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Onzekerheid over natuur Meije
n maximaal 80 hectare nieuwe natuur
KOEN VAN WIJK
nieuWkooP - Het is niet helemaal

duidelijk hoeveel hectare in de Meijegraslanden tot natuur bestemd
wordt in het nieuwe bestemmingsplan, net zo min als welke hectares
dat worden. Volgens gemeente
Nieuwkoop blijft het bij 80 hectare,
de boeren zijn nog niet gerust.
Het
gemeentebestuur
van
Nieuwkoop legt op 6 september een
nieuw, definitief bestemmingsplan
voor aan de gemeenteraad.
‘De Meijenaren vrezen dat dit
misschien afwijkt van het ontwerpbestemmingsplan dat afgelopen
winter ter inzage lag’, vertelt Sjaak
Voorend.

Energiewijzer
GreenportNHN
noord-Holland noord - GreenportNHN legt de laatste hand aan
een energiewijzer. Het instrument
is een gids voor agrarische ondernemers om op het bedrijf energie te
besparen of op te wekken.
De energiewijzer wordt gepresenteerd tijdens de masterclass
‘Duurzaamheid in de Agribusiness’
op woensdag 28 september in het
stadhuis van Hoorn.
‘Er is voor alle sectoren een energiewijzer op maat gemaakt’, vertelt
woordvoerder Erna Steenhuis. ‘In
een stappenplan krijgen ondernemers tips om energie te besparen en
op te wekken, en worden ze geattendeerd op beschikbare subsidieregelingen en technisch deskundigen
die ze verder kunnen helpen.’
GreenportNHN heeft de ambitie
de duurzaamste regio van Nederland te worden. Er is een sterk vertrouwen dat een masterclass daaraan ook een wezenlijke bijdrage
levert. ‘Behalve de inleidingen
door deskundigen is vooral ook
het onderlinge contact na afloop
belangrijk’, vertelt Steenhuis. ‘Met
name de verdiepingssessies die
daaruit kunnen voortvloeien zijn
erg waardevol gebleken.’

Namens LTO Noord AlphenNieuwkoop was Voorend deze week
aanwezig bij een bespreking met
burgemeester Frans Buijserd en
wethouder Trudy Veninga. Zij konden toen geen uitsluitsel geven over
de inhoud.
Het ontwerpbestemmingsplan
was in feite het oude bestemmingsplan dat nog niet was aangepast
aan de toekomstige situatie zoals
die in het Natura 2000-beheerplan
is omschreven, vertelt Voorend.
Hierbij is maximaal 80 hectare nieuwe natuur het uitgangspunt.
Afgelopen winter was er een
voorontwerpbestemmingsplan in
omloop waarin sprake was van circa
300 in plaats van 80 hectare.

Stuurgroep Landbouw UtrechtWest roept agrariërs met ideeën op
om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst op donderdag 15
september in het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld. Volgens
stuurgroepvoorzitter Pieter van der
Grift is het netwerkevenement een
goede gelegenheid om voor te kunnen sorteren op de gecombineerde
provinciale en Europese subsidie.
‘Dat werkt twee kanten uit. De
provincie kan aan de hand van de
informatie van de ondernemers
de regeling zodanig insteken dat

Natuurmonumenten
claimde
hierin natuurbestemming voor haar
gehele grondbezit. De onrust die
dit veroorzaakte, is bij de boeren
en burgers in de Meije nog steeds
niet geweken. Hoewel dit plan van
tafel ging, vrezen zij dat het definitieve bestemmingsplan een kruising
wordt tussen deze twee versies.
‘We gaan nu uit van de oorspronkelijke 80 hectare. Natuurmonumenten dacht dat alle grond
die werd overgedragen bestemming natuur zou krijgen. Dat is niet
gebeurd en ik verwacht ook niet dat
dit zal gebeuren’, laat beleidsambtenaar Mario Hijman van gemeente
Nieuwkoop weten.
‘Er zijn afspraken over 80 hecta-

re waar nieuwe natuur kan komen,
alleen als alle eigenaren het eens
worden over de eigendomswisselingen.’
BijPraten gemeenteraad
Dinsdag lieten 13 van de 21
raadsleden zich op uitnodiging van
LTO Noord en twee burgercomités
bijpraten op het melkveebedrijf van
familie van Bemmel in Nieuwkoop.
Johan van Bemmel legde de
raadsleden uit hoe het gebied langs
de Meije door boerenactiviteiten
is ontstaan en en hoe boeren hier
zorgen voor behoud van een karakteristiek Hollands landschap. Hij
bepleitte nog eens het compromis
van 80 hectare natuur.

Petjes op bij veldproeven Julianadorp

Pop-upnatuurlocaties
gezocht in Zuid-Holland

Zuid-Holland - Provincie ZuidHolland en Natuur en Milieufederatie
Zuid-Holland (NMZH) gaan de meest
kansrijke gebieden voor tijdelijke natuur
in kaart brengen. Tijdens een meeting
met experts bepalen zij de criteria
waaraan kansrijke terreinen moeten
voldoen. In de meest kansrijke gebieden komen vervolgens pilotprojecten
om deze ‘pop-upnatuur’ te realiseren.
Verspreid over Zuid-Holland ligt bijna
5.000 hectare grond braak in afwachting op definitieve inrichting. Door een
ontheffing aan te vragen krijgen terreineigenaren vooraf toestemming om
eventuele beschermde soorten te verwijderen zodra het (bouw)project van
start gaat.

School koopt fietsen voor
bezoek boerenbedrijven

alkmaar - De Alkmaarse vestiging van het Clusius College heeft
dertig nieuwe schoolfietsen aangeschaft voor bezoeken aan onder
meer agrarische bedrijven. Deze
worden ingezet voor het vervoer
van leerlingen naar schoolprojecten
die op kleine afstand van de school
plaatsvinden, in een straal van circa
10 kilometer. In het kader van regioleren werken steeds meer studenten
aan opdrachten buiten de school, waaronder bij boerenbedrijven. Hiervoor
worden drie kleine bussen gebruikt,
maar soms is de vraag naar personenvervoer te groot en moeten er extra
bussen worden gehuurd.

Voornes Plantendag
primeur op eiland

Voorne-Putten - Vijf grote bloemenen plantenkwekerijen op Voorne-Putten
houden in september voor de eerste
keer gezamenlijk de Voornse Plantendag om relaties en andere
belangstellenden te informeren over de
activiteiten op hun kwekerijen. Het gaat
daarbij niet alleen om nieuwe soorten,
kleuren en concepten, maar ook om
logistiek, verpakkingen, marketing en
andere aspecten die met hun producten
en de markt te maken hebben.

julianadorP - ondanks de tropische weersomstandigheden trokken de veldproeven lelie en zantedeschia in
julianadorp woensdag toch nog zo’n honderd telers.
‘Veel bezoekers hadden al een pet op tegen de zon. aan
diegenen die ook een soortgelijke bescherming zoch-

‘Sorteer voor op POP3-geld’
utrecHt-West - Provincie Utrecht
is voornemens in september twee
POP3-subsidieregelingen open te
stellen: de een voor innovaties en
de ander voor kennisnetwerken.

n raadsleden luisteren naar boerenverhaal

Meer nieuws: bezoek onze site

er optimaal gebruik van kan worden gemaakt. Daarnaast helpt het
ondernemers ideeën dusdanig te
formuleren dat ze in aanmerking
komen voor financiële steun.’
Duurzaamheid is een van de
belangrijkste
criteria
waaraan
potentiële projecten zouden moeten voldoen. Er zijn volgens Van der
Grift in het gebied al goede ideeën
op het gebied van kringlooplandbouw, groene en blauwe diensten
en initiatieven op het vlak van energiebesparing.
‘Nu is het kunst om dat zodanig
af te stemmen dat het perspectief
wordt vergroot om dergelijke plannen in een collectieve vorm op een
voortvarende manier te kunnen uitvoeren. In Zegveld kunnen we daarvoor de basis leggen.’

ten, hebben we er zelf één uitgereikt’, lacht Frank kreuk
van Proeftuin Zwaagdijk, met agrifirm verantwoordelijk
voor de organisatie van de open middag. Bij veel van de
proeven was er aandacht voor een betere fosfaatbenutting.
Foto: Pierre Mettes

‘Rijsenhout juist groener’
rijsenHout - Stallingbedrijf Glastuinbouwbedrijf Nederland (SGN)
hoopt dat de gemeente Haarlemmermeer de bezwaren van dorpsraad Rijsenhout tegen het kassenplan Schenkeveld kan wegnemen.

De dorpsraad diende bij de
Omgevingsdienst een zienswijze in
tegen vergunningverlening voor de
bouw van een kas van 50 hectare
voor de tomatenteelt. Niet zozeer
het kassencomplex zelf als wel het
omgevingsplan is niet conform eerdere afspraken, aldus de dorpsraad.
Volgens dorpsbewoners wijkt de
bijbehorende groenontwikkeling te
veel af van de oorspronkelijke ideeen, waaronder met name dat een
‘markante entree van het dorp zou
worden aangelegd, onder meer met

een poldertuin en een zone voor cultuur en ontspanning’. Ze vinden de
reden daarvoor onvoldoende beargumenteerd.
André Rotteveel van SGN is blij
dat de bezwaren niet tegen de ontwikkeling van de kas zijn gericht.
‘Dat staat ook expliciet zo vermeld
in de zienswijze.’ Hij erkent wel dat
voor een betere inpassing van het
glastuinbouwbedrijf enigszins is
geschoven met het groen.
‘Maar per saldo is nu juist meer
ruimte beschikbaar voor de aanleg
van een park en andere groenvoorzieningen. Alleen de vorm is iets
anders: minder diep, maar wel iets
langer uitgestrekt. Daarnaast is ook
op een plek groen ingetekend die
aanvankelijk was ingericht als agrarisch bedrijventerrein.’

Tuinwallen Texel niet
ecologisch beschermd

texel - De tuinwallen op Texel tellen
voorlopig niet als ecologisch aandachtsgebied. Europa staat dat niet toe,
stelt staatssecretaris Martijn van Dam
(EZ). De bewindsman laat dat weten in
antwoord op vragen van VVD-Kamerlid
Helma Lodders. Zij gaf het verzoek door
van LTO Noord Texel om de traditionele
perceelsafscheidingen te erkennen als
vergroeningsmogelijkheid. Deze liggen
er al eeuwen, er wordt niet bemest en
gespoten en ze bieden leefruimte aan
allerlei planten en dieren. Als landschapselement staan ze niet op de
Europese lijst, reageerde Van Dam.

Rijnland draagt bij
aan bijenlandschap

alPHen aan de rijn - Na werkzaamheden aan de Lodewijksevaart in Hazerswoude heeft
Hoogheemraadschap van Rijnland
een bloemenmengsel ingezaaid in de
ruwe grond, waardoor een aantrekkelijke leefomgeving ontstaat voor bijen.
Het initiatief maakt deel uit van Bee
Deals Boskoop en het Bijenlandschap
van Heineken. Initiatiefnemer Centrum
voor Landbouw en Milieu (CLM) heeft
hierover afspraken gemaakt tussen
Rijnland, gemeente Alphen aan den
Rijn, stichting Belangenbehartiging
Greenport Boskoop en bureau Watersnip.

