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'Eiland is geen Engeland'
Akkerrandenonderzoek geen reden voor paniek
HQEKSCHE WAARD Agrarisch Engeland staat op de
achterste poten vanwege een onderzoek over schade-
lijke akkerranden. In de Hoeksche Waard zijn er nog
weinig zorgen over de bloemrijke stroken. Dat zegt
Janneke Zevenbergen, voorzitter van Stichting Riet-
gors.
BAS BOERMA

ik een conclusie," zegt ze. „Wij raken
hier pas in paniek als uit gefundeerd
onderzoek blijkt dat wc ons hier in
Nederland zorgen moeten maken.
Dat is nu in ieder geval niet aan de
orde.

Zevenbergen heeft nauw contact
met wetenschapper Paul van Rijn.
Ze vermoeden dat Goulson een cru-
ciale rekenfout heeft gemaakt, waar-
door de waarden uit zijn verband
zijn gerukt. Van Rijn en Zevenber-
gen willen de onderzoekers daarom
om opheldering vragen. Zevenber-
gen: „Hier is het laatste woord nog
niet over gezegd."

Wel zijn de Engelse resultaten -
goed berekend of niet - aanleiding
om de situatie rond de akkerranden
op het eiland te onderzoeken. „Want
die akkerranden gaan ons aan het
hart," zegt Zevenbergen. Wat in het
voordeel van de Hoeksche Waard

Uit het Britse onderzoek blijkt dat
de bloemrijke akkerranden in het
Verenigd Koninkrijk onbedoeld
schadelijke effecten hebben op
onder andere bijen. De Partij van de
Arbeid stelde daarop vragen aan de
Provinciale Staten. Voorbarig, vindt
voorzitter Janneke Zevenbergen van
De Rietgors dat zich inzet voor een
gezonde landbouw op het eiland. De
situaties in beide landen zijn niet
met elkaar te vergelijken.

Paniek
Zevenbergen zet zelfs haar vraagte-
kens bij het Britse onderzoek van
Dave Goulson, „Ik raak niet in pa-
niek omdat ze in Groot-Brittannië
een onderzoek hebben gedaan. De
Hoeksche Waard is namelijk geen
Engeland. Ik wil eerst weten hoe het
in de Hoeksche Waard en de Zuid-
Hollandse Eilanden zit. Pas dan trek

A 'Ik raak niet in paniek omdat ze in Groot-Brittannië een onderzoek
hebben gedaan,' zegt Janneke Zevenbergen. ARCHIEFFOTO REIN GELEIJNSE

spreekt is dat koolzaad en winter-
tarwe, de twee akkerrandgewassen
die in Engeland voor onrust zorgen,
nauwelijks op het eiland bloeien.

Boosdoener
Zevenbergen stelde een eigen on-
derzoek in en deed navraag bij za-
dcnleveranciers. „Zij vertelden me
dat zij geen gebruik maken van neo-

nicotinoïde, wat de boosdoener is.
Dat stemt me dus gerust, maar
zeker weten doe ik het ook niet.
Daarom is het ontzettend belangrijk
goed te kijken naar de situatie in de
Hoeksche Waard - en Nederland in
zijn geheel. Maar de uitkomst van
een Brits onderzoek zomaar doorko-
piëren naar ons land is mij iets'"te
gemakkelijk."



'Randweg
is niet de
oplossing'_
Aantal omwonenden keert
zich tegen plan gemeente
KLAASWAAL Het plan van de gemeente Cromstrijen
om een oostelijke randweg om Klaaswaal aan te leg-
gen, valt niet bij iedereen in goede aarde. Bewoners
van omliggende dijken beginnen zich te roeren.
FOLKERT VAN DER KROL

Marco Heemskerk, bewoner van de
Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde in
Klaaswaal, is verbaasd over de
keuze van de gemeente om in te zet-
ten op een oostelijke randweg. Deze
zou moeten worden aangelegd
vanaf de Rijksstraatweg, ter hoogte
van de komgrens, naar de Oud-
Cromstrijensedijk oostzijde, ter
hoogte van de Vierde Moerweg.
Deze verkorte bypass moet ook aan-
sluiten op het industrieterrein.

Volgens Heemskerk, niet te ver-
warren met zijn Numansdorpse
naamgenoot die in de CDA-staten-
fractie zat, ontbreekt een goede on-
derbouwing. „Naast onteigening,
verplaatsing van bedrijven, aantas-
ting van het typische Hoeksche
Waardse landschap, wordt ook de
leefbaarheid aan, en de bereikbaar-
heid van deze dijken ernstig aange-
tast voor bewoners en gebruikers
van deze dijken," stelt hij.

Heemskerk is één van de omwo-
nenden die maandag tijdens een bij-
eenkomst bij de gemeente zijn on-
vrede zal uiten over de plannen. „De
weg komt dwars door het land te
lopen, rechts van mijn woning," zegt

Ik krijg bij de aanleg
van een randweg
meer Last van
verkeer en f ijnstof
-Marco Heemskerk

hij. „Voor mij betekent dit dat ik een
deel van mijn uitzicht verlies en
meer last krijg van verkeer, geluid
en fijnstof. Bovendien wordt de be-
reikbaarheid van mijn huis dan
slechter doordat de Oost-Cromstrij-
ensedijk OZ en de Boomdijk worden
afgesloten voor verkeer."

Bewoners van de Molendijk, de
doorgaande route die twee provin-
ciale wegen met elkaar verbindt,
willen de bypass juist wel. Ook
onder meer de scholen in Oud-Beij-
erland zijn daar groot voorstander
van vanwege de vele scholieren die
daar dagelijks van en naar school
fietsen.

Miljoenen
De gemeente is bereid miljoenen te
investeren in de nieuwe weg en
voert daarover gesprekken met an-
dere betrokken partijen als water-
schap en provincie. „Deze randweg
is een dure grap en niet de oplos-
sing," stelt Heemskerk. „Maar de
problematiek wordt daarmee
slechts verschoven. De onveiligheid
op de Molendijk is vooral een ge-
voel. Er is geen sprake van letsel-
schade. Wel is er overlast van land-
bouwverkeer en sluipverkeer. De
ideale oplossing is er niet, maar
voor de Molendijk kunnen ook
maatregelen worden genomen als
nieuwe deklaag, een verbod voor
vrachtverkeer en een verbreding
van de dijk."

De gemeente laat weten dat het
college op basis van alle informatie
een afweging maakt en een voorstel
aan de raad voorlegt over de ver-
keersontsluiting van Klaaswaal.



Drie avonden over herindeling
HOEKSCHE WAARD l Nog drie ses-
sies organiseert de provincie Zuid-
Holland deze week in de Hoeksche
Waard om burgers te spreken over
hun ideeën over verregaande sa-
menwerking of herindeling op het
eiland.

De eerste drie avonden, met de
door slechts drie personen bijge-
woonde bijeenkomst in Zuid-Beijer-
land als dieptepunt, bleken de ei-

landbewoners niet warm te lopen
voor het onderwerp. „En dat is jam-
mer, want het is een onderwerp
waarvan wij denken dat het wel de-
gelijk leeft," zegt Karla Bloemendal
van de provincie. Vanavond is er een
bijeenkomst bij Diggels in Oud-Beij-
erland, dinsdag in De Drie Lelies in
Puttershoek en donderdag in ge-
bouw Salvatori in Strijen. De bijeen-
komsten beginnen om 18.30 uur. -

Bewoners vrezen druk op leefbaarheid

Tegengeluid
rondweg
Na de voorstanders, roeren nu ook de tegenstanders
van een randweg om Klaaswaal zich. Zij vrezen
aantasting van de leefbaarheid en bereikbaarheid van
een aantal dijken. Op 18 april heeft een eerste overleg
plaats tussen de gemeente en bedrijven en bewoners
van deze omliggende dijken.

KLAASWAAL - Dat de ver-
keersdrukte de afgelopen
jaren op de centrale as is
toegenomen is duidelijk
voor iedereen. En ook dat de
geluids- en trillingsovorlast
voor bewoners aan deze cen-
trale as evenredig is toege-
nomen op bepaalde drukke
tijdstippen op de dag, vindt
Marco Heemskerk, één van
de tegenstanders van een
randweg. Adviesbureau
Goudappel Coffeng heeft
deze problematiek in 2012
helder beschreven en oplos-
singsrichtingen uitgewerkt.
'Maar tot verbazing van be-
woners en bedrijven aan de
omliggende dijken lijkt nu
slechts één oplossingsrich-

ting uit de verschillende
adviesrapporten gekozen te
worden', stelt Heemskerk,
'vooralsnog zonder een goe-
de onderbouwing daarvoor:
een oostelijke randweg. En
dat heeft vergaande gevolgen
voor onder andere bedrijven
en bewoners'aan omliggen-
de dijken zoals de Boomdijk
en de Oud-Cromstrijense-
dijk Oostzijde. Naast ontei-
gening, verplaatsing van be-
drijven, aantasting van het
typische Hoeksche Waardse
landschap, wordt ook de
leefbaarheid aan, en de be-
reikbaarheid van deze dij-
ken ernstig aangetast voor
bewoners en gebruikers van
deze dijken.'

Druk tegen turbines Binnenmaas opgevoerd
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GERT ONN1NK
BINNENMAAS l Actiegroep Wind
van Voren uit Barendrecht legt zich
niet neer bij de bouw van vijf wind-
molens van 160 meter hoog in Bin-
nenmaas, aan de overkant van de
Oude Maas. In een brief aan de ge-
meenteraad herhaalt de stichting
dat de plannen onwenselijk zijn.
De raad besluit morgen.

„Wat ons is opgevallen is dat de
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raadsleden zo slecht op
zijn van dit dossier" zegt Rob Nijs-
sen van Wind van Voren. Hij wijst
er in een brief aan de raad op dat
de milieueffectrapportage (MER)
voor het project rammelt. „De
MER bevat volgens ons zoveel on-
juistheden en hiaten dat dit rap-
port alleen onmogelijk de basis kan
zijn voor een weloverwogen raads-
besluit."

Volgens Wind van Voren zijn
'windfabrieken' aan de Oude
zeer onwenselijk wegens milieu-
natuurbederf, schadelijke gezond-
heidseffecten, aantasting van de
veiligheid en beleving daarvan en
grootschalige verspilling van belas-
tinggeld.

Barendrecht sprak zich al eerder
uit tegen de plaatsing van windmo-
lens op 'eigen' grondgebied.



Hek om Oude Tol
'Jaar te kort om veiligheid te garanderen'
OüD-BEf JERLAND Er komt begin mei een hek om het
strandje bij de Oude Tol in Oud-Beijerland. De ge-
meente kan de veiligheid van zwemmers in het sterk
stromende Spui niet garanderen, net als vorig jaar.
„We moeten iets slims bedenken, of gaan graven."
BAS BOERMA

Een zwemverbod komt er niet, be-
vestigt de Oud-Beijerlandse wethou-
der Harry van Waveren. Maar de ge-
meente wil het zwemmen bij de
Oude Tol wel 'zwaar ontmoedigen'.
Begin mei wordt er daarom een ijze-
ren hek van 1,80 meter hoog aan de
rand van het talud geplaatst. „Er
staat nu al een hek ter hoogte van
de afrit voor de brandweer," zegt
Van Waveren. „Dat gaan we in de
breedte verlengen."

Het ontmoedigen van zwemmen
bij het recreatiestrand zal de ge-
meente niet bepaald een staande
ovatie opleveren, beseft de wethou-
der. „We doen dit niet omdat we het
leuk vinden. Maar op deze manier
krijgen we niet te maken met een
opgelegd zwemverbod."

Daarnaast wil Van Waveren de
veiligheid van de inwoners niet in
gevaar brengen. „Laat duidelijk zijn
dat dit besluit in principe voor één
jaar geldt. We zetten alles op alles
om er voor te zorgen dat er volgend

jaar wel veilig gezwommen kan
worden."

Om dat voor elkaar te krijgen,
moet de gemeente in de buidel tas-
ten. De wettelijke afstand die rivier-
zwemmers tot de vaargeul moeten
houden is 50 meter. Een afstand die
onhaalbaar is in het smalle Spui.
„Dan kom je op het droge," rekent
Van Waveren voor. „We zullen iets
slims moeten bedenken of moeten
graven. Maar dat zal deze zomer he-
laas nog niet gebeuren."

Hij baalt van het besluit dat hij
met het college moet nemen, maar
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Volgend jaar moet
veilig zwemmen
wel mogelijk zijn
- wethouder Harry van Waveren

zegt dat een jaar te kort was om de
veiligheid voor zwemmers in het
Spui te kunnen garanderen. De stro-
ming kostte 3 jaar geleden Ivan
Korkmaz (16) het leven.

Gebrouilleerd
In 2015 besloot de Omgevingsdienst
Midden-Holland (ODMH), dat na-
mens de provincie het zwemwater
beheert, een zwemverbod bij de
Oude Tol in te stellen vanwege de
sterke stroming en de korte afstand
tussen zwemmers en de vaargeul. Te
gevaarlijk, zo oordeelde de over-
heidsinstelling. Dat was nadrukke-
lijk tegen de wens van de gemeente-
raad in.

Beide overheden raakten na het
opgelegde verbod gebrouilleerd. Van
Waveren, die na het turbulente
zwemseizoen Henk Kievit opvolgde
als wethouder: „Het kostte wat
moeite om met alle partijen weer in
gesprek te komen over dit gevoelige
onderwerp. Maar dat is gelukt. Voor
dit jaar zijn ontmoedigende maatre-
gelen het beste."

ODMH bevestigt via een woord-
voerster dat er een hek geplaatst
wordt bij de populaire zwemlocatie
langs het Spui. Over andere plek-
ken, zoals de Costa del Spui bij
Goudswaard, is niet gesproken.

Moerland: Dit is bijzonder sneu
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BAS BOERMA
ZUID-BEIJERLAND l Peter Moer-
land stak 6 jaar lang veel tijd en
geld in zijn ultieme droom: een
zorgboerderij met honderden gei-
ten in Zuid-Beijerland. Een hand-
vol omwonenden blokkeerde zijn
plan en stapte naar de Raad van
State. Het hoogste rechtsorgaan
stelde Moerland woensdag in het
gelijk. Tevergeefs, omdat de man
uit Willemstad een halfjaar geleden
zelf de stekker uit zijn plan trok.
„Dat maakt het bijzonder sneu."

Het besluit is. ook een dreun voor
de gemeente Korendijk, die speci-
aal voor Moerland het bestem-
mingsplan voor de boerderij aan-
paste. „Een zorgboerderij met gei-
ten was echt een kans geweest voor
Zuid-Beijerland," meent Moerland,

A De Mèkkerstee was het voor-
beeld voor Moerland. ARCHIEFFOTO

die zijn plan spiegelde aan De Mèk-
kerstee in Ouddorp, waar zorgaf-
hankelijke mensen de geiten ver-
zorgen.

„Zonder overlast voor de omge-
ving " doelt Moerland op de klacht
waarmee drie Zuid-Beijerlanders
naar de Raad van State stapten. „Ik

kan er niet met mijn pet bij dat
drie omwonenden zo'n mooi plan
kunnen tegenhouden. Maar ik
koester geen rancune. Het is zoals
het is. Het had zo mooi kunnen
zijn..."

Alternatief
De steun van de Raad van State
maakt hem wel wat cynisch. „Ik
ben benieuwd wat deze drie men-
sen nu als alternatief gaan aandra1

gen voor Zuid-Beijerland. Ze heb-
ben deze zorgboerderij in het be-
lang van het dorp tegengehouden.
Dus het lijkt me dat ze wel met een
ander, beter idee komen dat voor
hen geen overlast betekent."

De boerderij van Moerland boer-
derij aan de Oranjeweg staat te
koop.



Patstelling turbineplan
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Eneco en Renewable Factory leggen initiatief stil
BINNENMAAS l Eneco en Renewable Factory staken
voorlopig hun plannen om vijf windturbines te plaat-
sen Langs de Oude Maas tussen Heïnenoord en Put-
tershoek. De gemeenteraad van Binnenmaas besloot
gisteravond dat de 'reuzen' niet hoger mogen zijn dan
160 meter en dat is voor de initiatiefnemers te laag.
FOLKERT VAN DER KROL

Daardoor ontstaat een patstelling,
waar onder anderen bezorgde inwo-
ners van Barendrecht best blij mee
zijn. Zij vrezen voor geluidsoverlast
en horizonvervuiling als de turbines
er daadwerkelijk komen.

De gemeente Binnenmaas gaat
weliswaar een plan opstellen om de
bouwvan molens van maximaal 160
meter mogelijk te maken, maar de
kans is nihil dat die worden ge-
bouwd. Eneco en Renewable Fac-
tory willen turbines van minimaal

187 meter Het liefst boven de 200,
omdat het rendement dan veel
hoger is. „Wij hebben een bepaalde
hoogte nodig. Met 160 meter kun-
nen we niet uit de voeten," aldus Ro-
nald Kloet van de initiatiefnemers
na het raadsbesluit. „Dat hebben we
het college en de provincie ook in
een brief laten weten. Wij maken nu
pas op de plaats."

Voor andere geïnteresseerde par-
tijen is er geen mogelijkheid om het
initiatief over te nemen. „We hebben

de gronden vastgelegd, die dragen
we niet over aan een ander. Daar-
voor hebben we al te veel geïnves-
teerd," aldus Kloet. „We gaan nu in
overleg met provincie en gemeente.
De provincie zal zich roeren, omdat
er niets gebeurt."

Dat is precies de angst van de op-
positiepartijen in Binnenmaas. Zij
vrezen 'Korendijkse toestanden'. Die
gemeente werd overruled door de
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De provincie zal
zich roeren, omdat
er niets gebeurt
-RonaLd Kloet

provincie die met een inpassings-
plan de komst van torenhoge turbi-
nes mogelijk wil maken.

Wethouder Wouter Joosten van
Binnenmaas is daar niet bang voor.
„Wij maken 15 megawatt aan wind-
energie planologisch mogelijk.
Daarmee voldoen we aan de af-
spraak met de provincie."

CDA, WD, Gemeentebelangen
Binnenmaas en de Fractie Baars
zorgden er met een aangenomen
wijzigingsvoorstel voor dat de turbi-
nes zo dicht mogelijk bij de Oude
Maas worden geplaatst. Dat is pre-
cies wat de omwonenden willen.
„Het is de minst slechte oplossing,"
aldus Jan Vermeulen van de stich-
ting Noordrand Open, die het ver-
trouwen in de initiatiefnemers heeft
verloren. „Hoe groter de afstand tot
de woningen, hoe beter."


