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Woerden, houd de polders open!
Houd de polders rond Woerden open! Dat is de kern van de zienswijze die de Stichting Groene Hart en De
Groene Buffer hebben ingediend op de aangepaste Structuurvisie van de gemeente Woerden. De beide
stichtingen willen niet dat de polder Wulverhorst (aan de stadsrand van Woerden) en de polder Bekenes
(op de grens met Zuid-Holland) worden volgebouwd als industrieterreinen. Hun zienswijze kwam tot
stand in overleg met een aantal Woerdense instellingen, zoals IVN, KNNV, Stichting Hugo Kotestein,
Dorpsplatform Kamerik, Kerngroep Bredius en Comité Behoud Kromwijkerdijk/Wulverhorst.
Te kust en te keur
Al eerder constateerde de Stichting Groene Hart in het rapport Bedrijventerreinen te kust en te keur dat
er binnen de rode contouren van Woerden minimaal 12 ha bedrijventerrein braak ligt, te huur is of te
koop staat, alsmede zo’n 40 bedrijfspanden. Hierbij zijn de tientallen leegstaande kantoor- en
winkelpanden nog niet eens meegerekend. Het verhaal van de gemeente dat er “”schuifruimte” nodig is
vindt de Stichting onzin. Wij hebben herhaalde malen en met grote nadruk aan de wethouder gevraagd
om een kandidatenlijst van die Woerdense bedrijven, die nieuwbouw willen realiseren of willen
verplaatsen. Die lijst is tot op heden niet bekend gemaakt en bestaat vermoedelijk ook niet. Indien deze
lijst niet bestaat, is dit in strijd met de systematiek van de SER-ladder. Volgens de SER-ladder moeten
gemeenten eerst bestaande “oude”bedrijventerreinen vernieuwen, alvorens bedrijven in nieuwe polders
toe te laten. De polders waar het om gaat hebben grote waarde: Wulverhorst als karakteristieke
stadsrandzone met o.a. een oude wetering en historisch gemaal, en de polder Bekenes vanwege een
bijzondere verkaveling en de resten van een oud Johannieter klooster. Bovendien ligt deze polder midden
in het Venster Bodegraven Woerden, waar limes en waterlinie elkaar kruisen.
Andere onderwerpen in de zienswijze zijn de verplaatsing van Van Ooijen, de polder Bijleveld, de
toekomst van het Brediuspark, de golfbaan en de bouwplannen in Harmelen Noord.
De polder
Wulverhorst met
de vroegere
molen, nu
gemaal, maakt
deel uit van de
groene
stadsrand van
Woerden.
Mag dit
prachtige stukje
Woerden worden
opgeofferd aan
een bedrijventerrein?
Stichting Groene
Hart en Groene
Buffer vinden
van niet!

Succes in 2012 – vol passie voor 2013

Wij houden Harmelen Groen !!
Terugkijkend op 2012 zijn we trots op wat we samen met alle betrokkenen
bereikt hebben in de afgelopen 12 maanden. Meer en meer richten we ons met
onze stichting specifiek op Harmelen en ik beperk met in dit stukje daarom tot
het groene gebied in en om deze woonkern.
De aanvankelijke plannen voor een bedrijventerrein in de polder Bijleveld zijn
in 2012 dankzij onze activiteiten definitief geschrapt. Nut en noodzaak bleken
overigens volstrekt niet aanwezig.Ook de achteraf volledig overbodig gebleken
Randweg 6C in het groene gebied tussen Harmelen en Woerden gaat definitief
niet door. Opmerkelijk hierbij is wederom dat de noodzaak hiertoe uiteindelijk
niet is komen vast te staan.
Als burger ga je er vanuit dat de plannen van gemeente en provincie
daadwerkelijk nodig zijn, in beide voorgaande gevallen is dit uiteindelijk niet
gebleken. Het opofferen van groene gebieden zou dan extra zuur zijn geweest. Waakzaamheid is
geboden, wij blijven actief.
Groene invulling polder Bijleveld
Vooruitkijkend op 2013 is onze doelstelling ongewijzigd en gaan wij door op de ingeslagen weg. Wij
blijven waakzaam op nieuwe bedreigingen die kunnen leiden tot aantasting van het groene gebied binnen
de gemeentegrenzen van Woerden. Precedentwerking is hierbij van belang, kleine beslissingen hebben
op de langere termijn grote gevolgen voor de natuur. In de praktijk betekent dit dat op dit moment zowel
een concept Provinciale Structuurvisie als een concept Gemeentelijke Structuurvisie voorliggen. Het is
hierin waar de toekomst van onze groene gebieden wordt bepaald.
Voor 2013 is een specifiek doel voor ons om te komen tot definitieve invulling van een recreatieve
bestemming voor de polder Bijleveld. Concreet is de opname van een passage daartoe in de
Gemeentelijke Structuurvisie tot 2030 met een verwijzing naar de wens van Provincie Utrecht in de
Provinciale Structuurvisie. Zonder een definitieve bestemming blijft de dreiging van aantasting van de
polder. Wij werken hieraan.
Geen woningbouw in Harmelen Noord
Ook is concreet de aanhoudende dreiging van woningbouw buiten de rode contouren aan de Noordzijde
van Harmelen. Ook hiertoe dient een passage opgenomen te worden in de Gemeentelijke Structuurvisie
om dit definitief te voorkomen - gevolg zou zijn een rechtstreekse bedreiging van de beschermde natuur
en het teniet doen van de ‘groene buffer’ tussen Utrecht / Leidsche Rijn en Harmelen. Ook hieraan
werken wij.
Wij wensen de inwoners van Harmelen en Woerden een groen 2013 en rekenen op jullie steun.
John Coppens, voorzitter De Groene Buffer

Steunt u de Groene Buffer weer met een donatie?
De Groene Buffer is afhankelijk van zijn donateurs Dankzij die donateurs
konden wij afgelopen jaren doorgaan. Daarom doe ik ook dit jaar een
beroep op u om een bijdrage over te maken. De minimumbijdrage is
€ 10, maar een hogere gift kunnen wij goed gebruiken voor ons doel: een
groene gemeente Woerden.
Door uw bijdrage bent u tevens Vriend van het Groene Hart en krijgt u het
schitterende kwartaalmagazine Groene Hart Leven kosteloos toegestuurd.
Ook kunt u de berichten op onze website www.degroenebufferwoerden.nl
volgen.
Maakt u svp uw bijdrage over op bankrekening 12 19 74 308 t.n.v.
De Groene Buffer, o.v.v. uw naam en adres ? Onze hartelijke dank!
Bernt Feis, penningmeester

Groene Hart Winkel verbreedt assortiment
De Groene Hart Winkel in Woerden heeft afgelopen maand zijn assortiment verder
uitgebreid. Zo zijn er meer dan zes verschillende soorten honing uit het Groene Hart
verkrijgbaar, zowel in grote als kleine verpakking.
Bijzonder is de koolzaadhoning, die veel glucose
bevat; deze is vooral geschikt voor sporters.
Verder zijn er een stuk of tien soorten bier van
Brouwerij De Molen verkrijgbaar, van 5% tot 10%
alcohol. Heerlijk bier gebrouwen in het Groene Hart!
Het is een Groene hart belevingswinkel; bij elk
product hoort een verhaal.
Het oergraan uit de Bronstijd
Verder worden er diverse soorten meel van
korenmolen de Windhond verkocht, zoals
speltvolkorenmeel, molenbruin, pannekoekenmix en
diverse andere soorten mix. Spelt is het oergraan uit
de Bronstijd en is veel gezonder dan de tarwe waaruit
ons dagelijks brood wordt gebakken. Het is glutenarm
en bevat niet de schadelijke lectinen die in veel
graansoorten zitten. Het is licht verteerbaar en heeft
een hoge voedingswaarde.
Vrijwilligers gezocht
De Groene Hart Winkel werkt nauw samen met de
streekmarkt Woerden. Het plan is om de
openingstijden verder uit te breiden. Verder wordt de
etalage elke maand anders ingericht. Hiervoor worden
vrijwilligers gezocht, bijv. voor een dagdeel.
Laat u ons weten als u hiervoor interesse heeft? (tel. 0348-483474 of contact@groenehart.info)
U kunt de producten ook online bestellen via www.groenehartwinkel.nl.

Groene Hart producten ook bij de
Jumbo Tournoysveld
Sinds november vorig jaar zijn een aantal
streekproducten van de Groene Hart Winkel ook
verkrijgbaar in de Jumbo Tournoysveld. Ze staan daar in
een speciaal streekproductenschap, met veel uitstraling.
In een fotopresentatie wordt iets over de herkomst van
de producten verteld.
Inmiddels hebben meer vestigingen van de Jumbo in het
Groene Hart belangstelling voor de streekproducten. Ook
zijn er slijterijen die producten verkopen, zoals Slijterij
Wijnhandel Tjokko in Harmelen.
De
Groene Hart Winkel is ook van plan om te gaan leveren
aan benzinepompen.
Het streekproductenschap van de Jumbo Tournoysveld
staat op een opvallende plaats.

Expositie Levend erfgoed vertelt over
oude ambachten
Op donderdag 28 maart – in de Maand van het Groene Hartwordt de foto-expositie Levend erfgoed geopend. Het is een
project van Stadsmuseum Woerden en Stichting Groene Hart.
In het Stadsmuseum Woerden zijn een aantal prachtige
portretten te zien, die fotografe Danielle Verweij maakte van
– bijna - verdwenen ambachten. Zoals de mollenvanger, de
palingvisser, de zwanenvanger, de rattenvanger enz.
De serie is een samenhangend geheel; de foto’s passen bij
elkaar door uniformiteit in stijl, licht, compositie en pose van
geportretteerde.
Alle betrokken personen zijn ook geïnterviewd over hun leven,
hun beroep en hun liefde voor het landschap van het Groene
Hart. Hiervoor stelde erfgoedmedewerkster Joke Kramer
pakkende teksten samen.
Te zien de hele maand april in Stadsmuseum Woerden.

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)
.

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

Tel. 0348-483474;

De Groene Buffer Dorpsstraat 229, 3481 EG Harmelen Tel. 0348-441956;
info@degroenebufferwoerden.nl

