
Van: Ton van de Reep  
Verzonden: maandag 16 november 2020 15:36 
Onderwerp: Brief Natuur- en Milieuorganisaties inzake Bereikbaarheid Bollenstreek-
Haarlemmermeer 

 
Aan de gemeente Hillegom  

Geachte receptie,  

Ter informatie ontvangt u de zienswijze van Vereniging Milieudefensie afdeling Haarlem en 
Vereniging Behoud de Polders Hillegom inzake het initiatief raadvoorstel CDA-VVD Haarlemmermeer 
Regiorol Bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer.  
 
Wij willen u verzoeken om de brief en bijlage door te sturen naar de griffie van de gemeenteraad van 
de Hillegom en het College van Burgemeester en Wethouders.  
 
Aan de griffie willen wij vragen de open brief als inkomen stuk op de agenda te plaatsen van de 
eerste komende raadsvergadering.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank.  
 
Met vriendelijke groet,  
namens Vereniging Milieudefensie afdeling Haarlem  
Vereniging Behoud de Polders Hillegom  
De heer T. van de Reep  
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OPEN BRIEF 

 

Aan de gemeenteraadsleden van de gemeente Haarlemmermeer 

Raadhuisplein 1 

2132 TZ Hoofddorp 

 

Hillegom/Haarlem, 16 november 2020  

 

Betreft: Initiatief raadsvoorstel CDA-VVD  

               regiovoorstel Bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer 
 

Geachte leden van de raad,  
 

De natuur- en milieuorganisaties Milieudefensie afdeling Haarlem en Vereniging Behoud de Polders 

Hillegom hebben kennisgenomen van het initiatief raadsvoorstel van het CDA en de VVD van de 

Haarlemmermeer om het verkeer rond de dubbeldorpen aan te pakken.  
 

De volgende (flankerende) maatregelen die in elk geval onderdeel van de uitwerking zijn:  

• Een extra oeververbinding (inclusief toe leidende wegen) tussen Lisserbroek en Lisse, ten 

zuiden van Lisserbroek, zoals opgenomen in de door de Raad vastgestelde ‘Gebiedskaart 

Lisserbroek 2040’. 

• Het verdubbelen van de Elsbroekerbrug in de N207. 

• Aanpassen kruispunt Bennebroekerweg –Rijnlanderweg en kruispunt met Spoorlaan. 

• Het terugdringen van de hoeveelheid doorgaand verkeer over de Lisserbrug, 

Hillegommerbrug en Bennebroekerbrug door een (spits)verbod in te stellen voor doorgaand 

verkeer (varianten meenemen in de uitwerking waarbij in elk geval in één variant het 

bestemmingsverkeer wordt ontzien). 

• Het beïnvloeden van het gedrag van weggebruikers in de dubbeldorpen, aan beide zijde van 

de Ringvaart, doormiddel van ‘nudging’. 

• Doorontwikkeling van het openbaar vervoer in dit gebied  

(verbeteren busverbindingen/HOV). 

• Verbeteren van het lokale fietsnetwerk door aanleg van snelfietsroutes, nieuwe verbindingen 

als alternatief voor het autoverkeer. 
 

Dit lijstje is “old school” 

De natuur- en milieuorganisaties vinden dat het door ontwikkelen van het OV/HOV, en ook het 

stimuleren van het gebruik van het OV/HOV en de aanleg van snelfietsroutes prioriteit moet hebben 

om het autogebruik te ontmoedigen. Thuiswerken is een goed alternatief om het woon-werkverkeer 

te doen afnemen. Bovendien moeten er voldoende buurtvoorzieningen in de dubbeldorpen 

aanwezig zijn. Deze milieuvriendelijke maatregelen dragen bij aan CO2- en stikstofreductie.  

In dit raadsvoorstel wordt een belangrijke ontwikkeling niet meegenomen, namelijk de komst van 

het rekeningrijden. Nu dat in veel verkiezingsprogramma’s van links tot rechts is opgenomen kan er 

van worden uitgegaan dat dit er komt. Het biedt grote mogelijkheden om het verkeer te doseren en 

de spitsdrukte te verminderen. Daarom zou dit in het lijstje van uit te werken maatregelen moeten 

worden toegevoegd. Zonder dat is deze lijst bij voorbaat verouderd. 
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Stoppen met asfalt 

Wij zijn tegen de extra oeverbinding tussen Lisserbroek en Lisse, omdat dit leidt tot de aanleg van 

extra asfalt. Bovendien zijn we tegen de verdubbeling van de Elsbroekerbrug en de N207 van 

Hillegom. De weg- en brugverbreding wordt geopperd om een (spits)verbod in te stellen voor de 

Hillegommer- en Lisserbrug. Maar deze maatregel biedt geen enkele oplossing voor de 

verkeersafwikkeling in de spitsuren op de Leidsestraat in Hillegom. 
 

Elsbroekerpolder is compensatienatuur voor de HSL Schiphol-Antwerpen 

Nog maar 14 jaar geleden is de Elsbroekerpolder ingericht als compensatienatuur voor de HSL. Bij de 

aanleg van dit mega-infrastructuurproject is veel natuur verloren gegaan. Dit werd gecompenseerd 

door onder ander de Elsbroekerpolder aan te wijzen als natuurgebied voor weidevogels.  

Wat is de geloofwaardigheid van het Openbaar Bestuur als deze compensatienatuur na 14 jaar  

alweer voor een deel vernietigd wordt? De verbreding van de N207 en de brug zal namelijk alleen 

mogelijk zijn door een strook van dit natuurgebied langs de N207 te asfalteren! 
 

Dit gaat ten koste van bedreigde vogelsoorten zoals grutto 

De Elsbroekerpolder heeft zich intussen ontwikkeld tot een van de beste broedgebieden van 

weidevogels per hectare in Zuid-Holland. Daar mag niet aan geknabbeld worden. Onlangs kwam 

SOVON Vogelonderzoek Nederland met zeer verontrustende cijfers dat de boerenlandvogels sinds 

1990 met maar liefst 70% zijn afgenomen. Vooral weidevogels zoals de grutto en tureluur worden 

met uitsterven bedreigd, maar ook soorten zoals de scholekster en wulp gaan snel achteruit. 

 

Vereniging Milieudefensie Haarlem                      Vereniging Behoud de Polders Hillegom 

 

De heer K. van Broekhoven                                     De heer T. van de Reep 
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De Leidsestraat in Hillegom met op de achtergrond de Elsbroekerpolder en in de verte  

het kruispunt N208-N207 Kalksteenfabriek. De foto is genomen op donderdag 12 november 2020  

om 15.25 uur. Er is geen verkeersdrukte op de Leidsestraat te zien.  



 

 

 

 

 
 

Persbericht 

Wegverbreding N207 Hillegom brug te ver 

 

Onlangs hebben het CDA en de VVD van de Haarlemmermeer een pakket aan maatregelen 

gepresenteerd om het verkeer rond de dubbeldorpen van de Ringvaart tussen de Bollenstreek  

en de Haarlemmermeer aan te pakken.   

Het pakket is een combinatie van verkeermaatregelen o.a. door een extra oeververbinding inclusief 

toe leidende wegen tussen Lisserbroek en Lisse. Het terugdringen van het hoeveelheid doorgaand 

verkeer over de Lisser-, Hillegommer- en Bennebroekerbrug door een (spits)verbod in te stellen voor 

doorgaand verkeer. Het verdubbelen van de Elsbroekerbrug in de N207. Het verbeteren van de 

busverbindingen/HOV en de aanleg van snelfietsroutes, als alternatief voor het autoverkeer.   
 

Milieudefensie Haarlem en Vereniging Behoud de Polders Hillegom vinden dat de indieners 

verouderde ideeën hebben. 

Het door ontwikkelen van het OV/HOV, en ook het stimuleren van het gebruik van het OV/HOV en de 

aanleg van snelfietsroutes moet prioriteit hebben om het autogebruik te ontmoedigen. Thuiswerken 

is een goed alternatief om het woon-werkverkeer te doen afnemen. Bovendien moeten er voldoende 

buurtvoorzieningen in de dubbeldorpen aanwezig zijn. Deze milieuvriendelijke maatregelen dragen 

bij aan CO2- en stikstofreductie. Het voorstel gaat volledig voorbij aan de komst van het 

rekeningrijden, dat in veel landelijke verkiezingsprogramma’s, van links tot rechts, is opgenomen. 

Daarmee ontstaan mogelijkheden om het spitsverkeer te verminderen en het autogebruik te sturen. 

Het is niet meer van deze tijd om deze ontwikkeling volledig te negeren. 
 

De N&M organisaties zijn tegen de extra oeverbinding tussen Lisserbroek en Lisse, omdat dit leidt tot 

de aanleg van extra asfalt. Bovendien zijn ze tegen de verdubbeling van de Elsbroekerbrug en de 

N207 van Hillegom. De weg- en brugverbreding wordt geopperd om een (spits)verbod in te stellen 

voor de Hillegommer- en Lisserbrug. Maar deze maatregel biedt geen enkele oplossing voor de 

verkeersafwikkeling in de spitsuren op de Leidsestraat in Hillegom.  
 

Wat deze plannen extra wrang maakt is dat de Elsbroekerpolder nog maar 14 jaar geleden is 

aangewezen en ingericht als compensatie voor verloren natuurgebied door de HSL Schiphol-

Antwerpen. Daar willen de indieners dan nu weer een stuk van af pakken voor de  N207 brug- en 

wegverbreding. Het kan toch niet dat compensatienatuur voor het ene infraproject weer kapot 

gemaakt wordt voor het andere.  
 

De voorstellen zullen ten koste gaan van de grutto en andere beschermde vogelsoorten.  

De Elsbroekerpolder is intussen uitgegroeid tot een van de beste broedgebieden van weidevogels per 

hectare in Zuid-Holland. Onlangs kwam SOVON Vogelonderzoek Nederland met zeer verontrustende 

cijfers dat de boerenlandvogels sinds 1990 met maar liefst 70% zijn afgenomen. Vooral weidevogels 

zoals de grutto en tureluur worden met uitsterven bedreigd, maar ook soorten zoals de scholekster 

en wulp gaan snel achteruit.  

 

Vereniging Milieudefensie Haarlem                      Vereniging Behoud de Polders Hillegom 

 

De heer K. van Broekhoven                                     De heer T. van de Reep 

 
 



 

 

 

 

Hillegom/Haarlem, 16 november 2020  

 

 

 

Foto : De Leidsestraat in Hillegom met op de achtergrond de Elsbroekerpolder en in de verte  

het kruispunt N208-N207 Kalksteenfabriek. De foto is genomen op donderdag 12 november 2020  

om 15.25 uur. Er is geen verkeersdrukte op de Leidsestraat te zien.  

 


