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Aan college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zoetermeer
Postbus 15 2700 AA Zoetermeer

Betreft: Toekomst Nieuwe Driemanspolder

Geacht college,

U verkent participatiemogelijkheden voor de inrichting en het beheer van de Nieuwe Driemanspolder door een
zogenaamde gebruikersgroep. De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) en de Vogel- en
NatuurVereniging Zoetermeer (VNVZ) doen graag mee aan een gebruikersgroep maar wij missen verschillende
essentiële voorwaarden.
Allereerst wat positief is. Er ligt een prachtig mooi landschapspark, uitstekend ontworpen en met hoge
kwaliteiten. Complimenten hiervoor. Maar vanzelfsprekend zijn er veel gebruikerswensen voor dit gebied.
Technische randvoorwaarden; instandhouding van natuurwaarden, maar ook veel recreatieve behoeften.
Door de veelheid van functies, waarden en vormen van gebruik, zowel in de hoofdfunctie-indeling als bij de
detail-inrichting, ontstaan tegenstrijdige belangen. Vanuit het natuurbelang zien AVN en VNVZ bijvoorbeeld het
nadeel van paden daar waar vogels broeden en verstoring van vogelrustplekken door recreatief varen.
Ook in het beheer zullen deze tegenstrijdigheden dilemma’s geven. Daarom zijn AVN en VNVZ van mening dat
voor de Nieuwe Driemanspolder moet worden bepaald op welke plekken voor welke functies wordt gekozen
(zogenaamde zonering) en wat dat betekent voor inrichting en beheer. U begrijpt dat onze aandacht daarbij
vooral zal uitgaan naar natuurfuncties en natuurbeheer en de wijze waarop bezoekers daarvan kunnen genieten.
Omdat, voor zover AVN en VNVZ bekend, de landschappelijke inrichting van functies in de Nieuwe
Driemanspolder nog niet klaar is, kunnen wij nu geen zinvolle bijdrage leveren in een gebruikersgroep.
Daarom vinden wij een (concept) zoneringsplan voor het gebied zo belangrijk. Alleen op die basis kunnen
beheerders en gebruikers elkaar vinden in mogelijkheden en beperkingen. Zonder duidelijke uitgangspunten en
geografische kaders van waterberging, natuur en recreatie is dat niet goed mogelijk.

Na de realisatie daarvan zouden wij pleiten voor een degelijke beheerstrategie die is uitgewerkt in een
doorwrocht beheerplan, waarin de aannemers die het gebied zullen beheren een handleiding vinden.
Als natuurorganisaties en vooruitlopend op deze noodzakelijke plannen, vragen wij u in het dagelijks beheer de
bescherming van natuurwaarden voldoende prioriteit te geven en geen besluiten te nemen, zoals een
hondenbeleid en recreatieve voorzieningen, die deze waarden kunnen aantasten. Als coördinerend gemeente
vragen wij u ook de overige betrokken overheden (Gemeente Leidschendam-Voorburg, Hoogheemraadschap van
Rijnland en Gemeente Den Haag) op de hoogte te brengen van ons schrijven.
Vanzelfsprekend gaan wij hierover graag met u in gesprek en zijn daarbij uiteraard benieuwd naar uw
afwegingen. Neemt u hiervoor contact op met de secretaris van de Werkgroep Nieuwe Driemanspolder van de
Vogel- en Natuurvereniging Zoetermeer
(tel. 06
).

Met vriendelijke groet,

Voorzitters AVN en VNVZ

