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Kagerparkplan is pleidooi voor groene stadsranden 

Behoud Broek- en Simontjespolder past naadloos in recreatievisie ANWB 

Leiden, 25 mei 2010 – Actiecomité StopJachthaven en de Stichting Broek- en Simontjespolder 

voelen zich gesteund door de aanbevelingen die de ANWB doet in zijn recreatievisie voor het 

Groene Hart. De ANWB pleit in deze visie voor meer groen rondom de steden, omdat daar nu een 

groot tekort aan recreatiemogelijkheden is. Ook vindt de ANWB  dat er meer aandacht moet 

komen voor groen langs de rand van het Kagerplassengebied. 

“Dit sluit naadloos aan bij onze actie voor behoud van de Broek- en Simontjespolder als groene en 

autovrije zone voor rustige recreatie”, aldus Hansje Huson namens het actiecomité StopJachthaven. 

“Deze prachtige stadsrand waar de 15.000 bewoners van de Merenwijk recreëren, dreigt te worden 

opgeofferd voor de aanleg van een grootschalige jachthaven.” 

Groene stadsranden voor ommetje 
Wandelen en fietsen zijn de meest populaire recreatieve activiteiten, stelt de ANWB vast. Naar 

schatting 90% van de Nederlanders maakt van tijd tot tijd een ommetje. Niet voor niks is de ANWB 

dan ook een van de organisaties die zich sterk maken voor een wandelnetwerk dat vanaf de 

voordeur de stadsnatuur inloopt. In zijn Recreatievisie stelt de ANWB daarom voor om aan de randen 

van het Groene Hart stadsregionale parken aan te leggen voor intensieve groene recreatie. Rond het 

Kagerplassengebied moeten groene landschappen de stadsrand ‘onomkeerbaar groen’ maken. 

16.000 hectare groen 

Hiermee sluit de ANWB volledig aan bij het kabinetsprogramma Groen In en Om de Stad. Het kabinet 

heeft de provincies opdracht gegeven om vóór 2013 ongeveer 16.000 hectare grootschalig 

recreatiegroen bij de grote steden te realiseren, voornamelijk in de Randstad. In dat kader 

reserveerde Provinciale Staten Zuid-Holland eind vorig  jaar 16 miljoen euro voor de versnelde 

inrichting van 800 hectare groengebieden. Eind 2013 moeten er in Zuid-Holland ruim vierduizend 

nieuwe groene hectares gereed zijn. Ook moeten groengebieden onderling beter bereikbaar worden. 

Geen bestaand groen aantasten 

Hansje Huson: “De gemeente Teylingen ontvangt van de provincie een forse subsidie voor de 

toeristische ontsluiting van de Boterhuispolder. Het is natuurlijk heel vreemd als men dan 

ondertussen een reeds bestaand groen, autovrij én buitengewoon populair recreatiegebied van de 

kaart veegt om daar een grootschalige jachthaven aan te leggen. Omdat de nieuwe natuurgebieden 

vanuit de Merenwijk moeilijk bereikbaar zijn, vormen ze bovendien geen serieus alternatief voor de 

duizenden recreanten in de Broek- en Simontjespolder.” Om nogmaals aandacht te vragen voor zijn 

protest organiseert het actiecomité op zondag 6 juni een manifestatie in de Broek- en 

Simontjespolder. Meer informatie is te vinden op www.stopjachthaven.nl. 


