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de Gemeenteraad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 
Postbus 1 

2640 AA Pijnacker 
 
Geacht College, 
 
In de Ontwerpstructuurvisie en MER wordt voorgesteld om het mogelijk te maken om langs 
de N470 in de omgeving van de Verlengde Komkommerweg een aantal windturbines te 
plaatsen en om het industrieterrein Boezem qua bestemming te wisselen met het natuur- en 
recreatiegebied Ruyven. Tegen beide voornemens hebben wij bezwaar. 
 
Windturbines 
De KNNV afdeling Delfland maakt bezwaar tegen de plaatsing van vijf grote industriële 
windturbines langs de N470, ingeklemd tussen de woonwijken van Delfgauw en Pijnacker-
Zuid en op de overgang naar het natuurgebied Ruyven – Zuidpolder; een locatie die alleen al 
op grond van het vigerende provinciale beleid niet in aanmerking kan komen. 
 
Dit natuurgebied ten zuiden van de N470 (waarbij ook de aansluiting op de iets ten noorden 
van de N470 gelegen Lepelaarplas niet mag worden vergeten) is met opzet ingericht als 
rust- en foerageergebied voor allerlei vogelsoorten, waarbij er een belangrijke relatie is met 
de ten noorden van Delfgauw gelegen vogelgebieden zoals de Bovenpolder van Biesland en 
de Polder van Biesland (Jan Duindam/Boeren voor Natuur) en het Krekengebied. 
 
Nog steeds bestaat er een planologische aanduiding voor de realisatie van een ecologische 
verbinding tussen Ruyven - Zuidpolder en de Balij - Bieslandse Bos. De windturbines staan 
precies op de plek waar die verbinding voor vogels begint en dan ook nog precies tussen de 
plas/drasgebieden ten zuiden van de N470 en de Lepelaarplas te noorden van de N470. Een 
slechtere locatie is om die reden niet denkbaar. 
 
Wisselen bedrijfsterrein Boezem met Natuur- en recreatiegebied Ruyven - Zuidpolder 
Ons bezwaar richt zich op twee aspecten. 
 
a. Ruimtelijk beleid 
De gemeente is in gesprek met Lansingerland over gemeentelijke herindeling. In dat kader 
lijkt het ons zeker verstandig om daar het onderwerp bedrijfsterreinen in te betrekken. Beide 
gemeenten hebben een flink aantal onbenutte verspreid liggende bedrijfsterreinen. Vanuit 
ruimtelijk opzicht, maar zeker ook vanuit financieel opzicht is afstemming en heroriëntatie 
hier gewenst; veel meer dan uitruil met reeds als zodanig ingericht en in gebruik zijnd en zich 
ontwikkelend natuur- en recreatiegebied als Ruyven – Zuidpolder. 
 
b. Groene gelijkwaardigheid 
De gemeente doet het voorkomen alsof er sprake is van groene gelijkwaardigheid tussen 
een al als bedrijfsterrein ingerichte locatie als de Boezem en een al als natuur- en 
recreatiegebied ingerichte locatie. Ten eerste zijn in Ruyven – Zuidpolder de recreatie- en 
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natuurwaarden al geruime tijd in ontwikkeling, maar afgezien hiervan is van belang is dat 
Ruyven – Zuidpolder deel uitmaakt van de Groenblauwe Slinger tussen Midden-Delfland en 
het Groene Hart. De Boezem maakt hier op geen enkele manier deel van uit. 
 
Hier moet ook vermeld worden dat terwijl het gesprek over de ene aantasting van het natuur- 
en recreatiegebied Ruyven-Zuidpolder nog gaande is (aanleg rotonde Verlengde 
Komkommerweg en de nieuwe weg voor de nieuwe aansluiting van de Oude Leede op de 
N470), het traject over de tweede aantasting (vijf windturbines) al eerder was geopend, nu 
met het idee van de wisseling van industrieterreinhectares tegen natuur- en 
recreatiehectares alweer de zoveelste aantasting van de Groenblauwe Slinger door de 
gemeente wordt ingebracht. Nu ook de provincie het provinciale project van de Groenblauwe 
Slinger na 15 jaren hard werken wil gaan afsluiten wordt het wellicht tijd dat ook de 
deelnemende gemeenten dit doen. 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
G. van Poelgeest     H. G.Th. van ‘t Hart 
voorzitter      secretaris Natuurbescherming 
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