
Recreatievisie Pijnacker-Nootdorp

In de vergadering van het Milieuplatform van 30 mei 2005 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is de
recreatievisie gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan is de visie in de Milieuraad besproken. Deze
heeft mede namens de KNNV afd. Regio Delft een brief aan de gemeente gestuurd. Hieronder de
hoofdpunten uit de brief.

Afstemming met andere overheden en belangengroepen
We zijn positief over het initiatief van de gemeente om een recreatieplan te maken, waarbij de waarde
van betrokken gebieden en het belang van een goede visie over de toekomstige ontwikkeling worden
onderkend. Het is daarbij een goede zaak dat de gemeente zelf initiatieven gaat nemen om de
realisering van de Groen-blauwe slinger te bespoedigen.

Wat ontbreekt in de nota is de afstemming met andere gemeenten, provincie, waterschappen en
belangengroepen. Uit de nota blijkt niet dat over de recreatievisie van tevoren (uitvoerig) overleg is
geweest met deze partijen. Dit maakt de nota erg kwetsbaar. De haalbaarheid van de nota is immers
mede afhankelijk van de medewerking van andere overheden en belangenorganisaties. Zo is 'boeren
voor natuur' niet zomaar toepasbaar op andere situaties.

Wij stellen voor dat u de visie afstemt met de omliggende gemeenten, de provincie (waaronder het
projectbureau GBS), stadsgewest Haaglanden, Hoogheemraadschap van Delfland en
belangenorganisaties.

Groenblauwe slinger: geen centraal park, maar ecologische zone
De recreatievisie lijkt een op zichzelf staand plan. De doelstellingen van de Groenblauwe slinger
bijvoorbeeld vinden we niet terug in de nota.

Eén van de belangrijke doelstellingen van de GBS is om nieuwe natuur te creëren door middel van
nieuwe aaneengesloten natuurgebieden en (agrarisch) natuurbeheer. De natuurdoelstelling is in de
nota echter op de achtergrond geraakt. Er wordt vooral vanuit een recreatiebril naar het gebied
gekeken. Over de aanwezige natuurwaarden en het verhogen van de kwaliteit hiervan wordt niet of
nauwelijks gesproken. De GBS is niet bedoeld als 'centraal park als recreatievoorziening van de
omvangrijke stedelijke bevolking' (blz. 18 van de nota), maar als ecologische verbindingszone tussen
Midden-Delfland en het Groene Hart. Dat wil overigens niet zeggen dat de mens hiervan niet mag
genieten. Het 'bewonderen en genieten van de natuur' in betrokken gebieden (en zeker in het 'weide
en watergebied') is juist zo'n unieke en belangrijke waarde voor nu en de toekomst.

Wij verzoeken u dan ook om de natuurdoelstelling duidelijk in de nota tot uitdrukking te brengen en
begrippen als 'centraal park' te schrappen. Dit geldt ook voor de alinea op blz. 19, waarin het accent
zwaar op het recreatief gebruik ligt en niet op natuurontwikkeling.
Alle recreatieve activiteiten die een inbreuk maken op de openheid van het gebied en de
natuurwaarden kunnen aantasten, moeten achterwege blijven.
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