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Verslag bijeenkomst 24-1-2018 landschapsplan Nieuwe Wetering

Opening
Camiel Masselink, omgevingsmanager bij TenneT, opent de bijeenkomst over het
landschapsplan voor Nieuwe Wetering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Namens TenneT zijn naast Camiel Masselink ook Jhon van Veelen
(landschapsarchitect) en Martin Warmerdam (communicatieadviseur) aanwezig.
Roeland Daalmeijer (adviseur recreatie en toerisme) neemt deel namens
Gemeente Kaag en Braassem (zie bijlage 1 op pagina 4 voor deelnemerslijst).
Doel bijeenkomst
Het doel van de bijeenkomst is het verzamelen van ideeën voor landschappelijke 'groene' maatregelen voor
Nieuwe Wetering en directe omgeving. Nieuwe Wetering is namelijk opgenomen in het landschapsplan van
het project Randstad 380 kV Noordring. Dit plan is in 2012 gemaakt in de periode van de tracébepaling van
de 380 kV-lijn. Het plan bevat zo'n 10 locaties nabij het 380 kV-tracé van Beverwijk tot Bleiswijk om
landschappelijke maatregelen uit te voeren. Wat er voor Nieuwe Wetering in staat, is destijds algemeen
omschreven. Er moet dus nog bepaald worden hoe het landschapsplan voor Nieuwe Wetering er precies uit
gaat zien. TenneT wil dit graag in overleg met bewoners en andere belanghebbenden in Nieuwe Wetering
bepalen om te voorkomen dat TenneT zelf iets bedenkt wat niet gewaardeerd wordt. Deze bijeenkomst is
een eerste stap in dit proces.
Werkwijze
Aan de hand van een korte presentatie (zie bijlage 2 op pagina 5 t/m 7) legt Camiel het doel van de
bijeenkomst uit en de werkwijze hoe we vanavond ideeën voor het landschap en/of groenmaatregelen gaan
inventariseren. Dit komt samengevat op het volgende neer: de deelnemers gaan in drie groepen aan de
slag. Martin, Jhon en Camiel begeleiden elk een groep en noteren per tafel de ideeën op groene stickers, die
vervolgens op een kaart van Nieuwe Wetering worden geplakt.
Het is daarbij niet de bedoeling om meteen te oordelen of iets een goed of
misschien een slecht idee is en of het bijvoorbeeld wel haalbaar is. Het nu vooral
om het inventariseren van ideeën. Wel worden aandachtspunten waar we volgens
de aanwezigen rekening mee zouden moeten houden op gele stickers genoteerd.
Andersoortige suggesties en opmerkingen (die wat minder direct met het landschap
of de beleving ervan te maken hebben) worden op roze stickers genoteerd. Na de
eerste ronde gaan de groepen bij elkaars kaarten kijken en vullen deze aan met
ideeën die op dat moment nog opkomen.
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De verzamelde ideeën en opmerkingen
Na de pauze hebben Martin, Jhon en Camiel alle ideeën en opmerkingen
gepresenteerd aan de hand van de met stickers beplakte kaarten. Alle ideeën
(groene stickers) zijn na de bijeenkomst samengevat op één kaart, die bij dit verslag
is gevoegd (zie bijlage 3, als apart document bij dit verslag gevoegd).
De aandachtspunten om bij de verdere uitwerking rekening mee te houden (gele
stickers) zijn hieronder opgesomd:


Behoud de openheid en het zicht op de polder



Grondeigenaren moet het er mee eens zijn als je iets op hun gronden wilt doen



Er moet plaats voor de uitvoering van de ideeën zijn



Voorkom bij aanplant de verspreiding van onkruid/distels op agrarische percelen



Landschappelijke maatregelen in stand kunnen blijven (jarenlang)



Let op het beheer van wat je bedenkt om uit te voeren



Zorg dat iedereen er iets aan heeft, zoals in het geval van beplanting langs de openbare weg



Geen hoge beplanting/bomen op het veldje ten westen van het restaurant aan de Ringvaart i.v.m.
uitzicht nabij gelegen huizen



Het beperkte budget



Kijk hoe je creatief met het budget om kunt gaan. Bijvoorbeeld: beheer door hobbyboeren, verhuur
van de rotonde (botonde) aan hoveniers als vorm van reclame, of door zelf dingen te doen etc.



Zorg voor veiligheid van wandelroutes door middel van verlichting



Denk bij (lange) wandelroutes ook aan bankjes



Zorg dat de maatregelen eigenheid, iets kenmerkends hebben, om zo de identiteit van Nieuwe
Wetering te versterken

En dit waren de andersoortige opmerkingen en suggesties (roze stickers)


Zonnecollectoren in het fietspad of boom van zonnecellen



Parkeerplaatsen voor auto's i.v.m. wandelroutes waarvoor men per auto naar het dorp komt



Verlichting fietstunnel HSL




Fietstunnel HSL beschilderen
Vraag beantwoorden waarom er 2 masten in de Hanepoel zijn bedacht (uitleg wordt apart per e-mail
nog door TenneT verstrekt in de loop van februari)



Kunstroute



Trap oever Ringvaart voor zwemmers



Kinderboerderij

Wat valt op?
Vervolgens werd aan de deelnemers gevraagd wat opvalt nu alle ideeën en opmerkingen zijn
gepresenteerd. De volgende punten worden genoemd:


De groene zone tussen dorp en HSL/A4 (idee)



Wandelroutes (idee)



Verbeteren/verfraaien van de entree van het dorp (zuidkant/botonde) (idee)



Behoud open zicht op polder (aandachtspunt)
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Identiteit en eenheid langs de Achterweg (aandachtspunt)



Maatregelen moeten voor iedereen zijn (aandachtspunt)
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Hoe verder?
Er zijn veel ideeën verzameld en er zijn ook de nodige punten genoemd waar rekening mee moet worden
gehouden bij het uitwerken van voorstellen. Camiel stelt voor om een werkgroep te vormen om met de
ideeën en opmerkingen verder uit te gaan werken om zo tot concrete voorstellen voor het landschapsplan
voor Nieuwe Wetering te komen.
Hiermee wordt ingestemd en uit de aanwezigen hebben de volgende personen zich aangemeld voor de
werkgroep: Aad Toet, Per Hoogenboom, Maaike Poppema, Madelon van Tol, Anita Jhinkoe-Rai, Anne van
der Horst, Roeland Daalmeijer (gemeente). Op 20 februari 2018 zal de werkgroep samen met TenneT voor
het eerst bij elkaar komen. Het verslag hiervan zal, net als dit verslag, op de projectwebsite van TenneT
komen te staan: www.randstad380kv.nl (onder kopje Natuur). Met de werkgroep zal ook besproken worden
hoe bewoners en belanghebbenden van Nieuwe Wetering later weer bij de voorstellen betrokken worden.
Het is de bedoeling om in de eerste helft van 2018 de plannen verder uit te werken, waarna er mogelijk al in
de tweede helft van 2018 met de uitvoering kan worden gestart.
Afsluiting
Tijdens de afsluiting wordt er opgemerkt dat het beschikbare budget nogal beperkt is (€ 67.000, ex btw).
Camiel erkent dat dit een beperkende factor is. Dat neemt echter niet weg, dat dit het bedenken van
mogelijke ideeën een stap is die als eerste moet worden gezet. Het zal in het vervolgproces vanzelf duidelijk
worden wat er wel en niet mogelijk is voor dit bedrag. Dat is dan ook het moment om te bekijken of er
mogelijkheden zijn voor het verkrijgen van extra budget. Zonder concrete voorstellen is er voor die
gesprekken geen directe aanleiding. Er is met deze avond daarom een goede eerste stap gezet die met de
werkgroep wordt vervolgd.
Een andere opmerking, die ook samenhangt met opmerking over het budget, is in hoeverre het budget van
TenneT voor Nieuwe Wetering, aan de inrichting van de openbare ruimte moet worden besteed? Is
bijvoorbeeld de groenvoorziening bij de entree aan de zuidkant van het dorp niet een taak van de
gemeente? Roeland Daalmeijer antwoordt hier namens de gemeente op dat er in de verdere uitwerking ook
zal worden gekeken naar wat de gemeente vanuit haar taak en rol kan betekenen. Dat is ook de reden
waarom Roeland deelneemt aan de werkgroep. De uitwerking van het landschapsplan biedt wellicht kansen
om budgetten van gemeente en TenneT te combineren.
Tot slot bedankt Camiel alle aanwezigen van harte voor hun medewerking aan deze bijeenkomst. Gezien de
grote opkomst en de vele ideeën en opmerkingen is het een goede start voor de verdere uitwerking van de
plannen!
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Bijlage 1 – deelnemerslijst bijeenkomst 24-1-2018*


C. Wesselius



Aad en Elly Toet



Peter Laan



Fam. Jhinkoe-RAI



Wendy Tuinenbreijer



Christien Hoogeveen



Loes Straathof



Per Hoogenboom



Hans en Els van der Meer



Nico van Egmond



Johan en Esther Klapwijk



Anja Kret



Silke van der Meer



Manon Karstens



Maaike Poppema



Patrick de Jong



Dhr en mw. Straathof



Mw. Luijten



Gerard Geuke



Bram Bos



Anne van der Horst



Eric Verdel



Dhr. Goudriaan



Madelon van Tol



Mw. De Haas



Wim Klerks



Anneke van Egmond



Koos Schoo



Bernard Klein



Dhr. De Haas



Jack Goedhart



Dhr. en mw. Van Abswoude



Roeland Daalmeijer (namens Gemeente Kaag en Braassem)



Jhon van Veelen (namens TenneT)



Martin Warmerdam (namens TenneT)



Camiel Masselink (namens TenneT)

* mogelijk ontbreken enkele namen indien men zich niet vooraf heeft aangemeld en zich ook niet heeft in
geschreven via de presentielijst die bij de ingang van de zaal lag
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