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Vogelenzang, 15 februari 2018 

        Aan het college van Gedeputeerde Staten 

Van Noord-Holland 

t.a.v. mw. R. Luchtenburg, 1030959/ 

zienswijze planstudie Duinpolderweg 

Postbus 3007  

2001 DA Haarlem 
 

 

Zienswijze Voorlopig Voorkeursalternatief Duinpolderweg 
 

Geacht college, 

 

Graag maken wij gebruik van de gelegenheid om onze zienswijze kenbaar te maken op het gepubliceerde 

(Voorlopige) Voorkeursalternatief voor een zogenaamde Duinpolderweg. Onze zienswijze op de kwestie 

Duinpolderweg mag inmiddels genoegzaam bekend zijn. Onder meer via onze twee laatste nieuwsbrieven 

(nr. 9 en 10) hebben we deze zienswijze breed bekend gemaakt. We houden deze brief daarom kort, onder 

verwijzing naar deze nieuwsbrieven die voor de goede orde nog een keer in de bijlage zijn opgenomen. 

In een afzonderlijke brief hebben wij daarnaast ook onze zienswijze ingediend op de vele 

onderzoeksrapporten van planstudie en MER. Waar nodig verwijzen wij daar in deze brief naar. 

 

Niet één project maar drie deelvraagstukken 

De naam van het project Duinpolderweg is op zich al misleidend. Deze naam wekt ten onrechte de indruk 

dat er sprake is van één samenhangend verkeersprobleem in de regio dat vooral met één weg – lopend 

vanaf de duinen (= de N206) naar de Haarlemmermeer – kan en moet worden opgelost. Bij herhaling 

hebben wij onze overtuiging uitgesproken dat deze benadering geen recht doet aan de werkelijke 

verkeerssituatie in de regio. Er is geen sprake van één samenhangend probleem maar van drie 

deelvraagstukken die ieder afzonderlijk moeten worden beoordeeld: 

- De wegenstructuur tussen A4 en N205 in de Haarlemmermeer; 

- De lokale ‘knelpunten’ bij de Ringvaartbruggen van Bennebroek, Hillegom en Lisse; 

- De wenselijkheid van een wegverbinding tussen N208 en N206. 

Niet voor niets wordt ook in de door de Staten vastgestelde richtlijnen voor het MER gevraagd om 

afzonderlijke doelen en alternatieven voor deze drie deelvraagstukken. Ook prof. Koopmans acht in zijn 

contra-expertise op de uitgevoerde MKBA dat afzonderlijke berekeningen voor de deeltrajecten nodig zijn 

om tot een goede besluitvorming te kunnen komen. Onderstaand gaan wij op elk deeltraject afzonderlijk 

in. 
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Wegenstructuur Haarlemmermeer 

Over de wegenstructuur tussen A4 en N205 in de Haarlemmermeer kunnen we kort zijn. Wij beschouwen 

dat vooral als een aangelegenheid van de gemeente Haarlemmermeer in samenwerking met de provincie 

Noord-Holland. Dat er minimaal iets moet gebeuren bij de Bennebroekerweg tussen Spoorlaan en A4 is 

evident. Tegen de betreffende voorstellen hebben wij geen bezwaren. 

 

Ringvaartbruggen – kies ook in Hillegom voor NOG Beter 2.0! 

Ten aanzien van de voorgestelde oplossingen in het gebied tussen N205 en N208 beperken wij ons tot de 

prangende vraag welke oplossing er moet komen voor de (beperkte, lokale) verkeersproblemen nabij de 

Hillegommerbrug. De twee andere voorgestelde maatregelen – de randwegen Zwaanshoek en Lisse – 

ontmoeten van onze kant geen bezwaren. 

Tegen de nu voorgestelde nieuwe wegverbinding ten noorden van Hillegom hebben wij daarentegen 

ernstige bezwaren. Deze bezwaren gelden zowel voor het tracé Zuid van het voorlopige 

voorkeursalternatief van GS als voor het tracé Midden dat door de gemeenten van Holland Rijnland nu 

wordt bepleit. Gelijksoortige bezwaren gelden overigens ook voor de andere in het MER onderzochte 

wegtracés door de polders tussen Hillegom en Bennebroek. Onze bezwaren tegen deze tracés zijn 

samengevat: 

- Deze tracés brengen zonder aantoonbare noodzaak grote schade toe aan de qua natuur en 

cultuurhistorie waardevolle polders, de Vosse- en Weerlanerpolder resp. de Oosteinderpolder. Wij 

merken daarbij nadrukkelijk op dat de waarden van deze polders in het MER onvolledig en onjuist 

zijn beschreven (zie de onderdelen Natuur en Ruimtelijke Kwaliteit van onze zienswijze op het 

MER). Wij bestrijden ook dat dergelijke wegen maatschappelijk-economisch rendabel en daarom 

noodzakelijk zouden zijn zoals in de stukken vagelijk wordt beweerd (zie het onderdeel MKBA van 

onze zienswijze op het MER). 

- Ook uit het verkeersonderzoek blijkt: de lokale verkeersproblemen bij de Hillegommerbrug en de 

toe leidende wegen kunnen het beste worden opgelost met een weg in het verlengde van de 

bestaande Weerlaan (alternatief NOG Beter 2.0). Alternatief Midden draagt weinig bij aan de 

oplossing van deze problemen en veroorzaakt een ongewenste extra verkeersdruk op de 

Weeresteinstraat en Haarlemmerstraat (N208). In totaal wordt de verkeerssituatie in Hillegom er 

alleen maar slechter door (zie de tabel in onze Nieuwsbrief nr. 9). 

- In de onderzoeksrapporten is de toekomstige woningbouwlocatie Beinsdorp ten onrechte niet 

meegenomen. Het tracé Weerlaan (NOG Beter 2.0) biedt de beste mogelijkheden om bij te dragen 

aan de ontsluiting van deze locatie en aan de beoogde uitwisseling (het wederzijds gebruik van 

voorzieningen) tussen de beide dubbeldorpen Beinsdorp en Hillegom. Tracé Midden draagt 

daaraan helemaal niets bij. 

 

Wij pleiten daarom op dit punt met nadruk voor een keuze voor het alternatief NOG Beter 2.0. Dit 

alternatief lost de betreffende lokale problemen het beste op met een zo beperkt mogelijke lokale 

maatregel. Dit alternatief tast de waardevolle polders niet aan en maakt zo veel mogelijk gebruik van 

bestaande infrastructuur. Niet voor niets is dit alternatief in de samenvatting van het MER betiteld als 

meest milieuvriendelijk alternatief. 

De aanleg van een grootschaliger weg (zoals de alternatieven Zuid en Midden) dwars door de polders staat 

niet in verhouding tot de beperkte lokale problemen en beschouwen wij als onaanvaardbaar. 
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Géén wegverbinding tussen N208 en N206! 

Het nieuwe MER laat opnieuw zien: er is geen noodzaak om ook een wegverbinding naar de N206 aan te 

leggen. Daarmee worden de uitkomsten van het MER uit 2003/2004 in feite bevestigd. Het MER uit 

2003/2004 constateerde al dat deze weg nergens voor dient en meer problemen veroorzaakt dan dat hij 

oplost. Wij maken daarom ernstige bezwaren tegen uw voornemen om het tracé voor deze weg voor de 

toekomst te reserveren. De geringe voordelen van zo’n weg wegen geenszins op tegen de grote – ook in 

het MER erkende, maar onvolledig beschreven – gevolgen voor landbouw, landschap en natuur. Daar komt 

in dit geval nog bij dat de weg ernstige negatieve effecten heeft op het Natura 2000-gebied van de duinen. 

Gebleken is dat deze (vanuit Europese regelgeving niet toegestane) effecten op Natura 2000 

hoogstwaarschijnlijk nog vele jaren veel te groot zijn om de komende jaren überhaupt een besluit voor de 

wegaanleg in dit gedeelte te kunnen nemen (zie onze zienswijze op het MER en de daarin opgenomen 

contra-expertise natuur). 

 

Uw college geeft aan de wegverbinding toch te willen reserveren voor een situatie dat (niet nader 

genoemde) economische en demografische ontwikkelingen een dergelijke weg nodig zouden maken. In 

dit deel van de Bollenstreek zijn echter helemaal geen bijzondere ruimtelijke en economische 

ontwikkelingen te verwachten. De enige dergelijke ontwikkeling kan de ontwikkeling van een Bollenstad 

zijn. In de Bollenstreek is er brede consensus dat een Bollenstad ongewenst is. Een reservering voor deze 

wegverbinding zet echter de deur wijd open voor de niet gewenste Bollenstad! Voor ons een extra reden 

om tegen dit voornemen ernstig bezwaar te maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de bij het platform aangesloten organisaties, 

 

 

 

J.H.M. Knijn, voorzitter Platform NOG 
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