Aan de (steun-)fractie van PvdA/GroenLinks, persoonlijk via e-mail
T.a.v. de heer Martin Damen
Zevenhuizen, 10 april 2019

Betreft: fractiestandpunt m.b.t. gebruik Hennipgaarde – ref. Raad d.d. 26 maart jl. en artikel
in Hart van Holland d.d. 3 april jl.

Beste heer Damen en overige leden van de (steun)fractie,
Uw uitlatingen over de Hennipgaarde in de raadsvergaderingen en de pers zijn voor ons aanleiding om hier bij uw fractie op terug te komen. We stellen uw antwoord op deze brief op
prijs en lichten onze opvattingen zo nodig graag toe.
Eerder bent u mondeling bij een toevallige ontmoeting in het dorp Zevenhuizen geïnformeerd
over het ontstaan van de Hennipgaarde door ons lid Mariëtte Hommes. Het standpunt van uw
fractie stelt ons daarom des te meer teleur.
U wilt dat er méér volk zal komen want u hebt bij uw bezoek weinig mensen gesignaleerd.
Goed rentmeesterschap (een fraaie Bijbelse term) vereist volgens uw fractie dat er méér mensen komen. U stelde dat nu alleen “de happy few uit de buurt” er gebruik van maakt. Dat kan
volgens u niet de bedoeling zijn nu er drie miljoen euro gemeenschapsgeld in gestoken is. U
zei: “de hele gemeente moet er gebruik van kunnen maken”. Welnu, er is niets dat dat verhindert. En er is niets dat op het tegendeel wijst. Herhaalde bezoekjes van u zullen dat kunnen
bevestigen. Het gebied wordt door uiteenlopende inwoners van Zevenhuizen bezocht. De bekendheid en het gebruik moeten overigens groeien, evenals de schoonheid van het gebied.
Het is nog niet eens helemaal klaar. En let op: Het gebied is (zeker in deze eerste fase) kwetsbaar en verdraagt geen grote hoeveelheid bezoekers.
Had u gedacht dat bij het doorknippen van het lint drommen bezoekers het gebied zouden
bestormen? Alsjeblieft niet. We zijn net uit de ruwbouwfase in de zompige klei. 2019 wordt
het eerste jaar waarin de boomgaard gaat uitgroeien, de akkers en bloemenranden gaan
bloeien, de 1000 door vrijwilligers geplante wilgen gaan uitlopen en de duizenden planten, die
dankzij vrijwilligers de droogte van 2018 hebben overleefd gaan bijdragen aan de biodiversiteit. Dat de kinderen massaal het speelpolderwater hebben verlaten vanwege optredende
ziekteverschijnselen is natuurlijk jammer, maar zal naar wij hopen worden opgelost. Happy
few? Hoezo?

U beseft kennelijk niet dat niemand in Zevenhuizen heeft gevraagd om deze voorziening en
dus ook niet om daaraan € 3 miljoen te spenderen. De reden voor de aankoop van de grond
was de opdracht parkeerplaatsen te realiseren nabij de roeibaan. Dat was een herstel van
een evidente fout bij het ontwerp van de roeibaan.
U beseft kennelijk ook niet dat grote bezwaren vanuit Zevenhuizen tegen de megalomane
ideeën en wilde plannen (Lowlands aan de Rotte) tot een beklonken compromis tussen
overheid, belanghebbenden en bewoners hebben geleid. Of zit u nog steeds op de lijn van

het willen realiseren van dure bestemmingen in deze verre uithoek van de polder, of een andere publiekstrekker van grote omvang? Daarvan kan geen sprake zijn.
U beseft kennelijk niet dat de intensieve participatie van inwoners heeft geleid tot afspraken
met het Schap over zowel de inrichting van het gebied als over de omvang van het parkeerterrein. Dat ging vanwege de co-creatie van het gebied van 4,5 naar 2 hectare en mag beperkt
opengesteld worden. Maximaal 22 keer per jaar, tijdens grote wedstrijden op de roeibaan.
Juridisch mag het de naam parkeerterrein niet dragen. Daarom is het nu een multifunctioneel
groengebied, waarop op bepaalde tijden geparkeerd mag worden.
U beseft kennelijk niet dat de Hennipgaarde uitdrukkelijk is aangelegd als een voorziening
voor de inwoners van Zevenhuizen. De buurt, het dorp. Dat staat los van het gereglementeerde gebruik door bezoekers/deelnemers bij evenementen op de Willem Alexanderbaan.

Ons Platform is opgericht om de verontwaardiging over wilde plannen met dit gebied aan de
Gemeenteraad kenbaar te maken. Verder om te letten op goed bestuur, en constructief bij te
dragen aan een meer passende ontwikkeling. We hebben samen met bewoners en onze nog
steeds bestaande 200 volgers zeker wat bereikt. In het belang van álle inwoners van het dorp.
We zijn nog steeds nodig. Zeker nu sommige lokale politici onder wie de fractie van PvdA/GL
bereid zijn om functie, doel en afspraken zomaar te vergeten.
U wilt méér bezoekers. Niet alleen de happy few uit het dorp maar ook andere Zevenhuizenaren. Allen “vanuit de hele gemeente” die de schoonheid en de speelvoorzieningen nog niet
hebben ontdekt. Wij zijn blij met uw PR wat dat betreft. Prima als mensen vanuit Nesselande
of van verder weg komen. D.w.z. zolang zij net als u per fiets of lopend komen, geen vernielingen aanrichten, het ingerichte landschap respecteren en de hondenregels naleven. En de
auto achterlaten op het parkeerterrein aan het eind van de Middelweg, of aan het eind van
de Tweemanspolder , of elders. Zoals in het hele groenblauwe gebied door de beheerder
wordt gewenst.
Mensen van verder weg aantrekken die met de auto komen, moeten we niet willen. Want
dat betekent naast ongewenste belasting van de daarvoor ongeschikte Slingerkade, het doorbreken van de afspraak over de openstelling van de parkeerplaats. Met onrust voor de nabijgelegen woonwijk en allerlei navenante bezwaren tot nachtelijk storend gedoe en gespuis in
de polder, zoals dat sinds de aanleg van de Hennipgaarde als onoplosbaar probleem wordt
ervaren. Als volksvertegenwoordigers wilt u dit toch ook niet?
Tegen kleinschalig (u noemde het “kleinstedelijk”) gebruik van het gebied zoals nu, heeft
niemand bezwaar. Wat is er fijner dan in rust zonder kabaal en vertier hier je ochtend- of
avondwandeling te komen maken, al dan niet met je hond (wel aan de lijn, en binnen de aangegeven paden), te recreëren op het strandje, een kinderfeestje te houden, te ontsnappen
aan de gebouwde omgeving in een verzorgde natuur!? U hebt die ervaring naar eigen zeggen
zelf! Laten we deze plek van relatieve rust en ruimte koesteren!
Uw probleem dat er nu drie miljoen gemeenschapsgeld onderbenut zou zijn is een ongepaste,
en onjuiste veronderstelling. De aanschaf van de grond ten behoeve van parkeren voor de

roeibaan en investeringen daarin staan op zich. Het bedrag dat voor de inrichting van de Hennipgaarde beschikbaar was is minder dan de helft van de hiervoor resterende 1,6 miljoen.
Voor ruim een half miljoen zijn de bewonerwensen gerealiseerd. Overigens vinden wij het
bedrag een gotspe in het licht van de waarde van rust en ruimte voor welzijn en gezondheid
van inwoners. Voor ruim een half miljoen is er via co- creatie en compromissen een juweeltje
ontstaan, waar gemeente en Recreatieschap goede sier mee maken. Een juweeltje dat een
uitloop is voor heel Zevenhuizen. Dat aldus bekend wordt en qua gebruik aan het groeien is.
Mijnheer, er is mede door flinke inspanning van bewoners door het Schap uiteindelijk ruim
een half miljoen, geen 3 miljoen in de inrichting door inwoners van de Hennipgaarde gestoken. D.w.z. naast de uitgaven die sowieso moesten worden gedaan t.b.v. planning, architectuur, tekenen, grondverzet, m.n. ook t.b.v. de voorzieningen voor de roeibaan en de aanleg
van de fietsverbinding naar de roeibaan. Dan hebben wij het nog niet eens over het kapitaal
aan vrijwilligerswerkzaamheden (op hoeveel ton te schatten?) dat omwonenden in hun vrije
tijd in de Hennipgaarde hebben geïnvesteerd. U als volksvertegenwoordiger hoort dat te weten. Wij begrijpen daarom niet wat u bezielt om vanuit uw fractie het onjuiste bedrag van
drie miljoen op te voeren. Dat wekt een verkeerd beeld. Wat beoogt u?
De vraag rijst bovendien: hoeveel is uw fractie het gerealiseerde eigenlijk waard?

Met vriendelijke groeten,
Platform Eendragtspolder
Mariëtte Hommes
Karel Christiaanse

