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Doorspoelen

SSluiproute wordt almaar drukker

De Poelwegbewoner

De
D route Poelweg-Koningsweg is een populaire sluiproute. Doorgaand
verkeer dat van de A7 richting Den Helder moet, snijdt via deze weg zo’n
ve
15 km af. Bewoners aan de Poelweg zijn bang voor nog meer overlast als
h Wieringerrandmeer er komt. Het kleine huis van Maartje dateert uit ca.
het
19
1910.
Het staat te trillen als er een vrachtwagen passeert, en even wordt
h donker in de kamer. Zij woont hier nu acht jaar en heeft het verkeer
het
in die tijd behoorlijk zien toenemen.
toenem
‘Dat zal alleen maar erger worden als het randmeer er komt. Het is
immers de enige doorgang naast de A7. Planmakers en mensen die snel ergens heen moeten zien dit als
een doorgaande weg. Maar als je hier woont is het een straat in de kern van het dorp.’

Gevaarlijk
De spits en het vrachtverkeer geven volgens haar de meeste overlast. ‘Het parkeerverbod op de ﬁetsstroken werd opgeheven, in de hoop zo de snelheid uit het verkeer te halen. Nadeel is dat de ﬁetsers en
voetgangers om de geparkeerde auto’s heen moeten rijden, over de rijbaan voor het snelverkeer.’ Ook de
kruising met de Koningsweg is een gevaarlijk punt. Regelmatig maakt zij mee dat het maar net goed gaat.
‘De meeste forensen rijden veel te hard. De vrachtwagens en trekkers worden steeds groter en ook auto’s
met gevaarlijke stoffen maken gebruik van deze route.’
Oplossingen
De oplossingen die de plannenmakers aandragen, zijn ﬂuisterasfalt en gevelisolatie aan de straatkant.
Maartje vraagt zich af of dat voldoende is. ‘Het geluid zal wel minder hoorbaar zijn, maar het wordt er
niet minder druk door. De visuele onrust blijft hetzelfde, evenals de onveiligheid en ik zou ook wel eens
willen weten hoe het hier met het ﬁjnstof zit. Het probleem wordt nu wel erkend, maar iedereen schuift
het komen met een oplossing door naar een ander.’ Aan wat voor oplossing denkt zij zelf? ‘Een robuuste
middendoorgang en de Poelweg alleen openhouden voor bestemmingsverkeer. Daarbij reken ik dan ook
het verkeer voor de Haukeshaven. Dan wordt de Poelweg een prachtig rustiek weggetje.’
Het Wieringerrandmeer zit in zwaar weer.
Toch schrijft de projectgroep in de laatste aflevering van haar clubblad Meernieuws dat er
weinig tot niets aan de hand is. Hoog tijd voor
de echte feiten. In deze eenmalige uitgave van
NogMeerNieuws komen eindelijk de direct
betrokkenen aan het woord.

verkeersproblematiek bij de Haukes oplossen?
Allemaal zaken die niet of veel te zuinig zijn begroot. Lago Wirense heeft bovendien wel wat
anders aan het hoofd. De malaise in de bouw zal
zeker nog tot na 2010 aanhouden, dus wie weet
staat de provincie er straks alleen voor, net als in
Groningen met De Blauwe Stad.

In hetzelfde Meernieuws is veel ruimte vrijgemaakt
voor de Nota van Antwoord die de provincie
heeft opgesteld naar aanleiding van de stroom
zienswijzen die zijn ingediend op de MER en het
Inpassingsplan. ‘Wij zijn blij met alle aanbevelingen,’ klinkt het vrolijk. Niet zo blij zijn de indieners
van de zienswijzen. Het merendeel van hun kritiek
wordt genegeerd, makkelijk afgedaan of doorgeschoven naar de toekomst. Net als bij alle vorige
inspraakrondes het geval was.

Gevecht met Den Haag
Daarnaast moeten provincie en private partijen het
gevecht aan met het Rijk. Om te mogen bouwen
in het Robbenoordbos willen ze de bosgrond
met gesloten beurzen verkrijgen, zodat er
200.000 bomen kunnen worden gekapt. Alleen
is dat bos door de unieke vegetatie inmiddels
van een hoge waarde en is het Rijk niet van plan
de grond voor een habbekrats over te doen.
Binnenkort gaat de provincie daarvoor bedelen
bij de minister van ﬁnanciën, maar de verwachting
is dat Wouter Bos – zeker na de Icesave-trammelant
– nog minder bereid is om Noord-Holland ter
wille te zijn. De Tweede Kamer heeft hij dan zeker
mee (lees elders in dit blad).

Nog meer vragen
De Nota van Antwoord roept meer vragen op
dan ze antwoorden geeft. Zo is het niet meer
alleen de vraag wanneer er een randmeer komt
maar ook of er een randmeer komt. De provincie
heeft in diverse berichten laten weten dat de
business case verslechterd is en dat het project
ten minste met een jaar is vertraagd. Helaas mogen
bewoners en belangenorganisaties die business
case nog steeds niet inzien. Het blijft merkwaardig:
het landschap is publiek belang maar omdat
beursgenoteerde ondernemingen zijn uitverkoren
om dat landschap grondig te verbouwen, mogen
we niet weten hoeveel dat gaat kosten en hoe
groot de risico’s voor de Noord-Hollanders zijn.
Want iedereen van Texel tot ’t Gooi gaat straks
meebetalen om ‘Noord-Holland tot waterprovincie
nummer één te promoveren’, om nog maar eens
een ambitie van oud-gedeputeerde Hooijmaijers te
citeren. Een belangrijke reden waarom de aanstaande
fusiepartners van Wieringen en de Wieringermeer helemaal niet blij zijn met dit randmeer.
Drukte achter de schermen
Wat de buitenwereld ook niet ziet, is dat er achter
de schermen druk wordt onderhandeld. Ongetwijfeld gaat het er hard aan toe, met tientallen
zo niet honderden miljoenen euro’s als inzet.
Wie onderhandelt met wie? Allereerst onderhandelt
de provincie met de bouwers en baggeraars,
verenigd in Lago Wirense. Van je partners moet
je het namelijk hebben... Wie gaat de oplopende
tekorten betalen door een tegenvallende grondopbrengst? Wie betaalt de schade door zoute
kwel? Wie draait op voor de aanleg van een
aquaduct over de A7? Wie gaat de complexe

Banenverlies: wat komt er voor terug?
Op één front liggen de onderhandelingen zo goed
als stil en dat is met het Agrarisch Collectief.
De boeren zien weinig heil meer in overleg.Al die
jaren is de projectgroep er niet in geslaagd de
tientallen boerenbedrijven die moeten wijken
voor het randmeer, fatsoenlijk te behandelen.
Dat het bedrag voor de onteigeningen veel te
laag is begroot, is een publiek geheim. Waar al
helemaal niet over gepraat wordt is de meer dan
honderd banen die verloren gaan in de landbouw
en bij toeleveringsbedrijven. Daar staan hooguit
een paar handjes vol nieuwe banen tegenover.

MeerNieuws meldt ten slotte ook nog trots dat
het Wieringerrandmeer een belangrijke architectuurprijs heeft gewonnen. Wat zij niet weten
is dat architectuurprijzen doorgaans worden
toegekend aan projecten die achteraf niet zijn
uitgevoerd. Is er toch nog hoop...

N.B. Bij het samenstellen van deze krant was
nog niet bekend dat de provincie en het bouwconsortium overeenstemming hebben bereikt
over een fasering en een aangepaste business
case voor het Wieringerrandmeerplan.

Laatste Nieuws!
Kleiner randmeer even brak als het plan

Zo’n leeg landschap vraagt voor bestuurders om
bebouwing...

...daar pomp je heel voortvarend water, auto’s en
huizen in. Aanschouw... het Wieringerrandmeer!

VROM: vluchten kan niet meer
V

De minister

‘Uw vragen over het Wieringerrandmeer zijn zeer terecht,’ schreef minister
‘U
C
Cramer (VROM) in antwoord op de brandbrief die het Wierings Beraad –
ov
overlegplatform van bewoners en belangenorganisaties - twee jaar geleden in
D
Den Haag bezorgde. Toch wilde de minister haar handen niet branden aan dit
h
hoofdpijndossier, ook al omdat er geen rijksbelang mee gemoeid zou zijn.
Geen rijksbelang? Uit d
de uitgebreide zienswijze die VROM namens verschillende ministeries en rijksdiensten heeft afgeleverd bij de provincie, blijkt het tegendeel. De grond in het Robbenoordbos, de
doorsnijding van de A7, de Wierdijk, de toekomstige ‘watervraag’ uit het IJsselmeer: het wemelt van
de rijksbelangen. Logisch, want we leven hier (nog) niet op een eiland. Eén kritische opmerking valt
op in het VROM-verhaal: het ministerie is verontrust over de ‘zeer negatieve effecten’ van het plan
Wieringerrandmeer op ‘thans aanwezige natuur’. Nou, als een minister verontrust is, is er doorgaans
meer aan de hand. VROM wilde verder geen toelichting geven. ‘Houdt u het er maar op dat wij het
project aandachtig volgen,’ zegt een woordvoerder. En die huizenzee, vindt VROM daar nog wat
van? ‘Wij zijn aan het kijken hoe dat zich verhoudt tot de krimp die in de regio gaat komen.’

‘We beginnen klein, maar we willen nog steeds
op z’n Hooijmaijers eindigen.’ Dat is de strekking
van het aangepaste randmeerplan waarmee de
provincie Noord-Holland in december 2009 naar
buiten is gekomen.
Geïnspireerd door de economische crisis is het
oorspronkelijke plan in vier delen geknipt. Eerst
wordt de Polder Waard-Nieuwland onder water
gezet, met daarin een opgespoten eiland om
233 rijtjeshuizen te kunnen neerzetten. Als de
economische wind weer meezit, wordt het meer
groter en komt de rest van de huizen in beeld.
Leuk idee, beginnen met een klein meer. Waar Het
Andere Wieringerrandmeer van het Wierings
Beraad al niet goed voor is... Jammer dat het
overige gedachtengoed van de verschillende
actiegroepen niet wordt meegenomen. De ‘economische impuls’, daar doet de provincie het
nog steeds allemaal voor: recreatie, watersport,
werkgelegenheid. Maar als die plas straks brak
wordt - ‘goed voor de natuur’ - kunnen we er
dan ook in zwemmen en spelevaren? Kun je die
randmeersoep wel serveren aan de boeren? En als
die staande-mastroute er nooit komt? Is het witte
bruggetje dan voor niets ter ziele gegaan?
Zo verwatert een gezond idee al meteen weer
tot een brak plan. Alhoewel, is er eigenlijk nog
wel een plan?

Allerlaatste nieuws!

Nog voor deze krant uit is, is er al succes.
De boswoningen gaan deﬁnitief niet door.

- ingezonden mededeling TE KOOP AANGEBODEN: UNIEKE EXCLUSIEVE WATERWONINGEN

Petten - Marina

Medemblik

Amsterdam - IJburg

Hoorn - Hoornse Hop

SSpoelt u maar!
In Meernieuws meldt het projectbureau dat in de inspraakreactie van het
H
Hoogheemraadschap Noorderkwartier – zelfs iets simpels als de naam van een
b
belangrijke instantie voor het randmeer kan niet correct worden weergegeven –
n
niet kenbaar wordt gemaakt dat HHNK tegen het doorspoelen is.
Is dit een eerlijke en volledige reactie van het projectbureau? Ze weten toch dat
h
het doorspoelwater onttrokken wordt van het IJsselmeer, dat in beheer is bij het
R
Rijk. En dat de VROM-inspectie in haar inspraakreactie duidelijk te kennen heeft
g
gegeven dat het benodigde doorspoelvolume niet op elk moment gegarandeerd
kkan worden: doorspoeling wordt ingeval van watertekort als eerste afgesloten.
E
En dat is nou net onder omstandigheden dat het doorspoelen het hardst nodig is.
In een wateradvies heeft de Dienst IJsselmeergebied al vraagtekens gezet bij de
b
benodigde
hoeveelheid doorspoelwater. Die is namelijk 70% hoger dan die voor
h veel grotere Veluwerandmeer!
het

De bosbeheerder
Staatsbosbeheer blijft tegen boswonen
In het Meernieuws van oktober 2009 wierp de
projectgroep Wieringerrandmeer de volgende
vraag op: ‘Is er onzekerheid over het boswonen?’
Het antwoord luidde dat de provincie in overleg is
met het ministerie van LNV en Staatsbosbeheer
om tot deﬁnitieve afspraken over de Ecologische
Hoofd Structuur (EHS) te komen… De EHS op
het Robbenoordbos zal komen te vervallen...
‘Daarmee krijgen we dan ook overeenstemming
over wonen in het bos.’
We leggen het citaat uit Meernieuws voor aan
Staatsbosbeheer en dat leverde de volgende
reactie op:

‘Het klopt dat de provincie met ons overlegt over het Wieringerrandmeer. Staatsbosbeheer heeft in zijn zienswijze op
het inpassingsplan Wieringerrandmeer aangeven dat het
lange tijd een positieve grondhouding heeft gehad ten
aanzien van het Wieringerrandmeer. Dit heeft vooral te
maken dat grote eenheden nieuwe natuur gerealiseerd
kunnen worden. We zijn echter tegen boswonen in het
bestaande deel van het Robbenoordbos. Daarnaast heeft
Staatsbosbeheer samen met andere partners van het
Natuurbeheerdersoverleg (NBO) kenbaar gemaakt het
niet eens te zijn met de voorgenomen begrenzing van de
EHS binnen het plangebied van het Wieringerrandmeer.
‘Wij zijn uiteraard in gesprek met de provincie NoordHolland. In Meernieuws wordt de verwachting uitgesproken
dat overeenstemming met ons wordt bereikt. Dat nemen
wij voor kennisgeving aan. Het standpunt van Staatsbosbeheer is ongewijzigd.’
Kees Holland
Gebiedsontwikkeling Staatsbosbeheer

De Haukes-bewoner
Aantasting van het woongenot
Al zo’n twintig jaar woont Marco Muis op De
Haukes. Hij is destijds vanuit de drukke Zaanstreek naar Wieringen verhuisd, speciaal voor
het prachtige uitzicht op de Wieringermeer met
springende hazen, koeien, maïs, vogels en voor
de rust, stilte en nachtelijke duisternis.

Huidig uitzicht...

verlichting. Ook kun je rekenen op een jachthaven
met clubgebouwen, klapperende verstaging en
feestgedruis in de zomer. Waarom moet dat nu
net vóór het dorp De Haukes geprojecteerd worden
in plaats van een stukje verder buiten gezicht- en
gehoorafstand?’
Ook biedt het randmeer volgens Muis geen oplossing voor de verkeersproblematiek. ‘Dat is er nu
ook al wel, maar door de komst van het randmeer
wordt het nog eens verergerd. Een middendoorgang ter vervanging van de Slootweg zou een
goede oplossing kunnen zijn, ook voor de scholieren van Hippolytushoef naar Wieringerwerf.
Maar ook een verlegde Poelweg moet toch kunnen.
Daar staat wel een eendenkooi met landschappelijke en historische betekenis, maar die heeft
geen economische waarde. Dan is het welzijn
van de bewoners van de Poelweg belangrijker.’

Geen gezeik, iedereen rijk?
Alle bewoners van Wieringen en de Wieringermeer gaan er gegarandeerd op vooruit, stond
in de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse
behorend bij het randmeerplan. Deze ‘worst’
is opgenomen in de business–case, maar
we kunnen hem als bewoners niet zien, laat
staan ruiken. Een rare gang van zaken, te meer
omdat het niet een realistische weergave is
van de kosten en baten bij een dergelijk groot
project. De MKBA-methode is aan kritiek
onderhevig, meldt ook wethouder Adri
Duivesteijn in zijn nota over de uitbreiding
van Almere: ‘Grootschalige gebiedontwikkeling vraagt om een andere meetinstrument
dan de De MKBA-analysemethode.’ Volgens
hem leidt het tot een ‘prijskaartje’ waarin
de kwalitatieve en maatschappelijke veranderingen niet afdoende worden meegewogen.
En daar gaat het toch eigenlijk om bij een
plan als het Wieringerrandmeer.

Hoewel Marco privé-zakelijk wel voordelen in een
randmeer ziet, prevaleert voor hem het huidige
woongenot. ‘Dat wordt niet zozeer aangetast
door de komst van het randmeer zelf, maar wel
door de bijbehorende ontwikkelingen. Zoals een
bedrijventerrein met bouwwerken tot 11 à 12
meter boven NAP en de te verwachten nachtelijke

Drijvende kassen

De Haan acht het verbreden van het Wieringerrandkanaal voldoende om een staande-mastroute te
realiseren. ‘Dat kost veel minder, is minder ingrijpend in het landschap en geeft de zeilers wat
meer mogelijkheden.’

Het CDA-Kamerlid
‘Als ze aankloppen bij het Rijk,
gaan we dwarsliggen’
Het Tweede-Kamerlid Ger Koopmans
(CDA) is ronduit tegen de plannen voor
het Wieringerrandmeer, verklaarde hij
onlangs op het Plattelandsparlement
in Lunteren. ‘Elke meter landbouwgrond die onder
water wordt gezet voor nieuwe natuur is er één
te veel.’ Dat zijn CDA-collega’s in de provinciale
staten voor het plan zijn, bevreemdt hem. ‘Zij
maken blijkbaar een andere afweging. Maar als
ze ook maar één euro van het Rijk nodig hebben,
gaan we dwarsliggen.’

Heerhugowaard

De JAR-jongere
‘Een fietsbrug is de beste oplossing’
Mike Muller is lid van de Jongeren Advies Raad
(JAR) Wieringen. Hij neemt het op voor het behoud
van de middendoorgang.
‘De scholieren die dagelijks naar Wieringerwerf
zullen ﬁetsen, mogen niet belemmerd worden.
Het belangrijkste voor de jongeren is natuurlijk
een middendoorgang. Het probleem van een
pont is ook dat overal in het land pontjes worden
opgeheven en hier zou het ineens gaan werken?’
Tunnel, brug of smalle ﬁetsbrug? Het standpunt
van de jongeren is duidelijk: een ﬁetsbrug is voor
de scholieren de beste oplossing. Aan de pont
kleven voor de jongeren grote nadelen; wachttijden, na avondactiviteiten geen goede verbinding
en er kan met raar weer niet worden gevaren.
‘Wij overleggen wel met het projectbureau en er
wordt serieus geluisterd. Maar of ze echt wat
doen met onze ideeën zal de toekomst uitwijzen.
Wij blijven er in ieder geval bovenop zitten!’

De ecoloog
Ruimte voor een natuurlijk proces
Als ecoloog denkt Jos Rademakers mee met het
plan voor het Wieringerrandmeer. Zijn ideeën
hebben voor een deel een plek gevonden in het
uiteindelijke plan, waarin uiteraard ook veel
andere belangen een rol spelen. De uitdaging is
nu om deze keuze zo in te vullen dat er ook
daadwerkelijk een toegevoegde waarde aan de
leefomgeving ontstaat. ‘Bij de ontwikkeling van
het gebied moet je zoveel mogelijk de tijd en ruimte
bieden aan natuurlijke processen. Een geleidelijke
verandering heeft dan de voorkeur boven het in
één werkgang aanleggen, inrichten, bebouwen
en aanplanten. Dus niet alleen ophogen en graven,
maar ook ruimte geven aan en de tijd nemen
voor geleidelijk peilverhogingen, vernatting en
ontwikkeling.’

De kunstenares
Durf stop te zeggen!
Ina Buisman, kunstenares en mede-initiatiefnemer
van Kunstmest, vindt dat instanties met het oorspronkelijke, kleinere plan voor een Wieringerrandmeer aan de loop zijn gegaan.

Voor de toekomst zullen naar zijn inschatting
trouwens ook de veranderingen op Wieringen
zelf van belang worden. ‘Het plan voor het Wieringerrandmeer gaat daar uiteraard niet over, gezien
de concrete reikwijdte van het project. Maar in
mijn beleving zullen de verdere ontwikkelingen op
Wieringen voor de natuur minstens zo belangrijk
worden. Niet ondenkbaar is dat het landgebruik op
Wieringen zelf de komende decennia extensiveert.
Dat biedt wellicht kansen voor een natuurlijker
waterbeheer in de kogen en een verdichting van
het landschap op de hogere delen. Dàn is er
sprake van een toename van de natuurwaarde in
het gehele gebied.’

De hoogleraar
De havenmeester
Einde van de kleinschaligheid
Lammert de Haan is havenmeester van de watersportvereniging Amstelmeer (WVA). Vanaf het
begin is hij – ook als bewoner van de Haukes-dijk
– betrokken geweest bij de plannen voor het
Wieringerrandmeer. ‘Er werd zelfs een avond
georganiseerd waarin iedereen kon meedenken
en mocht meetekenen. Van deze betrokkenheid
is in de huidige plannen niets meer te vinden.
Alles is nu in handen van projectontwikkelaars,
die zich niets aantrekken van ideeën van watersporters.’
Een doorgang naar het IJsselmeer is volgens De
Haan alleen interessant voor zeilers. ‘Voor motorbootvaarders is een staande-mastroute niet van
belang, omdat hun vaargebied niet het IJsselmeer
of de Waddenzee is. Zij gaan de polder in en zullen
dat blijven doen, ook als er een randmeer is.’

Toekomstbeeld?

Alkmaar

Voor de Wieringers zal een grotere haven niet
nodig zijn, denkt hij. Het is maar de vraag of er
meer ligplaatsen zullen worden verhuurd als er
een nieuwe, grotere haven is. ‘Wat wel verloren
gaat is de kleinschaligheid van de huidige haven.
Ook de liggelden zullen fors moeten stijgen om uit
de kosten te komen, zaken waar de Wieringers
niet op zitten te wachten.’

- Rectiﬁcatie MeerNieuws -

zag
Friso de Zeeuw: ‘Al met al zie ik het
randmeer wel zitten’

In de laatste Meernieuws staat (per ongeluk?)
een foutieve kop boven het artikel met hoogleraar
gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw.
Letterlijk zegt hij in het interview: ‘De opzet van
de woningbouwplannen was in de begintijd
kleinschaliger. Al met al zag ik het idee echter
wel zitten, anders zou ik toen al gezegd hebben:
zakken met dat randmeerplan.’
Da’s voorwaar een heel andere boodschap dan
de kop suggereert en getuigt niet bepaald van
de ‘nodige zorgvuldigheid’ zoals de makers van
het blaadje verkondigen in het colofon. De Zeeuw
was ooit in zijn periode als gedeputeerde een
voorzichtige voorstander, maar is nu ronduit
kritisch. Onlangs zei hij in een lezing al dat het
randmeer op ‘omkiepen’ staat. Ook pleitte hij voor
het verkleinen van plannen en het incorporeren
van ideeën van bewoners en gebruikers. Zou hij
het kleinere plan van het Wierings Beraad voor
ogen hebben?

‘Het is goed allereerst voor ogen te houden
waarvoor mensen naar Wieringen komen. Dat is
in eerste instantie de rust en de natuur. De plannen
die nu op tafel liggen zijn niet toepasbaar op
zo’n kwetsbaar en klein gebied als Wieringen.
Denk alleen al aan de nodige infrastructuur die
het huidige plan vraagt.’
‘Bang als men is om nee te zeggen tegen dit plan
is begrijpelijk, maar bekijk het eens van een andere
kant. Zoveel grond waar een op de jongeren
gericht plan verwezenlijkt kan worden.’
‘Clusters van 25 huizen die geheel zelf energievoorzienend zijn. Met daartussen veel natuur met
ﬁetsroutes. Verbreed het bestaande Wieringerrandkanaal en leg daaraan kleine milieuvriendelijke
restaurantjes met overnachtingsmogelijkheden
en aanlegplaatsen voor kano’s.’
‘De jonge gezinnen van tegenwoordig hebben
geheel andere eisen dan die in het plan bestaan.
Daarom, schrijf een wedstrijd uit voor nieuwe
ontwerpen voor de polder. Van al het reeds gedane
onderzoek hebben we alleen maar geleerd. Een
prijsje gekregen in het buitenland maakt een
plan nog niet geschikt voor een volgende generatie.
Er is durf en een blik buiten de eigen belangen
voor nodig om gewoon te zeggen: stop!’

- ingezonden mededeling Inlichtingen te verkrijgen bij het projectbureau Wieringerrandmeer te Den Oever. Tel. 0227 510685

Haarlemmermeer

Den Helder - Marinapark

De ondernemer
Ondernemers ‘Amstelmeer’
stellen randmeereisen
Vooruitlopend op de voorgenomen
fusie van de gemeenten Wieringen,
Wieringermeer, Anna Paulowna en
Niedorp – met als voorlopige naam
Amstelmeer – staken de verschillende ondernemersorganisaties alvast de koppen bij elkaar, om te
kijken in hoeverre ze met één mond konden
spreken. Voor het ondernemersplatform Wieringen
was Gerrit Kater van de partij. Het Wieringerrandmeer stond uiteraard ook op de agenda. In
het algemeen staat men positief tegenover het
idee van een randmeer, maar tegen de concrete
plannen is toch wel een aantal bedenkingen.

Schagen - Hoep Zuid

Enkhuizen

kant krijgt wellicht allerlei voorzieningen waar
de Wieringers ook graag gebruik van zouden
maken. Ook zullen de bewoners van de 800 woningen aan de noordkant – met vermoedelijk
zo’n 1500 auto’s –grotendeels voor hun werk via
de A7 naar het zuiden moeten. Op de N99 is het
verkeer bijna aan zijn maximum. Met de middendoorgang kunnen de bewoners van de zuidﬂank
gemakkelijker het openbaar vervoer over de N99
richting Den Helder bereiken.’

Nieuwe Niedorp

Uitgeest

De onderzoeker

Almere - Booneiland

De agrarisch ondernemer

Mensen x geld is lichtvervuiling

‘Hoe kleiner, hoe beter’

Wim Schmidt is voorzitter van het
Platform Lichthinder. Hij onderzocht
de mate van lichtvervuiling in Nederland. Maatgevend is de zichtbaarheid
van de sterren: ‘In het noorden van de
provincie heb je prachtige sterrennachten, terwijl
in de Eilandspolder, aan de rand van de Randstad,
de hemel grijsachtig, tegen het gelige aan is zelfs.
Bij het Amstelmeerkanaal ten zuiden van Hippolytushoef is het echt een bijzondere plek, een
mooie donkere vlakte, net als aan de noordrand
van het Robbenoordbos. ’(Noordhollands Dagblad
19 oktober 2009)

‘Wieringen ligt al aan drie kanten in het water.
Wat moet je nou nog meer te watersporten?’
Veehouder Jan Zomerdijk boert bij Den Oever, in
de hoek tussen de A7 en de Wierdijk. Straks
heeft hij een waterplas voor de deur waardoor
zijn bedrijf op slot zit. Met een praam koeien en
schapen overzetten, ziet hij niet snel gebeuren.
‘Ik heb het randmeerplan nooit zien zitten. Maar
ja, als er een grote meerderheid voor is, ga je
mee. Dan hoop je natuurlijk wel dat je als ondernemer fatsoenlijk behandeld wordt.’

Is het u bekend dat uitgerekend in het gebied
tussen de twee donkere plekken meer dan 2000
woningen zijn gepland?
Kater schat in dat zonder middendoorgang de Schmidt: ‘In het noordoosten van ons land kun
Poelweg nog meer een sluiproute wordt. Ook je plaatselijk wel 3000 sterren zien. De zuidkant
voorziet hij een tweedeling tussen Wieringen en van het Amstelmeer en Wieringen doet daar
Wieringermeer. ‘Door de opschaling (gemeentes, nauwelijks voor onder. Toen ik aan mijn onderzoek
politie e.d.) zullen veel voorzieningen steeds meer begon, had ik niet verwacht hier zulke donkere
gecentraliseerd worden en een groter gebied plekken aan te treffen.’ De nachten zijn er bijna
gaan bedienen. Dan is een goede bereikbaar- net zo donker als in Namibië! Ik zou er maar heel
zuinig op zijn.
heid juist van belang.’
‘Ik ken de plaatselijke situatie niet zo goed, want
ik ben er alleen ’s nachts geweest. Stel je voor:
als het plan doorgaat, komen er niet alleen 2000
De waarde van het bos
huizen, maar ook straatlantaarns en tuinverlichting. Dan moet er goed nagedacht worden hoe
Als er in het Oeverse Bos 200.000 bomen plaats moeten
de verlichting toe te passen, anders gaat deze
maken voor huizen, is ‘de vrije wandeling op wegen en
kwaliteit van het gebied snel verloren.’
paden’ verdwenen. Nieuwe aanplant elders levert over
70 jaar wellicht weer een bos op, maar het is afwachten
of de kwaliteit en diversiteit dezelfde zijn. Drie redenen
De scholieren
waarom je je ten minste evenzoveel keer moet bedenken
‘Ik zou geen andere weg weten’
voordat je een volwassen bos gaat kappen.
Inge (12) vertelt dat haar vader heeft gezegd dat
het randmeer er misschien pas is als zij al van
• Het aangename
RSG Wiringherlant af is. ‘Ik zou het wel heel erg
Mensen gaan naar de bossen om te recreëren en te genieten van de kleuren en geluiden.
vinden als ik nog vroeger dan zes uur zou moeten
Bossen zijn onderdeel van onze geschiedenis. De meeste bomen overtreffen de mens in leeftijd.
opstaan. Nu sta ik om tien over zeven bij het tunZe geven vorm aan het landschap.
neltje te wachten op de anderen en dat is al heel
erg vroeg, het is dan nog donker. Er moet echt
• Het nuttige
een oplossing komen voor het witte bruggetje.
Bomen bieden bescherming: ze geven schaduw, brengen koelte, breken de kracht van wind en
Inge doet er – zonder tegenwind - drie kwartier
regen en verminderen geluidsoverlast. Via bladeren en naalden houden ze water vast en vangen
over om op tijd op school te komen. ‘Zonder het
ze ﬁjnstof en CO2 uit de lucht. De wortels houden de grond vast en gaan erosie tegen. Als de
boom sterft en begint te rotten of wordt omgehakt, komt een deel van de CO2 weer vrij en
bruggetje is het heen en terug twintig kilometer.
gaat een ander deel de bodem in. Het gebruik van hout, ook als brandstof, is dus CO2 -neutraal.
Ik wil niet nog langer ﬁetsen.’
Er leven honderden diersoorten in en tussen bomen; vogels, insecten, spinnen, vleermuizen,
Rachel (13) zegt dat ze er ’s morgen drie kwartier
eekhoorns, boommarters, reeën. Bomen bieden een schuilplaats en dieren plukken er letterlijk
over doet, snel opschieten. Als ze teruggaat, ﬁetst
de vruchten van. De boom is ook onmisbaar voor het bestaan van schaduwplanten, korstmossen,
ze er wel een uur over, lekker kletsen! Maar altijd
sommige orchideeën en paddestoelen.
over dat witte bruggetje: ‘Ik weet geen andere
weg, daar moet ik overheen anders kan ik niet
• De gevoelswaarde
bij Wieringerwerf komen. Ik zou geen andere
Welke nuttige waarde een bos ook heeft, voor een kleuter die kennis maakt met een elvenweg weten’.
bankje of kastanjes raapt om mee te knutselen maakt het niets uit. Ook niet voor de wandelaar
en de hond die elkaar lekker uitlaten. Voor hen heeft het bos een gevoelswaarde: het gevoel
van vrijheid en deel te zijn van een groter geheel.
De Wieringermeerder

Goede redenen voor middendoorgang
De wensen en bezwaren van de Wieringers werden
na een goed gesprek door de anderen gedeeld.
In een gezamenlijk persbericht sprak men zich
uit voor een aquaduct aan de oostzijde en een
waddenhaven. Maar vooral werd een robuuste
middendoorgang voor alle verkeer bepleit.
Voor deze wens zijn verschillende redenen aan te
voeren, zegt Kater. ‘Een groot deel van de
schooljeugd moet binnenkort op de ﬁets naar
Wieringerwerf. Het bungalowpark aan de zuid-

‘Ze bieden een flutbedrag voor ons huis’

De bruine-vlootschipper
‘Hier heerst de democratische dictatuur’
Bovenstaande uitspraak komt uit de mond van
Cees Dekker. Hij is schipper/eigenaar van de
Bruinvisch, een Friese dektjalk van ruim 23 meter
lengte. Daarmee vaart hij onder andere groepen
over de Waddenzee en IJsselmeer.
Dekker verklaart zijn uitspraak nader: ‘In bestuurlijk Nederland wordt men vaak geconfronteerd
met voldongen feiten. De plannen zijn al gemaakt,
voordat de bevolking wordt geïnformeerd. In plaats
van rekening te houden met mensen die in een
bepaald gebied wonen, wordt er gekeken naar
een manier om er zoveel mogelijk geld en prestige
uit te slepen.’
Dekker is voorstander van een verbinding tussen
IJsselmeer en Waddenzee door de polder van
Noord-Holland. Het zou zijn vaargebied vergroten.
‘Het hoeft echter geen randmeer te zijn van
enorme afmetingen.’
Natuur ervoor laten wijken is volgens hem helemaal
uit den boze. ‘Het Oeverse bos is in het verleden,
naast zijn recreatieve functie, aangelegd als alternatieve energievoorziening voor het gemaal
(houtgas). Dit bos heeft een functie als energiebuffer bij eventuele calamiteiten. ‘
Een randmeer met veel natuur, geen bebouwing
en geen industrie zou volgens hem passen in het
landschap. Wieringen wordt dan weer een eiland

en blijft een oase van rust. ‘Laten we leren van
de Blauwe Stad in Groningen. Ook hier kwam
water in de plaats van land. Op dit moment is
het een volkomen mislukt project. Gaan we met
het randmeer diezelfde kant op?’

Ze zijn niet eerlijk, zegt zij over de mensen die
voor het randmeerplan de uitkoop regelen. In
het voorjaar kwamen twee taxateurs de landelijk
gelegen halfvrijstaande woning met grote tuin
taxeren. ‘Maakt u zich geen zorgen’, zeiden ze.
‘U krijgt er ruim voor betaald.’ Toen zij de brief met
het aanbod onder ogen kreeg, werd ze pisnijdig.
‘Ze bieden een ﬂutbedrag. Daarmee kunnen we
ternauwernood een rijtjeswoning met klein tuintje in Wieringerwerf terugkopen. En dan moeten
we ook nog verbouwen en de tuin inrichten.
Daar gaan we natuurlijk niet mee akkoord.’
‘Ze bekijken het maar.’

In 1998 kwam het gezin naar de Wieringermeer.
Toen ze na jaren eindelijk klaar waren met verbouwen, vestigde de gemeente het voorkeursrecht
erop. ‘Daarmee is de ellende begonnen. Vooral
psychisch is het zwaar, maar dat telt al helemaal
niet mee in de schade. Nou, wij blijven gewoon
zitten tot het hele plan in elkaar zakt.’

Dat laatste steekt hem het meest. Dat de plannenmakers eigenhandig iets bedacht hebben en zich
nooit met de boeren bemoeid hebben. ‘Het is
gewoon schofterig wat ze doen. Ze gooien overal
het voorkeursrecht erop. Sommige boeren zitten
hun hele leven met die WVG, waardoor ze nooit
meer zelf kunnen uitbreiden. Ik ben regelmatig
naar inspraakavonden geweest, maar als ik terugreed dacht ik bij mezelf: ik had net zo goed thuis
kunnen blijven.’
En eventueel een kleiner randmeer? ‘Voor de
boeren op Wieringen zal het niets uitmaken,
maar voor mijn collega’s in de Wieringermeer
wel. Hoe kleiner, hoe beter dus.’

Wierdijk: proces met draagvlak
Misschien is dit deel van het projectproces
wel het allerbeste. Hier is direct vanaf het
begin gewerkt met ervaringsdeskundigen
uit het gebied zelf . Alle gedachten kwamen
op tafel. Voors en tegen werden uitvoerig
tegen het licht gehouden. Richtlijn was onder
meer een zeer gedetailleerde beschrijving
van het hele tracé van de Wierdijk.

Gekozen werd voor het behoud van de oorspronkelijke elementen – de dijkdoorsteek als
coupure – en dit model werd herhaald in
andere doorsteken. Dat alles met respect voor
de cultuurhistorische en natuurwaarden.
Het hele project werd afgerond met een publicatie van alle voorstellen en uitvoeringen. Zo
ontstond een goed plan voor de Wierdijk.
Waarom is deze werkwijze niet toegepast
bij de Polder Waard Nieuwland?

Nieuw streekproduct

Buurtvereniging
Haukes-In-Zicht

Wierings
Beraad

Stichting Landschapszorg Wieringen (SLW)

De buurtvereniging Haukes-In-Zicht behartigt de
gezamenlijke belangen van de leden bij de plannen
voor een Wieringerrandmeer. Die belangen zijn vooral:

Wierings Beraad is een overlegplatform van
bewoners en maatschappelijke organisaties die
kritisch zijn over het randmeerplan van provincie
en Lago Wirense. Uit het overleg is Het Andere
Wieringerrandmeer geboren, een kleiner plan
dat ‘haalbaar, schaalbaar en betaalbaar’ is.

De Stichting Landschapszorg Wieringen (SLW)
houdt zich al ruim 35 jaar bezig met zorg voor het
landschap van Wieringen. Ook over het Wieringerrandmeer(WWRM) heeft zij een uitgesproken
mening geformuleerd:

Vrij uitzicht
De Haukes had al honderden jaren een vrij uitzicht
op de Zuiderzee. Met de aanleg van de Wieringermeerpolder veranderde dat uitzicht van zee in
land. Het Masterplan Wieringerrandmeer vermeldt
dat de komst van het randmeer Westerland toch
vooral de kans biedt om het vrije uitzicht en de
oriëntatie op het water terug te veroveren. Maar de
plannenmakers kwamen met een daarvan afwijkend
idee: leg precies voor De Haukes een bedrijventerrein
met jachthaven aan. Dus geen oriëntatie op het
water, maar een uitzicht op hoge bedrijfsgebouwen
op een opgehoogd bedrijventerrein, met bijbehorende lichtreclames en terreinverlichting. En uitzicht
op een jachthaven met verenigingsgebouwen met
verlichting, festiviteiten en klapperende verstagingen.
Dus plannenmakers: terug naar de tekentafel, met
het Masterplan als uitgangspunt. En vergeet niet
te communiceren met de bewoners (communiceren
is meer dan een krantje verspreiden!).

Kenmerken van Het Andere Wieringerrandmeer:
• Geen noodzaak, wel mogelijkheid om
landschap te vernieuwen.
• Inrichting die bij kleinschaligheid van
Wieringen past.
• Maximaal 750 woningen in alle prijsklassen,
dus ook voor starters en senioren.
• Boerenbedrijven in Wieringermeer kunnen
blijven.
• Middendoorgang en witte bruggetje
behouden.
• Goede waterkwaliteit en zoetwatervoorziening
voor landbouw.
• Hoogwaardige natuur en recreatiemogelijkheden.
• Geen risico van grote tegenvallers.
• Op termijn: nieuwe snelverbinding A7-Den
Helder, N99 autoluw, waardoor Wieringen
nog aantrekkelijker wordt voor ﬁetsers,
wandelaars en natuurliefhebbers.

- Het aantal woningen waarmee men denkt het
randmeer te moeten ﬁnancieren is onacceptabel
groot.
- De balans tussen natuurontwikkeling en
woningbouw is zoek. De in het streekplan
aan het randmeergebied toegeschreven
landschappelijke kwaliteiten worden door
de uitvoering van dit project aangetast.
- De openheid van het oude en bijzondere
landschap van Wieringen vraagt visie en
verantwoordelijkheidsgevoel. Behoud de
open ruimte van de ‘kogen’ en de intieme
doorzichten van de dorpen. Bewaar de
ruimtelijke kwaliteiten, cultuurhistorische
waarden, duisternis en rust.
- De uitwerking van de Noordbooggedachte
in de ecologische hoofdstructuur van Noord
Holland, vraagt een grote oppervlakte van
aaneengesloten natuurgebieden.
Er is nog 350 ha natuurruimte in dit
plangebied extra nodig.
- De maatschappelijke kosten/batenanalyse
(MKBA) is gebaseerd op te veel aannames.
Centraal staat de commerciële gedachte aan
huizenbouw, zonder een democratisch
controleerbare onderbouwing.

Oplossing van de verkeersproblematiek
Die is er nu ook al, en zal ook zonder randmeer
gestaag erger worden. Maar de komst van een
randmeer zal die problematiek versneld doen toenemen. De medeverantwoordelijkheid daarvoor
wordt door de plannenmakers niet opgepakt.
Als zelfs de VROM-inspectie namens de Rijksdiensten hier een reactie op geeft, moet het toch voor
iedereen wel eens een keer duidelijk worden dat
dit een serieus probleem is, waar serieus mee omgegaan moet worden. En vergeet ook hierover
niet te communiceren met de direct betrokkenen!
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- Dit plan impliceert meer huizen, meer
mensen, meer verkeer, meer lawaai, meer
luchtverontreiniging. De gevolgen van het
randmeer op de ontsluiting, verkeersafwikkeling en milieueffecten in de regio
worden zwaar onderschat.

© Haukes-in-Zicht, Landschapszorg Wieringen,
Wierings Beraad
Websites met meer informatie: www.mnh.nl,
www.landschapszorg.nl

- Bij de besluitvorming ontbreekt een
integrerende beeldvorming over alle sociaaleconomische ontwikkelingen in de kop van
Noord Holland, het voorgestelde randmeer
lijkt in zo’n toekomstbeeld van geen betekenis.

Alles uit deze uitgave mag vrijelijk worden
gepubliceerd en vermenigvuldigd, zonder toestemming van de deelnemende organisaties.
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