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Aan het College van Burgemeester en Wethouders  

van de gemeente Hillegom 

Postbus 115 

2181 EC Hillegom 

 

Hillegom, 30 juni 2015 

 

Betreft: Fietspad Hillegom – Bennebroek door de Polders  

 

Geacht College, 

 

Via deze brief wil Behoud de Polders haar standpunt over het fietspad Hillegom – 

Bennebroek onder uw aandacht brengen. 
 

De aanleiding van deze brief is drieledig;  

• het natuurrecreatiegebied van de Vosse- en Weerlanerpolder is nu een feit.  
• op 16 april jl. is er een motie aangenomen in de gemeenteraad van Hillegom  

over dit fietspad.  

• tevens hebben wij op 1 juni een brief ontvangen van de Fietserbond Hillegom,  
waarin zij de voorkeur uitspreken voor een fietspad over de Ringvaartdijk, mede 

omdat zij schrijven: “samen met de Vereniging Behoud de Polders hebben we ruim 

een jaar geleden vastgesteld dat een fietspad langs de Ringvaart minder broedende 

vogels verstoort dan een fietspad dwars door het gebied.” 
 

Deze laatste mededeling is juist, maar er was toen nog geen sprake van een fietspad west. 

De keuze was toen: vanaf Tjarda recht naar de boerderij van van der Geest, of over de 

Ringvaartdijk. Deze laatste keuze was de beste optie voor behoud van de weidevogels. 
 

De motie in de gemeenteraad van 16 april 2015 steunen wij van harte, omdat wij  

geen voorstander zijn van fietspaden dwars door de Vosse- en Weerlanerpolder.  

Twee fietspaden parallel aan elkaar die 300 meter van elkaar zijn verwijderd in deze kleine  

polder betekent het einde van de weidevogelfunctie van dit gebied. 

Dit is in strijd met het bestemmingsplan Vosse- en Weerlanerpolder. 
 

Als uit nader onderzoek blijkt dat het traject van het fietspad oost tussen Hillegom en 

Bennebroek in de Vosse- en Weerlanerpolder er toch moet komen, omdat er anders 

onoverkomelijke consequenties aan zijn verbonden, dan hebben wij een ander voorstel.  
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Onze voorkeur gaat dan uit naar een traject vanaf Tjarda naar het punt waar het struinpad 

nu begint, dan de Ringvaartdijk op tot aan Boerderij van der Geest, daar omheen met een 

brug over de Leek, en vervolgens weer verder op de Ringvaartdijk naar de Oosteindervaart.  
 

Wij willen nadrukkelijk geen fietspad onderaan de Ringvaartdijk in de Vosse- en 

Weerlanerpolder, omdat dit ten koste gaat van het broedgebied van de weidevogels. 

Bovendien menen wij dat dan het Fietspad west moet worden afgebroken!! 

Met deze toelichting hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ton van de Reep (secretaris)  

 

 

 

 

Cc  Dhr. H. Huurderman (Fietsersbond Hillegom) 

      Burger(raadsleden) van de gemeente Hillegom 

      Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 

      Milieuoverleg Duin- en Bollenstreek (MODB) 

      KNNV Bollenstreek 

       

 

 

 


