
Petitie Behoud de Leefomgeving in de grensstreek Hillegom, Bennebroek en Vogelenzang 

Geacht College en leden van de gemeenteraad, 

In het breed bestuurlijk overleg van Noord-Holland en Zuid Holland, 
Holland Rijnland, Haarlemmermeer, Heemstede, Bloemendaal, Haarlem 
en de Stadsregio Amsterdam, heeft uw provincie- en gemeentebestuur 
in februari 2011 het voorkeursbesluit genomen voor de meest noordelijke 
tracé voor de verbindingsweg N205-N206. 

Behoud de Polders (Hillegom), Wijkraad Oostduin in Hillegom, 
Dorpsraad Vogelenzang, Vereniging Meerwijk Bennebroek, regionale 
milieu-, natuur- en cultuurhistorische organisaties doen een dringend 
beroep op u om af te zien van de verbindingsweg N205-N206. 

Donderdag 16 juni j l . hebben de voorzitters van de genoemde organisaties een 
petitie overhandigd aan de heer L. de Lange, (portefeuillehouder Verkeer en Vervoer 
Holland Rijnland) voorzitter tijdens de informatieve bijeenkomst over de Noordelijke 
Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek en de N207 corridor, bij het Ford 
Museum in Hillegom. 

Bijgaand ontvangt u de aangeboden petitie; 
Behoud de Leefomgeving in de grensstreek Hillegom, Bennebroek en Vogelenzang; 
in het Bos GGZ in Geest en in de Polders in Hillegom! 

In de petitie roepen wij u op met ons in gesprek te treden en alternatieven voor 
voor de verbinding N205-N206 te bespreken. 
Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

Ton van de Reep 
ton.vd.reep@hotamil.com  
Tel. 023 584 28 54 

De Manifestatie NEE! Geen Snelweg! wordt georganiseerd door 
Wijkraad Oostduin (Hil legom) 
Vereniging Dorpsraad Vogelenzang 
Vereniging Meerwijk Bennebroek 
Stichting Bescherming Erfgoed Zuid Kennemerland 

Vereniging Behoud de Polders i.o. 
wordt gesteund door 
Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland 
IVN Zuid Kennemerland 
Vogelbescherming Nederland 
Stichting Duinbehoud 
Vereniging Behoud de Hekslootpolder 

mailto:ton.vd.reep@hotamil.com


Milieudefensie Leiden en omgeving 
Klimaatcampagne Hillegom 
Bewonersgroep Zwaanshoek 
en door mensen die wonen in de Oosteinderlaan Hillegom. 

Steunbetuigingen zijn er ontvangen van 
Milieudefensie Haarlem 
Stichting Milieu- en Natuurbescherming Kennemerland 
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Peti t ie 
Behoud de Leefomgeving in de grensstreek Hillegom, 
Bennebroek en Vogelenzang: in het Bos GGZ in Geest en 
in de Polders in Hillegom! 

Wij, verontruste bestuursleden en onze leden van de 

e Vereniging Dorpsraad Vogelenzang 

Dhr. J. Knijn (voorzitter) 

o Wijkraad Oostduin 

Mw. S. van Gerven (voorzitter a.i.) 

e Vereniging Meerwijk Bennebroek 

Mw. A. Bakker (voorzitter a.i.) 

o Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland 

Dhr. M. Bitter (voorzitter) 

o Vereniging Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland 

Dhr. P. van Holland (voorzitter) 



o Stichting Duinbehoud 

Dhr. B.J.M, ter Haar (voorzitter) 

o Historische Werkgroep Amsterdamse Waterleiding Duinen 

Mw. A. Ehrenburg (voorzitter) 

o Vereniging Behoud de Polders i.o.
 n 

Dhr. A.C.M. van de Reep (waarnemend voorzitter) 

* ' Vereniging Behoud de Polders i.o. wordt gesteund door 
Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland, IVN Zuid Kennemerland, Vogelbescherming 
Nederland, Stichting Duinbehoud, Vereniging Behoud de Hekslootpolder, Milieudefensie 
Leiden en omgeving, Klimaatcampagne Hillegom, Bewonersgroep Zwaanshoek en door 
mensen die wonen in de Oosteinderlaan Hillegom. 

Steunbetuigingen zijn er ontvangen van Stichting Milieu- en Natuurbescherming 
Kennemerland en Milieudefensie Haarlem. 

constateren 
dat de provinciale besturen van Noord-Holland en Zuid-Holland, de 
besturen van de gemeenten vertegenwoordigd in Holland Rijnland, 
de gemeentelijke besturen van Haarlemmermeer, Heemstede, 
Bloemendaal, Haarlem en de Stadsregio Amsterdam, 
de voorkeur hebben uitgesproken voor het meest noordelijke tracé 
voor de verbinding N205-N206, dwars door de wijk Oost Duin in 
Hillegom, door de Oosteinderpolder en het bos GGZ in Geest, en 
door de bloembollenvelden ten noorden van Hillegom en ten zuiden 
van Vogelenzang. 
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en doen een dringend beroep op 
de provinciale besturen van Noord-Holland en Zuid-Holland, de 
besturen van de gemeenten vertegenwoordigd in Holland Rijnland, 
en de gemeentelijke besturen van Haarlemmermeer, Heemstede, 
Bloemendaal, Haarlem en de Stadsregio Amsterdam 

om af te zien van de verbindingsweg N205-N2Q6 
via dit tracé 

Omdat 

o Ondergetekenden deze verbindingweg N205-N206 onwenselijk en 
onverantwoord vinden. 

« Buurtbewoners, burgers en belanghebbende organisaties op geen enkele 
wijze betrokken zijn geweest bij het besluitvormingsproces. 

• De voorkeur voor dit tracé voornamelijk gebaseerd is op economisch gewin 
voor enkelen en niet het algemeen belang van velen dient, te weten dat van 
woon- en leefcomfort, gezondheid, natuurgenot, rust en stilte voor mens en 
dier in een uniek gebied. 

o De noodzaak van deze nieuwe weg via dit tracé vervalt nu er nieuwbouw
projecten in de Westflank van de Haarlemmermeer en in de gemeente 
Hillegom op de lange baan zijn geschoven, en het voorkeursbesluit voor het 
tracé daarom vraagt om heroriëntatie. 

• Het tracé de knelpunten en drukte van het verkeer in de dorpskernen van 
Bennebroek en Vogelenzang niet ontlast en niets oplost. Het tracé de 
verkeersdrukte zélfs in de dorpskern Bennebroek verergert. 

• Met de komst van deze weg, de verkeersdruk op de N208 die wellicht zélfs 
verdubbelt en ter hoogte van de kruising met de nieuwe weg en op een 
aantal andere punten overbelast kan raken. 

• Het tracé vanuit de Duin- en Bollenstreek, Zuid Kennemerland en vanuit de 
Haarlemmermeer een aanzuigende werking zal hebben. 
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De bewoners van de grensstreek Noord- en Zuid Holland - gelegen op de 
grens van Bennebroek, Hillegom en Vogelenzang - de rekening van het 
nieuwe sneiwegtracé gepresenteerd krijgen. 

De vierbaanssnelweg N205-N206 de wijk Oost Duin in Hillegom in tweeën 
splitst, omdat het tracé dwars door deze woonwijk is gepland. 
Wijkbewoners van Oost Duin zijn terecht ernstig verontrust over de 
toekomst van hun leefomgeving en de gevolgen die deze snelweg heeft 
voor hun gezondheid, leefcomfort en woongenot. 

Het tracé zeer dicht tegen Bennebroek en Vogelenzang ligt, waardoor 
bewoners van deze plaatsen eveneens ernstig hinder van deze weg gaan 
ondervinden. 

Kortom: bewoners krijgen de lasten, maar niet de lusten, ze krijgen zélfs 
grote overlast van de geplande weg. Tijdens de aanlegfase zal er jarenlang 
last van - onveilig - bouwverkeer en van opwaaiend zand van zandlichamen 
zijn en na de aanleg zal er sprake zijn van ernstige overlast door trilling, 
stank, licht- en geluidshinder en bovenal fijnstof. 

In genoemde grensstreek, groen natuurschoon plaats maakt voor 
grauwgrijs asfalt; 

unieke gebieden - het bos van GGZ in Geest (onderdeel van de Ecologisch 
Hoofdstructuur), de Oosteinderpolder in Hillegom en het bollenland ten 
zuiden en oosten van Vogelenzang - door de aanleg van deze snelweg 
volledig en voor eeuwig worden verwoest. 

De snelweg pal naast de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt aangelegd, 
een uniek Natura 2000-gebied met instandhoudingsdoelstellingen. 
De landschappelijke overgang tussen duingebied en bollenvelden al is 
aangetast door de aanleg van de N206, maar ten noorden hiervan nog verder 
worden aangetast als deze weg wordt doorgetrokken. 
Zo blijven er weinig landelijk fraaie gebieden over. 

de snelweg een nieuwe barrière vormt voor planten en dieren in het toch al 
behoorlijk versnipperde landschap in de regio. De aanleg van dit tracé 
volledig in strijd is met het streven naar het verbinden van natuurgebieden, 
zowel binnen als buiten de Ecologisch Hoofdstructuur. 

de biodiversiteit van Flora en Fauna in vermelde gebieden hierdoor ernstig 
wordt aangetast en onherstelbaar wordt beschadigd en dit tracé daarom 
strijdig is met het VN Biodiversiteiteitsverdrag. 
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de unieke gebieden - het bos van GGZ in Geest en de Oosteinderpolder -
die een hoge cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen - door deze 
snelweg worden vernietigd. 

de aanlegkosten gigantisch zijn. De kosten bedragen volgens optimistische 
ramingen 70 miljoen euro voor het tracédeei ten zuiden van Hoofddorp en 
124 miljoen euro voor het tracédeei naar de Zilk. 

de ervaringen leert dat dit soort projecten uiteindelijk vaak veel duurder 
uitvallen dan aanvankelijk begroot, vanwege noodzakelijke geluids-, 
veiligheids- en fijnstofmaatregelen e.d. 

de plannen onvoldoende aansluiten op het Openbaar Vervoer en 
onvoldoende rekening houden met fietsers en voetgangers. 

Ondergetekenden roepen u daarom op 
met ons in gesprek te treden 
en alternatieven voor de verbinding N205-N206 te bespreken. 

met als uitgangspunten 
• Het waarborgen van een goed en gezond leefklimaat voor Hillegom, 

Bennebroek en Vogelenzang 
o Het behoud van het bos GGZ in Geest en van de Polders in Hillegom, 

vanwege de natuur- en cultuurhistorische waarden 
o Het veiligstellen van de grensstreek voor toekomstige generaties. 

Bennebroek, Hillegom, Vogelenzang 
d.d. 16 juni 2011 

Contactgegevens Petitie 
De heer A.C.M, van de Reep, ton.vd.reep@hotmail.com 
Tel. 023 584 2854 
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Behoud de Leefomgeving in de grensstreek Hillegom, 
Bennebroek en Vogelenzang: in het Bos GGZ in Geest en 
in de Polders in Hillegom! 

« Vereniging Dorpsraad Vogelenzang 

Dhr. J. Knijn (voorzitter) 

Datum jü ^ •■-■"■ ?<? / / Plaats ^ ^ T ^ <a><'-- 2.^ —^ 
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Petitie 
Behoud de Leefomgeving in de grensstreek Hillegom, 
Bennebroek en Vogelenzang: in het Bos GGZ in Geest en 
in de Polders in Hillegom! 

Wijkraad Oostduin 

Mw. S. van Gerven -(voorzitter a.i.) 

Datum Q \ u t - U ZQW
 p laa ts HilWc(C-Uv\ 
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Petitie 
Behoud de Leefomgeving in de grensstreek Hillegom, 
Bennebroek en Vogelenzang: in het Bos GGZ in Geest en 
in de Polders in Hillegom! 

Vereniging Meerwijk Bennebroek 

Mw. A. Bakker (voorzitter a.i.) 

Datum )(,_ ;/ -aou m Plaats HilkXitM X ^ 
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Behoud de Leefomgeving in de grensstreek Hillegom, 
Bennebroek en Vogelenzang: in het Bos GGZ in Geest en 
in de Polders in Hillegom! 

Wij, verontruste bestuursleden en onze leden van de 

• Vereniging Dorpsraad Vogelenzang 

Dhr. J. Knijn (voorzitter) 

o Wijkraad Oost Duin 

Mw. S. van Gerven (voorzitter a.i.) 

o Vereniging Meerwijk Bennebroek 

Mw. A. Bakker (voorzitter a.i.) 

o Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland 

Dhr. M. Bitter (voorzitter) 
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Behoud de Leefomgeving in de grensstreek Hillegom, 
Bennebroek en Vogelenzang: in het Bos GGZ in Geest en 
in de Polders in Hillegom! 

Vereniging Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland 

Dhr. P. var (vqorzitter) 

Datum Plaats 
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Behoud de Leefomgeving ih de grensstreek Hillegom, 
Bennebroek en Vogelenzang: in het Bos GGZ in Geest en 
in de Polders in Hillegom! 

Stichting Duinbehoud 

Dhr. B.J.M, ter Haar (voorzitter) 
sZ. 

^ - t ^ 

Datum */ / u v ' i ^ O / / Plaats . C / i é c ^ u U 
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Behoud de Leefomgeving in de grensstreek Hillegom, 
Bennebroek en Vogelenzang: in het Bos GGZ in Geest en 
in de Polders in Hillegom! 

° Historische Werkgroep Amsterdamse Waterleiding Duinen 

Mw. A. Ehrenburg (voorzitter) 

■IA' 

Datum 

Izm'Zo.w 
Plaats 
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Behoud de Leefomgeving in de grensstreek Hillegom, 
Bennebroek en Vogelenzang: in het Bos GGZ in Geest en 
in de Polders in Hillegom! 

o Vereniging Behoud de Polders i.o. n 

Dhr. A.C.M 

>> 

Reep (waarnemend voorzitter) 

Datum Plaats 

o ^ \A/\stA- low <H i j U k ^ VM 

( * ) Vereniging Behoud de Polders i.o. wordt gesteund door 
Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland, IVN Zuid Kennemerland, Vogelbescherming 
Nederland, Stichting Duinbehoud, Vereniging Behoud de Hekslootpolder, Milieudefensie 
Leiden en omgeving, Kllmaatcampagne Hillegom, Bewonersgroep Zwaanshoek en door 
mensen die wonen in de Oosteinderlaan Hillegom. 

Steunbetuigingen zijn er ontvangen van Stichting Milieu- en Natuurbescherming 
Kennemerland en Milieudefensie Haarlem. 
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