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Steeds meer draagvlak voor burgerinitiatief Bijleveld!

Het Wapen van Harmelen zat stampvol tijdens de informatieavond, die De Groene Buffer
en Stichting Groene hart eind januari organiseerden.
Samen met omwonenden was een plan opgesteld voor herinrichting van de polder Bijleveld. Deze
polder wordt nu nog voornamelijk bevolkt door koeien, maar staat onder druk. Een groot deel van de
landbouwgrond is verkocht aan projectontwikkelaars, die speculeren op toekomstige bouwprojecten.
Alleen een duurzame inrichting kan dit gevaar keren. Dit punt werd nadrukkelijk naar voren gebracht
door wethouder Duindam, die samen met wethouder Schreurs aanwezig was. Vandaar een plan met
veel landbouw, recreatie en ook waterberging.
Ganzen en honden
Vooral dit laatste punt wekte veel weerstand bij de boeren in dit gebied. Zij zijn bang voor o.m.
loslopende honden en overlast van ganzen, die op open water afkomen. Zij willen het liefst dat er
helemaal niets verandert. Maar er waren veel voorstanders van recreatie, o.m. van inwoners van de
kern van Harmelen en ook van de aanwezige politici, zowel raadsleden als statenleden.
Voorzitter John Coppens beloofde aan het eind van de vergadering, dat de plannen worden
aangepast op het punt van de waterberging. Daarna is het woord aan de bevolking van Harmelen,
die via een stemwijzer zal worden geïnformeerd.

Polder Bijleveld: robuuste landbouw met een recreatieve rand
De inrichtingsvoorstellen voor de polder Bijleveld zijn gebaseerd op de resultaten van de
enquête die De Groene Buffer onder omwonenden van de polder heeft gehouden; ook is
rekening gehouden met de reacties van de bevolking op de website ikbenwoerden.nl.
Tijdens de informatieavond op 23 januari in het Wapen van Harmelen zijn opmerkingen
en wensen geformuleerd die sindsdien zoveel mogelijk in de plannen zijn verwerkt.
Zo is het fietspad enigszins verlegd. Hierdoor wordt er voor een kleiner oppervlak gebruik gemaakt
van een perceel dat voor agrarische bedrijfsvoering wordt gebruikt. Ook is het areaal waterberging
verkleind. In het gewijzigde inrichtingsplan is uitgegaan van verbreding van bestaande sloten.
Hierdoor behoudt het gebied zijn agrarische karakter en is er meer weiland en zijn er geen
uitgestrekte waterpartijen opgenomen. Vanwege het beperkte wateroppervlak is de polder minder
aantrekkelijk voor ganzen om te foerageren.
Tenslotte is ter verduidelijking
van het plan aangegeven waar
het zorglandgoed wordt
gerealiseerd en waar de overige
onderdelen zijn gesitueerd.
Stichtingen Groene Hart en De
Groene Buffer willen – door een
haalbaarheidsstudie - deze
plannen uitwerken samen met
de Koninklijke Nederlandse
Heidemij. (KNHM). Daarbij zullen
alle betrokken partijen – zoals
provincie, gemeente en
bewoners – worden betrokken.

Afgelopen tijd zijn er drie varianten ontwikkeld die aan de politiek zijn voorgelegd:
Variant 1. Géén inrichtingsplan: We vertrouwen erop dat de projectontwikkelaars de
landbouwgrond in de polder Bijleveld niet zullen ontwikkelen tot een Utrechtse bouwlocatie.
Variant 2. Een recreatief inrichtingsplan: Met recreatieve invulling, zoals wandel- en
fietsroutes, mogelijkheden voor recreatieve voorzieningen, natuurbouw, evt. een golfbaan enz.
Variant 3. Het inrichtingsplan Burgerinitiatief Bijleveld: De kern blijft robuuste landbouw,
maar buiten de landbouwgrond komen bescheiden mogelijkheden voor een zorglandgoed, een
fietsroute en beperkte natuurbouw/waterberging (bij Avontuur Natuur).

Wat vinden de politieke partijen ervan?
Variant 3 - Het CDA wil een robuuste, beleefbare groene buffer tussen platteland en stad om
woningbouw vanuit Utrecht tegen te houden, waarbij de huidige agrarisch ondernemers een
gezond bedrijf moeten kunnen houden. Dit wil het CDA realiseren in nauw overleg met de
inwoners van Harmelen en de agr. ondernemers in de polder.
Variant 3 - Wat D66 Woerden betreft blijft Bijleveld groen. Maar dan ook echt groen. En echt
blijvend. Daarom gaat onze voorkeur uit naar de derde variant van deze drie. Zeker omdat er
betrokkenheid van de samenleving uit spreekt. D66 vindt het dan ook zeker de moeite waard
om de haalbaarheid van het initiatief verder te onderzoeken.
Variant 3 - Progressief Woerden wil de polder Bijleveld groen houden, nu en in de
toekomst. Dus geen woningen en geen industriële bedrijvigheid. Om dit te borgen is onze
inzet om daar een waterberging te realiseren. Dan combineren we groen en blauw en
behouden we een duurzame invulling van onze polder.
Variant 3 - De 1e variant vinden wij geen optie, dat vertrouwen is er namelijk niet. Zodra de
woningmarkt aantrekt zal deze bedreiging er beslist zijn. Een kern met robuuste landbouw,
daar gaat onze voorkeur naar uit. Een zoveel mogelijk open gebied (dus ook zonder
geluidswal) daar houden we van, deze optie voldoet daaraan.
Variant 3 - Landbouw en natuur kunnen hand in hand gaan met de ontwikkelingen, voor
langzame recreatie zien wij geen belemmeringen. De waterberging verdient nog nader
onderzoek. Een zorglandgoed en fietsroute vergen een goede afstemming met alle
betrokkenen, maar kunnen zorgen voor een prima ontwikkeling van het gebied.
Variant 3. Wij vinden dat een uitsluitend agrarische bestemming te weinig buffer
biedt tegen de mogelijke bouwexpansie vanuit de stad Utrecht. Om zoveel
mogelijk recht te doen aan het huidige karakter van het gebied en tegelijkertijd
een noodzakelijke buffer (natuur) te creëren vinden wij 3 het meest voor de hand liggen.
Variant 2 en 3 - STERK Woerden is van mening dat het gebied niet achter een
geluidswal mag verdwijnen. Het gebied dient open te blijven door een
combinatie van recreatie en lokaal duurzaam ondernemerschap, van de daar
aanwezige agrariërs. Dat biedt naar ons idee de beste bescherming tegen woningbouw“
Variant 3 - De polder Bijleveld mag niet een van de afvoerputjes van Utrecht
worden. Inwonersbelangen heeft zich altijd ingezet tegen glastuinbouw,
woningen, windmolens en bedrijventerrein, en voor een geluidswal haaks op de
bestaande. Ook is Inwonersbelangen al vele jaren voor behoud van onze agrariërs in open groene
weidegebied met mogelijkheden aan de randen voor kleine recreatie.
Variant 1 - De gemeente Utrecht heeft nog volop bouwmogelijkheden in Leidse Rijn. Ook zal
na 2022 de behoefte aan woningen afnemen door krimp van de bevolking.(...) En tenslotte:
dit mooie gebied wordt gratis onderhouden door de huidige agrariërs.(...) Recreatieve
invullingen bedreigen de agrarische bedrijfsvoering. Bovendien komt er volop recreatie bij
Haarzuilens en daar hoeft Woerden niets aan toe te voegen.

Géén geluidswal A12 voor bewoners van Veldhuizen / De Meern
Tijdens de recent georganiseerde en zéér druk bezochte informatiebijeenkomst 'Toekomst
Woerdense Polders' in het Wapen van Harmelen, kwam tevens uitgebreid de
aanhoudende dreiging voor een Geluidswal langs een deel van de A12 aan de orde.
Voor alle duidelijkheid
willen wij aangeven
dat een eventuele
Geluidswal A12, niet
voor de bewoners van
Harmelen zou zijn.
Deze zou, als hij er
komt, voor de volle
HARMELEN
Polder Bijleveld
100% en in het meest
gunstige geval er voor
de bewoners van
Veldhuizen / De Meern
komen. De reden
hiervoor is dat de
Geluidswal A12
plannen voor een
Geluidswal er zijn voor
het stuk vanaf de A12
bij Veldhuizen / De Meern tot aan het Shell Tankstation tot op 1/3 van polder Bijleveld richting
Harmelen (zie schets in rood).
Voor alle duidelijkheid, omdat een eventuele Geluidswal A12 de stap naar toekomstige bebouwing
van de polder Bijleveld sterk dichterbij zou brengen, zijn wij tégen een Geluidswal langs de A12 voor
de bewoners van Veldhuizen / De Meern !

Wilt u dat Woerden en Harmelen ook de komende jaren groen blijven?
Steun ons dan met een donatie. Elk bedrag is welkom!
Stichting Groene Hart
Postbus 2074, 3440 DB Woerden
Tel. 0348-483474
contact@groenehart.info
www.groenehart.info
Gironummer: 948 32 96

Stichting De Groene Buffer
Dorpsstraat 229, 3481 EG Harmelen
Tel. 0348-441956
info@degroenebufferwoerden.nl
Bankrekening: 12 19 74 308

