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 De provincie Utrecht weet dat de das hier 
zijn voedsel zoekt, en heeft daarom een 
aantal wildtunnels rond dit terrein aangelegd. 
Twee ervan liggen onder de A27 en twee 
onder de Nieuwe Weteringseweg. Bovendien 
bevindt het gebied zich aan het randje van 
de Utrechtse Heuvelrug, waar grondwater 
naar boven komt. Daardoor is het ’s winters 
te nat om een golfbaan aan te leggen en dus 
zou de grondwaterstand verlaagd moeten 

nOg een gOlfBaan?  
de sP kiest VOOr natuur!
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SP-De Bilt verzet zich tegen 
plannen voor een golfbaan bij 
de Prinsenlaan. Volgens een 
aantal gemeenteraadspartijen 
moet daar nóg een golfbaan 
komen — de vijfde binnen de 
gemeentegrens. Maar dit unie-
ke natuurgebied is nu juist de 
plek waar de das zich tegoed 
doet aan regenwormen, het 
hoofdbestanddeel van zijn di-
eet. Daarom is aanleg op deze 
locatie in strijd met de natio-
nale Flora- en Faunawet.

worden. ’s Zomers is het te droog en dan 
moet er grondwater worden opgepompt om 
de golfbaan te besproeien. Daarmee zouden 
Bos Voordaan en landgoed Beukenburg 
droog komen te liggen. 
Sommige raadsfracties denken dat het aan-
leggen van een golfbaan een wapen vormt 
tegen woningbouw in het Noorderpark. Maar 
kijk naar de voormalige Golfclub Benson 
Lodge in Nieuwegein: die is alweer failliet, 
en nu staan er huizen. Het is voor bestuur-
ders gemakkelijker om huizen te bouwen 
op sportterrein dan in natuurgebied. Dus in 
plaats van een dam tégen woningbouw, is 
een golfbaan er een voorbode van. Al was 
het maar omdat de das, die nu nog een 
wettelijke hindernis vormt, dan allang uit het 
gebied verdreven zal zijn. 
Als er in De Bilt nog geen golfbanen wa-
ren, zou SP De Bilt misschien zelfs pleiten 
voor de aanleg ervan. De SP is een brede, 
sportieve politieke partij, die zich ook al jaren 
hard maakt voor een nieuw buitenbad. Maar 
met De Biltse Duinen, De Pan en de golfclub 
Hilversum die óók op Bilts grondgebied ligt, 
hebben we al drie exemplaren, terwijl een 
vierde golfbaan is gepland bij de Ruigen-
hoeksche Polder. •

Al jaren maakt de Biltse SP zich 
hard voor een rolstoelroute door 
Beerschoten. Wij noemden het de 
Kunst- en Natuurroute en kregen veel 
bijval voor het idee. We hebben nu 
een medestander gevonden in het 
Utrechts Landschap. We denken aan 
een pad van Visserssteeg naar het 
Bosgebouw langs de beeldentuin. 
Een groot aantal bankjes maakt 
het verharde pad aantrekkelijk voor 
mensen met een rolstoel of rollator.

Hiernaast een interview met  
Marco Glastra, de directeur van  
Utrechts Landschap. •

utreCHts  
landsCHaP  
steunt  
rOlstOelPlan 
sP-BiltHOVen

“De Biltse Duinen zijn verkwanseld”, zegt 
Marco Glastra, sinds 2006 directeur-
rentmeester van het Utrechts Landschap. 
“Toen vervoerder Connexxion het gebied 
te koop aanbood, had de rijksoverheid al 
besloten dat ze geen geld zou geven voor 
gebieden met een natuurbestemming, want 
die zouden al voldoende beschermd zijn. De 
praktijk blijkt anders: het gebied is uiteen-
gevallen, sommige stukken zijn gesloten 
voor publiek en het beheer is niet best. Ons 
bod van € 1 per vierkante meter, normaal 
voor bosgrond, werd door Connexxion 
weggehoond. Die vroeg aanvankelijk € 7 per 
vierkante meter, kreeg uiteindelijk € 1,60 en 
verkocht onmiddellijk voor veel geld door 
aan verschillende particulieren. Een bestem-
mingsplan alleen is dus geen garantie voor 
natuurbehoud. Het Utrechts Landschap kan 
onmogelijk meegaan in de gekte rond de 
grondprijzen. 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vraagt 
dat wij meer armslag krijgen. Toen de EHS 
eind jaren tachtig werd gepresenteerd, was 
de visie dat alle natuur in Nederland met 
elkaar verbonden zou worden. Dat kon de 
verschillende leefgebieden van planten en 
dieren samenbrengen, en de natuurlijke 
rijkdom veiligstellen voor de lange termijn. 
Enthousiasme alom, maar nu we halver-
wege zijn blijkt het heilige vuur gedoofd. 
Visie heeft plaats gemaakt voor technische 
discussies over saldobenadering en na-
tuurdoeltypen. Het aanvankelijke idee van 
vrijwilligheid is doorkruist door opgejaagde 
grondprijzen en verstedelijkingsplannen. 
Wie verkoopt er tegen de prijs van agrari-
sche grond als hij de veel hogere prijs voor 

bouwgrond kan krijgen? In De Bilt loopt een 
natuurverbinding van Oostbroek via Sand-
wijck en de Hogekampseplas naar Beuken-
burg en het Noorderpark. Iedereen vindt dat 
we die gebieden moeten verbinden, maar de 
gemeente beweert dat ze de plannen voor 
het Hessingterrein en Beukenburg niet kan 
keren. Wij denken dat dat wel kan als alle 
mogelijkheden van het bestemmingsplan 
worden benut. Provinciale Staten bespreekt 
het zogeheten Grondstrategieplan. Dat moet 
onteigening mogelijk te maken als dat nodig 
is om een gat in de verbindings-
zone te dichten. Dat is voor-
uitgang. Onteigening verplicht 
de overheid tot uitkoop van de 
grondeigenaar. Dwang vormt een 
zwaar middel, maar schadeloos-
stelling is een stuk redelijker dan 
de agrarische grondprijs. Het is 
trouwens jammer dat boeren nog 
steeds niet weten wat de finan-
ciële gevolgen zijn van grond-
eigendom binnen de Ecologische 
Hoofdstructuur. Onteigenings-
plannen zullen meer duidelijkheid 
geven.
De NV Utrecht zoekt woning-
bouwlocaties, maar wij verzetten 
ons tegen de plannen langs de 
A27 bij Maartensdijk. Dat moet 
landbouwgebied blijven. Een 
golfbaan is een manier om het 
landelijke gebied te behouden 
als iedereen zich tenminste 
houdt aan strikte voorwaarden: 
de golfbaan moet zich voegen 
in het landschap, mag de natuur 

niet schaden en dient open te blijven voor 
fietsers en wandelaars. Kleinschaligheid 
garandeert een voedselgebied voor dassen. 
Houtwallen, kleine bosjes en poelen maken 
het gebied voor de das misschien wel 
aantrekkelijker dan een maïsakker. Alleen 
zo kunnen we instemmen met een golf-
baan. Maar er zijn meer manieren om het 
landelijke gebied te redden. Als provincie 
en gemeente vasthouden aan het bestem-
mingsplan, maakt woningbouw geen schijn 
van kans.” •

MarCO glastra, direCteur-rentMeester 
utreCHts landsCHaP: 
”PrOVinCie en geMeente, HOud Vast aan Het BesteMMingsPlan!”



De EHS is een netwerk van bestaande 
en nog te ontwikkelen aaneengesloten 
natuurgebieden door heel Nederland, en op 
termijn wellicht door geheel Europa. Sinds 
1991 proberen Rijk en Provincies, waaron-
der Utrecht, met de uitvoering van dit plan 
de hoeveelheid natuurwaarden in Neder-
land op een stabiel peil te krijgen. 
De Bilt en de provincie Utrecht hebben een 
zestal opties op het oog voor een nieuwe 
golflocatie. Het is aan de gemeente om 
daarvoor een bestemmingsplan te overleg-

grOen VÓÓr rOOd

In de gemeentelijke wandelgangen wordt gespeculeerd over een nieuwe  
golfbaan in De Bilt en wellicht zelfs binnen de grenzen van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Is het nodig om alweer een golfbaan in te richten  
terwijl al uitgebreid wordt gegolfd in het Biltse duingebied?

gen. Dat wordt op strenge EHS-voorwaar-
den getoetst door Rijk en Provincie. Op 
haar beurt doet de gemeenteraad daarover 
uitspraak. Dan volgen nog een Milieu Effect 
Rapportage (MER) en een bestemmings-
planprocedure. “Daarmee zijn we gauw drie 
jaar verder”, voorziet Provinciaal EHS-spe-
cialist Jaap de Pater. 
Uiteindelijk bepaalt het Rijk of de golfbaan 
toestemming krijgt. In De Bilt is dat de  
Directie Regionale Zaken West (DRZ-W) 
van het Ministerie van Landbouw en Na-

redaCtiOneel 
tuurbeheer (LNV). Jan Willem van Wijngaar-
den van de directie vindt het opmerkelijk 
dat er nog een baan bij moet komen, aan-
gezien er in Utrecht al op achttien plaatsen 
wordt gegolfd. DRZ-W keurde indertijd de 
particuliere golfbaan De Bolgerijsche in Vi-
anen goed, omdat hij volledig opging in het 
traditionele landschap en aan de cultuur-
historische voorschriften voldeed. 
Een Amstelveens golfplan kreeg geen 
toestemming omdat de minimale ruimte 
van zeventig hectare niet werd gehaald: 
“Dan moet er zodanig aan de wettelijke 
voorwaarden worden gesleuteld, dat het 
juridisch al snel einde verhaal is.”
Is een golfbaan op ecologische basis een 
mogelijkheid? De Nederlandse Golffede-
ratie (NGF) stimuleert golfbaanbeheerders 
om verantwoord met natuur en milieu om 
te gaan. Wordt er prijs gesteld op een baan 
die voldoet aan het behoud van natuur-
waarden, vrije toegankelijkheid en cultuur-

historie? De NGF denkt graag mee. 
“In Nederland willen we het ene doen, maar 
het andere niet laten”, zegt Paul Makken 
van de ANWB elders in deze krant. “Groen 
vinden we belangrijk, maar het is ook een 
middel om te recreëren.” ‘Pas op’, waar-
schuwt SP-parlementariër Hugo Polderman 
in zijn column. ‘Zorg ervoor dat hoog-
waardige natuur ongestoord kan bestaan. 
Voor ons eigen welzijn, maar ook voor de 
instandhouding van de biodiversiteit.’ De 
race om de volgende golfbaan in De Bilt is 
nog lang niet gelopen. In een serie proce-
dures, provinciaal en gemeentelijk, worden 
alle voors en tegens afgewogen. 
 
De SP neemt al die argumenten mee,  
tezamen met het argument dat een  
heleboel boeren om extra landbouwgrond 
staan te springen. Wat heeft úw voorkeur? 
Wij houden u op de hoogte van de bestuur-
lijke gang van zaken. •

gOlfen in de natuur: WaardenCOnfliCten  
ZiJn dageliJkse kOst VOOr de anWB
dOOr: Paul Makken, anWB - BeleidsadViseur ruiMte en reCreatie
De gemiddelde Nederlander zal het ene 
niet laten om het andere te willen. Zo willen 
we genieten van de rust en ruimte van een 
authentiek landelijk gebied. Maar we ge-
bruiken de auto om naar die mooie plekjes 
toe te rijden. En we kiezen voor betaalbaar 
voedsel uit de intensieve veeteelt en de 
kapitaalintensieve glastuinbouw. Als het 
even kan, kiezen we voor een ruime woning 
in een groene omgeving met een eigen 
tuin en parkeerruimte. Grote kans dat 
de Nederlander lid is van de ANWB. Wij 
ondersteunen de wens van onze leden om 
én mobiel te blijven én te recreëren in mooi 
landschap. Omgaan met dat waardencon-
flict is voor ons dagelijkse kost.
Nederlanders maken scherp onderscheid 
tussen enerzijds ‘echte’ natuurgebieden 
zoals de Waddenzee, de Biesbosch, de 
Veluwe of de Weerribben, en anderzijds 
agrarische cultuurgebieden. Die laatste 
worden wel beschouwd als natuur, maar 
dan als natuur waar we aan kunnen sleu-
telen zonder dat er iets verloren gaat aan 

de belevingswaarde. Wanneer er plan-
nen bestaan om een gebied anders in te 
richten voeren we een ledenonderzoek uit. 
Zo’n onderzoek laat vaak een voorkeur 
zien voor parkachtig landschap met veel 
bos en water, dooraderd met wandel- en 
fietspaden. 

 
Bestuurders hebben de neiging te kiezen 
voor het open agrarische landschap. Om 
de boeren in de benen te houden én omdat 
het als ‘typisch Nederlands’ wordt be-
schouwd. Toch is juist dit landschap vaak 
niet toegankelijk voor de stedeling die naar 
buiten wil om te recreëren.

De ANWB zet zich in om zoveel mogelijk 
leden te laten genieten van mooi Neder-
land. Dat doen we met informatie over 
beschikbare recreatiemogelijkheden, maar 
ook door ledenwensen in te brengen in 
uiteenlopende landinrichtingsprocessen. 
Als dat betekent dat marginale landbouw-
grond, Ecologische Hoofdstructuur of niet, 
moet wijken voor een golfbaan waar  
iedereen gebruik van kan maken, en die 
ook nog is doorsneden door fiets- en wan-
delpaden, dan pleiten wij voor de golfbaan.
De ANWB is de grootste golfvereniging 
van Nederland. Dat kan de indruk wekken 
dat onze afweging wordt gestuurd door 
zakelijke belangen. Dat is niet het geval. 
De ANWB-golfvereniging wil deze open-
luchtrecreatie zo laagdrempelig mogelijk 
maken. Wij exploiteren niet zelf golfter-
reinen en hebben dus geen grondposities 
of zakelijke belangen. Wij proberen slechts 
mogelijk te maken dat zo veel mogelijk 
leden kunnen genieten van het landelijk 
gebied. •

rOnd OnZe geMeente Wandelend
dOOr: dirk Van kekeM

Het programma is nog niet afgerond. Wilt 
u ook meelopen en meedenken? Houd 
dan de SP-website en de locale pers in de 
gaten. Daarin worden de volgende wande-
lingen aangekondigd: het Noorderpark, de 
forten van de Hollandsche Waterlinie en De 
Biltse Duinen staan nog op het programma. 
Tot nu toe wandelden we bij: 
 
De Prinsenlaan in Groenekan
Iemand heeft daar de komst van een 
golfbaan bedacht. Maar dat zou het (over)
leven van de dassen in die buurt onmogelijk 
maken. 
 
De Hoogekampseplas 
Dit is een belangrijk broed- en doortrekge-
bied van een aantal vogelsoorten. Voorlopig 
wordt het gebied (inclusief dassenburcht!) 
niet bedreigd, maar de recreatiesector wil 
ook zijn aandeel. Een eerlijke verdeling 
mens en dier is mogelijk. Zoek een vorm die 
voor de mens méérwaarde heeft zonder dat 
de vogels en dassen eronder hoeven  
te lijden.

‘Wat is het bewaren waard?’ Met die vraag voor ogen hebben wij, als locale SP, 
een aantal natuurwandelingen georganiseerd. Doel was ons te verdiepen in 
de samenhang van natuur, landschap en cultuur(historie). Een aantal biologen, 
flora- en faunakenners en landschapshistorici gaf antwoord op de vraag, hoe 
we onze leefomgeving zo gaaf mogelijk kunnen overdragen aan de volgende 
generatie. 

 
Landgoed Oostbroek 
Hier is ooit het oostelijke deel van de Biltse 
historie begonnen als veenderij. De Ecologi-
sche Hoofdstructuur (EHS), gestart in 1990, 
is hier ‘gered’ door een wildtunnel onder de 
A27.
 
Landgoed Sandwijck 
Eén van de parels van de Stichtse Lustwa-
rande. Sandwijck bewaakt als het ware de 
EHS aan de westzijde, waar die met een 
breedte van tachtig meter op zijn smalst 
is. Gezien de dreigende bouwplannen van 
buurman Hessing is dat nodig ook.
 
Landgoederen Voordaan en Beukenburg 
Tussen Groenekan en Maartensdijk liggen 
Voordaan en Beukenburg, beide met een 
rijke culturele geschiedenis, en samen een 
prachtige, groene verbinding tussen de 
verschillende kernen van De Bilt.
Bij het ter perse gaan van deze krant waren 
er nog plannen voor wandelingen bij het 
Noorderpark, de Biltse Duinen en de  
Ridderoordse Bossen. •

Foto: Genlab Frank/Flickr.com



grOen VÓÓr rOOd

De Biltse boswachter Hans Hoogerwerf 
beheert een gebied van achthonderd 
hectare, waaronder tachtig procent bos 
en twintig procent weiland en cultuurland. 
Hoogerwerf weet als geen ander dat na-
tuur- en landschapsbescherming in de 
praktijk weerbarstiger is dan de theorie 
veronderstelt. De problemen worden meer 
veroorzaakt door de dreigende invloed van 
de mens, dan door de natuur. Hij noemt ze 
‘mijn vijfhonderd buren’, de omwonenden, 
bedrijven, instellingen, provincie en ge-
meenten. Er lopen maar liefst vijfhonderd 
wegen door zijn natuurgebied, en die men-
selijke factor kan dus nogal haaks staan op 
de natuurbelangen. De boswachter zoekt 
zijn oplossing in overleg, voorlichting, 
plooien en gladstrijken, maar soms moet 
hij streng optreden.

de das is gast aan tafel
dOOr: els WinseMius

De boswachter is van plan om de eenzij-
dige productiebossen te veranderen in een 
gevarieerde zelfregulerende begroeiing. 
Dat zal uiteindelijk een duurzamer resul-
taat hebben en voor de bosbewoning, de 
fauna, veel interessanter zijn. Voor de das-
senpopulatie bijvoorbeeld. Als lid van het 
zogeheten Dassenplatform is Hoogervorst 
ronduit enthousiast over de resultaten van 
systematische bescherming. De aanleg 
van veilige doorgangen en het sturen van 
de das met ‘gedekte tafeltjes’, blijken te 
werken: de dieren worden gelokt naar voe-
derplaatsen waar ze ‘dasgeschikt’ voedsel 
vinden.  
Daarmee is de populatie van deze worm-
liefhebbers tussen 1985 en 2005 tien maal 
zo groot geworden. De populatie maakt nu 
goede kans te overleven. •

Voorjaar 2008 werden de bewoners van 
Groenekan opgeschrikt door de medede-
ling dat een projectontwikkelaar zijn oog had 
laten vallen op het voormalige asielzoekers-
centrum Beukenburg. Het gebouw is nu vrij 
bescheiden van opzet, maar de projectont-
wikkelaar had een zorgcentrum in gedachten 

BeukenBurg OOk dassenBOs
met 55 zorgwoningen en 11 zorgkamers, 
die in drie verdiepingen in het groen zouden 
oprijzen. Ook hier helpen dassen mee om 
deze megalomane plannen tegen te houden: 
de provincie is ingeschakeld om een andere 
plek te vinden waar het zorgcentrum wel kan 
worden gebouwd. •

Veroniek Clerx, bestuurslid van SP-De Bilt heeft zich namens Water Natuurlijk  
kandidaat gesteld voor De Stichtse Rijnlanden. In de periode van 13 tot en met  
25 november 2008 worden in alle 26 waterschappen in Nederland de waterschaps-
besturen gekozen. Verschillende maatschappelijke organisaties, zoals natuur- en 
milieuorganisaties en bijvoorbeeld ook hengelsportverenigingen*, hebben hun 
krachten gebundeld tot de lijst Water Natuurlijk. SP-afdeling De Bilt ondersteunt  
het programma van Water Natuurlijk. 
 
Afgelopen voorjaar is de stichting Water Natuurlijk opgericht, een landelijke  
organisatie met vertegenwoordigingen in ieder Waterschap. Water Natuurlijk komt 
op voor natuur, landschap en recreatie. Water is van iedereen. Daarom werkt Water 
Natuurlijk eraan dat het water bij u in de buurt schoon, mooi, gezond en veilig 
wordt. Investeringen in natuur en waterrecreatie zijn wat ons betreft waardevolle 
en rechtvaardige investeringen. •

ADVERTENTIE

geef uW steM aan  
natuurliJk WaterBeHeer

Water Natuurlijk zal tijdens de water-
schapsverkiezingen in elk van de 26 
Nederlandse waterschappen verkiesbaar 
zijn. In De Bilt en omgeving is er de lijst 
Water Natuurlijk regio De Stichtse Rijnlan-
den. Voor deze lijst zijn diverse kandidaten 
geselecteerd met een hart voor natuur 
en water, die dat graag vanuit het water-
schapsbestuur willen uitdragen. 
 
Op de website www.waternatuurlijk.nl kunt 
u meer lezen over het programma en de 
doelstellingen van Water Natuurlijk. De 
kandidaten zijn eind augustus bekend en 

Water natuurliJk OOk 
VertegenWOOrdigd in  
de stiCHtse riJnlanden 

zullen zich voorstellen op deze site. Oók 
voorstander van veiliger, mooier, gezonder 
water en rechtvaardig investeren?  
Kiest u dan voor Water Natuurlijk!
 
*De lijst van Water Natuurlijk regio  
“De Stichtse Rijnlanden” is een samen-
werkingsverband van: Natuur en Milieu- 
federatie Utrecht (NMU), Natuurmonumen-
ten, Het Utrechts Landschap, Landschap 
Erfgoed Utrecht, IVN Consulentschap 
Utrecht, Milieucentrum Utrecht, Federatie 
Sportvisserij Gooi en Eemland, ConSept. 
De NMU leidt de campagne. •

NMU:  
T (030) 254 44 57 • E h.van.dam@nmu.nl

Meer infOrMatie? surf naar WWW.WaternatuurliJk.nl  

Ilustratie: Robert de Klerk



Niet alleen in leden, ook in zetels is de SP een grote 
partij geworden – in de gemeenten, provincies, en 
de Eerste en Tweede Kamer. De komende jaren 
staan wij voor de uitdaging om het vertrouwen, dat 
de mensen in ons hebben gesteld, waar te maken. 
Niet alleen in de gemeenteraden en het parlement, 
maar vooral ook door samen met mensen in buur-
ten en dorpen te werken aan een beter Nederland.

En dat is hard nodig. Want Balkenende-4 blijkt 
vooral een voortzetting van de eerdere kabinetten-

Balkenende te zijn: zie de uitverkoop van de thuiszorg, de dreigende 
versoepeling van het ontslagrecht, de weigering om een referendum te 
houden over het Europees Verdrag, en het besluit om de Nederlandse 
troepen langer in Afghanistan te houden...

Dit kabinet heeft een sterke oppositie nodig. De SP zorgt daarvoor. Om-
dat wij uw steun daarbij hard nodig hebben, vraag ik u om lid te worden!

  
 
 
 
 
Jan Marijnissen, voorzitter SP
www.janmarijnissen.nl

kwartaalbijdrage e 5,– (minimum) e 7,50 e 10, –
 e 12,50 e 15,– anders  e 
   

Ja, ik word lid van de sP. ik machtig de sP om per kwartaal 

onderstaand bedrag af te schrijven van mijn rekening. 

ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand 

het nieuws- en opinieblad de tribune in de bus en gratis toegang 

tot  ‘tomaatnet’, de reclamevrije internetprovider voor alle sP-leden.

Stuur deze bon naar: 
SP, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam

U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of  
een e-mail aan de SP: (010) 243 55 40, administratie@sp.nl

datum                           handtekening

naam

roepnaam        voorletters m/v

adres

postcode                       plaats

telefoon        geboortedatum 

e-mail        rekeningnummer

Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot 28 
jaar) en sta één van mijn kwartaalbijdragen af aan ROOD.
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sluit u aan BiJ de sP
sympathiseert u met de sP? www.sp.nl  lid worden is nog veel beter en 
kan al voor vijf euro per kwartaal. Mee denken, mee doen, mee winnen! 
kijk op www.sp.nl of bel met (010) 2435555. 

Maak nederland Beter! kOM in aCtie

Het is verkeerd wanneer de bestuurders 
in Den Haag beslissen over de locatie van 
(nieuwe) natuur of de aanleg van een golfter-
rein. Zulke zaken horen lokaal besloten te 
worden. Deze gangbare opvatting klinkt 

natuur MOet, OOk VOOr Mensen

logisch. Voorwaarde is wel dat gemeenten 
op hun beurt genoeg kennis en geld hebben 
om over een landelijk onderwerp de juiste 
beslissingen te kunnen nemen. Een struc-
tureel tekort aan geld kan ertoe leiden dat 

HugO POlderMan, sP-WOOrdVOerder natuur & landsCHaP
gemeenten thema’s gaan verzinnen als ‘rood 
voor groen’, door de plaatselijke wethouder 
verkocht als een win-winsituatie. 
Golfterreinen zijn een goed voorbeeld van 
een dergelijke redenering. Uitgangspunt 
hierbij is dat natuur op zichzelf niets op-
brengt. Met een golfterrein blijft het ook 
groen, maar er kan tenminste geld mee 
verdiend worden. Over de kwaliteit van dat 
groen moet je niet te veel zeuren. En dat 
hoort de plaatselijke SP juist wel te doen. 
Ieder mens heeft een mooie, groene omge-
ving nodig om bij te komen en te genieten. 
Bovendien dient de kwaliteit van de natuur 
gewaarborgd te zijn. De soortenrijkdom 
– diversiteit is de laatste halve eeuw hard 
achteruitgegaan en dat proces moeten we 
stoppen. 
 
Het Rijk heeft in grove lijnen de contouren 
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
vastgesteld maar liet de nadere invulling over 
aan de provincies. Die lieten op hun beurt de 
concrete inhoud van de natuurbepaling door 
gemeenten uitvoeren. De noodzaak van de 
EHS is onomstreden, dus het plan van een 
landelijk netwerk van hoogwaardige natuur 
via natuurlijke verbindingen mocht rekenen 
op Kamerbrede steun. Jammer genoeg 
bouwde het Rijk dit mooie idee op drijfzand 
met het motto ‘centraal wat centraal moet en 
decentraal wat lokaal kan’. 
 
Omdat daarmee het hele idee afhankelijk 
werd van gemeentebesturen en plaatselijke 
grondeigenaren is grote vertraging ontstaan 
bij realisatie van die EHS. Als de aanleg 
van autosnelwegen en spoorlijnen ook zo 
‘plaatselijk’ was aangepakt, dan waren 
de files waarschijnlijk nog veel langer en 
zouden de Betuwelijn en de HSL nooit zijn 
gebouwd. Wanneer het Rijk een EHS plant 

Teksten  
Etiënne van Buren, Veroniek Clerx,  
Dirk van Kekem, Paul Makken,  
Anne-Marie  
Mineur, Hugo Polderman, Els Winsemius
 
Redactie  
Veroniek Clerx, Anne-Marie Mineur

Foto Marco Glastra:  
Willem Hoogteijling
 
Vormgeving: 
Robert de Klerk / SP
 
Contact: 
E debilt@sp.nl 
I www.debilt.sp.nl 

COlOfOn

is het verkeerd om zich afhankelijk te maken 
van de vrijwillige medewerking van grondei-
genaren en gemeentebesturen. Een Ecolo-
gische Hoofdstructuur veronderstelt immers 
landelijke samenhang, een schakeling van 
natuurgebieden die in elkaar grijpen. 
Ik vind het een goede zaak dat SP-afdelin-
gen zoals die in De Bilt zich bemoeien met 
de kwaliteit van het groen en vragen stellen 
bij de aanleg van een golfterrein. Niet om 
zaken tegen te houden maar om ‘hoog-
waardige natuur’ te waarborgen. Om te 
behouden moeten we soms beschermen. In 
het broedseizoen kan dat tijdelijke afsluiting 
betekenen. Al ben ik op zich sterk voor een 
openbaar toegankelijke natuur. •


