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Omgevingsvisie - Actualisatie 2020: Hollandse Weide Vosse- en Weerlanerpolder verdient een 
extra aanduiding ‘weidevogelontwikkelingsgebied’ 
 
Geachte leden van de Gemeenteraad, 
 
Manifest en Zienswijze toekomst Vosse- en Weerlanerpolder  
Ons u inmiddels welbekende manifest laat zien: uitbreiding van het weidevogelgebied in de Vosse- en 
Weerlanerpolder is voor een duurzaam behoud van met name de weidevogelpopulatie dringend 
gewenst. Er lijken in de polder ook goede kansen te zijn om een dergelijke uitbreiding mogelijk te 
maken. Wij zijn dan ook blij in de Nota van Beantwoording van zienswijzen te lezen dat het college een 
‘positieve grondhouding’ heeft ten aanzien van ons pleidooi voor een uitbreiding van het weidevogel- en 
natuurgebied. Het verzoek van onze zienswijze om in de Omgevingsvisie al een uitvoeringsperspectief – 
een beknopte beschrijving hoe de gemeente dit wil oppakken – op te nemen wordt echter afgewezen.  
Daarvoor kunnen wij, gezien alle onzekerheden, begrip opbrengen. 
 
Oproep aan de raad: kies voor een extra aanduiding ‘weidevogelontwikkelingsgebied’ 

Tegelijkertijd is de uitspraak van het college – 
een positieve grondhouding – natuurlijk nog 
bijzonder vrijblijvend. In het voorstel van het 
college krijgt ons pleidooi voor uitbreiding nog 
geen enkele vertaling naar de Omgevingsvisie. 
Vereniging Behoud de Polders en Vogelwerk-
groep Zuid-Kennemerland roepen u daarom op 
om meer commitment te tonen en de intentie 
van natuurontwikkeling zichtbaar tot uitdrukking 
te brengen in de Omgevingsvisie. Dat kan naar 
ons oordeel het beste door op de kaart van de 
Omgevingsvisie ter plaatse van de Hollandse 
Weide van deze polder een extra aanduiding 
‘weidevogelontwikkelingsgebied’ (bijv middels 
een groene ster)  op te nemen. In de toelichting  

 
Uitsnede kaart Omgevingsvisie met groene ster in 
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zou dan in een korte tekst duidelijk kunnen worden gemaakt dat de gemeente in deze polder prioriteit 
legt op ontwikkeling van de natuurwaarden en streeft naar uitbreiding van het weidevogelgebied. In 
onze presentatie van het manifest aan de raadscommissie van 10 juni hebben wij al gewezen op het 
grote belang van zo’n aanduiding. Daarmee geeft u een duidelijk signaal in welke richting de gemeente 
de polder wil ontwikkelen. Voor iedereen – ook voor de grondeigenaren – wordt daarmee duidelijk dat 
andere ontwikkelingen in deze polder niet aan de orde zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

namens het bestuur van de  
Vereniging Behoud de Polders                                                                                               

namens het bestuur van de  
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 

Ton van de Reep 
Secretaris 

Chris Brunner 
Bestuurslid / coördinator natuurbescherming 

 
cc. College van Burgemeester en Wethouders van Hillegom 
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