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Na jarenlange strijd oostelijke randweg Woerden geschrapt!
De actieposter waarmee beide stichtingen campagne voerden kan nu in
het archief worden opgeborgen!

Eind vorige maand besloot Gedeputeerde Remco van Lunteren
om de oostelijke randweg van Woerden te schrappen.
Redenen: het verkeer is rond Woerden is afgenomen en het
landschap zou door de weg worden aangetast.
De Stichting Groene Hart en Stichting De Groene Buffer zien
dit als een grote overwinning, na jarenlang campagne te
hebben gevoerd tegen deze “sluiproute”, die de open polder
Haanwijk doorsnijdt en vogelbroedgebieden aantast. Uit een
verkeerstechnisch onderzoek dat Stichting en Groene Buffer
instelden bleek dat de weg verkeerskundig nauwelijks
voordelen biedt; door de MER-rapportage werd dit bevestigd.
De stichtingen krijgen nu van de provincie Utrecht gelijk.
Het is te hopen dat nu ook de westelijke randweg van de
kaart wordt gehaald. Deze weg tast het Venster BodegravenWoerden aan, en voor zorgvuldige landschappelijke inpassing
is geen geld. Bovendien betekent de weg een ernstige
aanslag op de zorgelijke gemeentefinanciën. De tijd van
grootschalige wegenplannen is voorbij, aldus Stichting Groene
Hart en Groene Buffer.

Route 6 C is geschrapt en ook de westelijke randweg (nr. 4) gaat waarschijnlijk niet door; de westelijke
randweg (6 B) moet wel worden uitgevoerd om de dorpskern van Harmelen te ontlasten.

Hoe houden we de polders
Bijleveld, Haanwijk en
Breeveld groen?
Herinnert u zich nog onze succesvolle
campagne tegen de Structuurvisie
Woerden van wethouders Groeneweg
en Strik? Met randwegen, villabouw in
de polder en bedrijventerreinen in
Reijerscop en Bijleveld? Bewoners
hadden langs de weg protestborden
geplaatst. Er werden duizenden
handtekeningen opgehaald. En het
werd een hot item bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2010.
Inmiddels is de villabouw van de baan
en route 6 C ook. Er kwam een nieuwe
coalitie die besloot dat de polder Bijleveld groen moet blijven.
Maar Hoe houden we Bijleveld groen?, dat was de vraag die de gemeente Woerden vorig jaar zomer
stelde op de discussie-site www.ikbenwoerden.nl. Hierop zijn vele reacties binnengekomen. De Groene
Buffer heeft hiervoor een plan ingediend, dat uitgaat van een recreatieve bestemming. Gedacht wordt
aan wandel- en fietspaden, kanoroutes en mogelijk een golfterrein. Door enkele landgoederen toe te
staan – in samenhang met agrarische bestemming van de polder – kunnen kostendragers worden
gevonden. Ook is waterberging een mogelijkheid.
Bevolking bij planvorming betrekken
De gemeente Woerden wil nu samen met de provincie Utrecht plannen maken voor een actieve groene
invulling van de polder Bijleveld. De Groene Buffer vindt dit een goede ontwikkeling, maar wil hier wel
actief bij betrokken worden. Ook vindt De Groene Buffer dat hier ook de polders Haanwijk en Breeveld bij
betrokken moeten worden. Hoe kunnen deze drie waardevolle polders het best worden beschermd? De
gemeente kan actieve burgers en groepen erbij betrekken. Bijvoorbeeld door in een klankbordgroep te
vormen of door een werkatelier te organiseren. Dat is beter dan eerst kant-en-klare plannen te
bedenken!

NIEUW: Groene Hart Winkel in station Woerden!
Op vrijdag 18 mei om 17 uur wordt de Groene
Hart Winkel geopend in het kantoor van de Stichting,
in station Woerden. Reizigers en bezoekers kunnen
daar dan terecht voor streekproducten uit het Groene
hart, zoals vruchtensapjes, confituren, bier of honing.
Maar ook boeken of tijdschriften over het Groene
Hart. Kortom, alles wat maar met het Groene Hart te
maken heeft.
Gezonde streekproducten
Naast de confitures van Smorenburg zijn er allerlei
soorten honing verkrijgbaar, zoals voorjaarshoning,
lindehonig en koolzaadhoning. Verder
boerenmosterd, boerenjongens (en meisjes),
boerentrots enz. Ook allerlei dranken, zoals diverse soorten bier,(van Brouwerij De Molen uit
Bodegraven) en wijn (van Naescas uit Ter Aar). En ook honing/kruidenwijn. En verder natuurlijk de
heerlijke vruchtensappen van Schulp uit Breukelen, in allerlei soorten en maten.

U kunt de producten ook online bestellen via www.groenehartwinkel.nl.
Bezorging in Woerden en Harmelen is gratis!

19 mei en 9 juni: Prinsenconcerten in Woerden
In het kader van het zomerfestival rond de Oude Hollandse Waterlinie
organiseert de Stichting Groene Hart een serie Prinsenconcerten met muziek
uit de tijd van de waterlinie, zoals Corelli, Handel, Telemann, Hellendael enz.
De muziek wordt vertolkt door het Ensemble de la Paix in 17e-eeuwse
kostuums. De concerten vinden plaats op het Kerkplein in Woerden op
zaterdagmiddag 19 mei en 9 juni, telkens tussen 14 en 16 uur en zijn
gratis toegankelijk.

Waterlinieommetje in Woerden geopend
Vorige maand opende Prins Willem IIII, geflankeerd door
wethouder Vroomen van Bodegraven-Reeuwijk en
wethouder Duindam van Woerden het waterliniepad
Woerden/ Bodegraven. Daarbij kregen zij assistentie van
het Leger langs de Linie. Het waterlinieommetje Woerden
(ca 3 km) voert langs de vestingwerken en monumentale
gebouwen van Woerden en duurt ongeveer 1 uur.

Nieuw: recreatieve reisgids langs de waterlinie!
In café Victoria werd afgelopen maand de nieuwe reisgids In het spoor van de
Prins gepresenteerd. Het is een handig recreatief reisboek, met leuke stadswandelingen, recreatietips en veel historische achtergrond-informatie,
toegelicht met ca 150 foto’s en kaarten. De oplage bedraagt 5.000 ex.
Bernt Feis e.a., In het spoor van de Prins, ontdekkingstochten langs
de oude Hollandse waterlinie, 140 blz., ca 150 illustraties, full colour,
winkelprijs € 14,95. Te koop in de boekhandel of via de website
www.groenehartwinkel.nl.

BON
Bent u al Vriend van het Groene Hart? (min.bijdrage € 15 per jaar)
Wie zich aanmeldt krijgt gratis een van de volgende drie boeken naar keuze.
Naam: ....................................................................Emailadres: ..............................................
Adres:......................................................................Postcode: .................................................
geeft zich op als Vriend en ontvangt graag als
welkomstgeschenk
o Het Land van Woerden (winkelw. € 19,95)
o Koken uit het hart (winkelwaarde € 14.50)
o Luisterrijk groen (winkelwaarde € 13,95)
Deze bon opsturen naar: SGH, Postbus 2074, 3440 DB Woerden.
U mag ook per mail bestellen (contact@groenehartinfo)
.

Groene Buffer schenkt Kievit-boekjes aan bibliotheek en scholen
Stichting “De Groene Buffer”, die is
opgericht nadat de polders rond Harmelen
ernstig werden bedreigd door grootschalige
woningbouw, voelt zich betrokken bij de
Stichting “De Kievit” die het schitterende
natuurgebiedje en de historische
daglonershuisjes nabij de Hollandse Kade
beheert. Nadat een boekje werd
uitgegeven over de geschiedenis dit gebied
en haar bewoners, heeft de Groene Buffer
hiervan 40 exemplaren aangeschaft met
het doel jong en oud in Harmelen van de
inhoud kennis te laten nemen.De boekjes
zijn uitgereikt aan de bibliotheek en de drie
basisscholen, de Bavoschool, de Fontein en
de Regenboog. De boekjes werden vorige
maand overhandigd door Maja Sintnicolaas en Teuny van Wijngaarden (bestuursleden Groene buffer) aan
José Knubben, vestigingscoördinator Harmelen van Regiobibliotheek het Groene Hart.

BON
Bent u al donateur van De Groene Buffer? (min.bijdrage € 10 per jaar)
Wie zich voor twee jaar aanmeldt krijgt gratis het prachtige boekje over de Kievit en 4 x
per jaar het schitterende magazine Groene Hart Leven.
Naam: ....................................................................Emailadres: ..............................................
Adres:......................................................................Postcode: .................................................
geeft zich op als donateur en ontvangt graag als welkomstgeschenk
Daggeldershuisjes De Kievit te Harmelen
Deze bon opsturen naar:

De Groene Buffer,
Dorpsstraat 229, 3481 EG Harmelen
Of per mail: secretariaat@degroenebufferwoerden.nl

.

Postbus 2074, 3440 DB Woerden
contact@groenehart.info;
www.groenehart.info

De Groene Buffer

Tel. 0348-483474;

Dorpsstraat 229, 3481 EG Harmelen Tel. 0348-441956;
www.degroenebufferwoerden.nl

