met maatregelen komt om vooral de noord-oostflank van de
Bollenstreek te ontlasten. Dit komt overeen met onze zienswijze dat de
bereikbaarheidsproblemen zich afspelen tussen globaal de plaatsen Bennebroek en Lisse. De
bereikbaarheid is vooral een probleem van Bennebroek, Hillegom en Lisse en bepaald niet van de
andere gemeenten in de Bollenstreek. Wij zijn van mening dat daar de oplossingen voor de
bereikbaarheid gevonden moeten worden.
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2. In de afgelopen jaren is de bestaande infrastructuur in de Bollenstreek sterk verbeterd:
 Situering van het parkeerterrein van Keukenhof aan de N208.
 De verbeteringen en stroomlijnen van de N443 tussen Noordwijkerhout en de A44
 De verbeteringen van de N444 tussen Noordwijk en de A44
 De aanpassingen aan de A44 om de Rijnsburgse veiling beter bereikbaar te maken.
 De toekomstige Rijnland route.
Deze verbeteringen en uw voorstellen om twee nieuwe verbindingen aan te leggen bij Hillegom
en Lisse zal de bereikbaarheid sterk verbeteren en de problemen oplossen. Wij zijn verder van
mening dat een verbreding van de brug over de Ringvaart bij de Elsbroekpolder een nieuwe
verbinding ten noorden van Hillegom overbodig kan maken. Het MODB kan dan ook geen enkele
reden vinden die een doortrekking van de N208 naar de N206 rechtvaardigt. In alle varianten
wordt de Bollenstreek daardoor ernstig beschadigd zowel om cultuur historische als
bedrijfseconomische redenen. Het staat haaks op het gemeenschappelijke streven van de
bollenstreek gemeenten om de streek te herstructureren en het landschap te beschermen. Niet
alleen worden er miljoenen euro’s geïnvesteerd om dat doel te bereiken maar is ook enorm
geïnvesteerd door bestuurders en belangenorganisaties om zover te komen. Een weg dwars door
het gebied zal veel daarvan te niet doen. Het doortrekken van de weg zal de natuur er ernstig
beschadigen door verhoogde stikstof depositie en de weg zal ongetwijfeld nadelig zijn voor het
bollentoerisme en recreatie in de streek. Daar steken de door de MER berekende maar weinig
overtuigende en opportunistische economische effecten schril tegen af.
3. Verkeerskundig is voor een doortrekking naar de N206 geen enkele onderbouwing in de MER
rapporten te vinden. De effecten op N442, N443 en N444 zijn minimaal terwijl het verkeer op de
N206 bij Noordwijkerhout en Noordwijk zal toenemen en zal zorgen voor extra geluidhinder en
fijnstof. De verkeersstudie van de MER biedt geen houvast om deze weg door te trekken maar
zet wel alle milieu indicatoren op rood. Hierbij tekenen wij nog aan dat het verkeer door
Vogelenzang eerder zal toenemen dan afnemen. Aan de N206 door Vogelenzang liggen ook voor
bewoners in de oostflank van de Bollenstreek aantrekkelijke bezoeklocaties zoals de ingangen
van de Amsterdamse Waterleidingduinen, Panneland en de Oase. Verder zijn Zandvoort, de
Kennemer ijsbaan, de sportcomplexen en de ziekenhuizen aan de Westelijke Randweg van
Haarlem goed door Vogelenzang bereikbaar voor Katwijk, Noordwijk en Noordwijkerhout. Dat zal
zo blijven ook bij een eventuele doortrekking van de N208 naar de N206. We hebben het hier dus
niet over doorgaand verkeer maar over bestemmingsverkeer.
4. Met betrekking tot de verbinding van de N208 richting N205 zijn wij voorstander van het gebruik
van de Weerlaan of aantakking daarop van het door u voorgestelde traject. In het geval dat uw
voorstel wordt gevolgd zal de verbinding een bedreiging vormen voor de Vosse- en
Weerlanerpolder. In dat geval stellen wij dat hiervoor compensatie moet komen door het
natuurgebied van deze polder uit te breiden in noordelijke richting. Wij zijn verder van mening
dat de Weerlaan voldoende capaciteit heeft om het lokale verkeer af te handelen, dat is zeker zo
wanneer van een doortrekking naar de N206 wordt afgezien. Door voor de weg een noordelijke
variant te kiezen zal het polder landschap ernstig worden aangetast hetgeen wat ons betreft
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onaanvaardbaar is. Wij hopen dat deze varianten niet meer op tafel zullen komen en zijn sterk
tegenstander van het gebruik van deze polders voor een verbindingsweg naar de N208.
5. Wij wijzen verder op de povere behandeling van de natuurwaarden in de streek in het
deelrapport Natuur van Royal Has Koning. Hier is nauwelijks sprake van een onderzoek maar van
een kleine bureaustudie terwijl veel onderzoeken zijn uitgevoerd door de natuurverenigingen. Zo
is het een vaststaand feit dat in de bollenvelden de rode lijst soorten Patrijs, Veldleeuwerik en
Gele Kwikstaart nog veelvuldig als broedvogel voorkomen. Deze feitelijke gegevens worden
volledig over het hoofd gezien. Wij zijn van mening dat dit onderzoek moet worden overgedaan
in samenwerking met de natuurverenigingen zoals de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, de
Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond en Natuurvereniging de Bollenstreek.
6. Verder willen wij een lans breken voor het openbaar vervoer en fietsverbindingen. De tot nu toe
gepresenteerde plannen, varianten en voorkeursalternatief ontberen een integrale aanpak
daarvan. Zonder een goed plan voor de toekomst van openbaar vervoer, HOV buslijnen en
fietsroutes is een bereikbaarheidsstudie en plan niet meer van deze tijd. Wij adviseren om een
dergelijk plan in uw definitieve beoordeling op te nemen.
7. Het MODB zet zich al vanaf haar oprichting in 1992 in voor het behoud van het karakteristieke
landschap van de Duin- en Bollenstreek. Wij kennen de streek door en door en spreken dan ook
onze verbazing uit over de samenstelling van de adviesgroep waarin alleen noordelijk gelegen
dorpskernen en vooral het bedrijfsleven sterk zijn vertegenwoordigd. Op ons schriftelijke verzoek
(3 november 2016) om deel te mogen nemen aan het overleg werd helaas negatief gereageerd.
Wij zijn van mening dat het advies van deze groep niet onevenredig zwaar mag wegen.
Verder spreken wij onze teleurstelling uit over wat u met onze eerdere inspraak en zienswijze heeft
gedaan. Op onze uitvoerige zienswijze met betrekking tot de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
hebben wij generlei bericht of antwoord mogen ontvangen en hopen deze keer op een meer
serieuze behandeling.
Namens het Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek,
Hoogachtend,

L.H.J Schaap
Auteur zienswijze
lhjschaap@gmail.com

J. van Dijk
Voorzitter
dijkboom@planet.nl

Correspondentie adres:
Leendert Hellenberghof 32
2202 XT NOORDWIJK
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