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In 1995 is een begin gemaakt met de uitvoering van het herinrichtingsproject Noorderpark.
Dit gebied, 5900 ha groot, gelegen tussen Hilversum, Loodsdrecht, Utrecht en Bilthoven zal
plaats bieden aan natuur, landbouw en recreatie. Het gebied moet de functie gaan vervullen
van groene long in een drukbevolkt gebied. In 2011 moeten de werkzaamheden zijn voltooid.
Voordat het zo ver is duiken allerlei gevaren op. Er zijn plannen op het gebied van
woningbouw (zowel groot- als kleinschalig) en verkeer. Maar ook is er sprake van uitbreiding
van het vliegveld Hilversum. Die plannen zullen de natuurwaarde van het gebied ernstig
aantasten. Het Noorderpark, gelegen aan de rand van het Groene Hart, blijkt dan erg
kwetsbaar te zijn.
Dit was de reden dat een aantal bezorgde inwoners in dit gebied de koppen bij elkaar
hebben gestoken om te onderzoeken hoe deze bedreiging gestopt kan worden. In december
2006 hebben ze de stichting Behoud Noorderpark opgericht. Initiatiefnemers van het eerste
uur waren Tom van Kippersluis uit Westbroek en Joost Buck uit Maartensdijk. De
eerstgenoemde is voorzitter, de tweede secretaris. Naast hen completeren Frits Jansen uit
Groenekan, Rob Schuller uit Westbroek en Hein Banken uit Maartensdijk het bestuur. Ze
kennen elkaar van de herensociëteit ‘De Vierspraak’ die iedere dinsdag in Maartensdijk bij
elkaar komt. Ze voelen zich allen maatschappelijk betrokken bij hun woon- en leefomgeving.
Veel overleg
Het Noorderpark in al haar schoonheid in stand houden en beschermen tegen de
bedreigingen die steeds vaker opdoemen, dat is het doel dat de stichting zich gesteld heeft.
Het bestuur wil alle organisaties die een rol spelen op het gebied van natuur, landbouw en
milieu binnen het Noorderparkgebied voor dit doel bij elkaar brengen, vertellen Tom van
Kippersluis en Frits Jansen. Daarnaast is steun van inwoners die zich ook betrokken voelen
meer dan welkom. De stichting probeert steeds een ‘overall view’ te hebben van alle
ontwikkelingen en plannen.
Het gebied strekt zich uit over verschillende gemeentes. Dat zijn De Bilt en Maarssen en een
klein stukje van de stad Utrecht. Er zijn veel instanties betrokken bij deze ontwikkelingen. Dat
betekent overleg op allerlei niveau. De stichting ziet zich als een waakhond, als een luis in de
pels. Men is proactief, zal inspelen op alles wat er gebeurt. Het bestuur heeft een aantal
deskundigen rond zich verzameld die als adviseur zullen optreden. Daaronder een bioloog,
een ecoloog, een vogeldeskundige maar ook bijvoorbeeld een jurist. De bestuursleden zullen
veelvuldig gebruik maken van de netwerken die zij hebben vanuit hun zakelijke en
maatschappelijke positie. Zo beschikken ze over ingangen naar de politiek op gemeentelijk
en provinciaal niveau maar ook naar een organisatie als LTO en Landinrichting. Momenteel
zijn er al goede contacten met instellingen op het gebied van natuurbescherming en
natuurbeheer. Er gaat veel tijd in zitten maar dat hebben de bestuursleden er graag voor
over.
Bedreigingen
Er zijn verschillende ontwikkelingen die het Noorderpark bedreigen. In het najaar van 2005
verscheen een studie van ‘NV Utrecht’, een samenwerkingsverband van de gemeentes
Utrecht, Amersfoort en Hilversum. Daarbij was sprake van 5000 nieuwe woningen in het
Noorderpark. Een enorme aanslag derhalve op de natuur in dit gebied. Na veel protest,
ondermeer van de gemeente De Bilt, zijn deze plannen voorlopig weer van tafel. De
bedreiging is echter nog niet volledig afgewend, denkt de stichting. Een andere bedreiging
komt uit de hoek van het Ruimtelijk Planbureau. In een nota uit 2005 zijn een drietal
concepten voor woningbouw ontwikkeld. Er is sprake van verdichting van lintbebouwing

langs de bestaande wegen in het gebied en een nieuw dorp langs de verlengde Kooydijk
(richting provinciale weg). Ook is er een plan voor de ontwikkeling van een woonpark nabij
de Ruigenhoeksedijk. In totaal gaat het daarbij om ongeveer 3300 woningen. De realisatie
van deze plannen zullen ook deze omgeving een totaal ander aanzien geven.
Vliegveld Hilversum
Andere verontrustende plannen zijn die bij het Vliegveld Hilversum. Daar is sprake van
woningbouw (770 huizen) maar ook van de mogelijke aanleg van een nieuwe betonnen
landingsbaan. Dat betekent grotere vliegtuigen en meer geluidsoverlast. Al deze plannen
zullen bovendien veel extra verkeer opleveren. Naast al deze grote bouwplannen beziet de
stichting ook met argusogen de plannen van de gemeente De Bilt zelf voor ontwikkeling van
nieuwe bedrijvigheid. Er is sprake van de mogelijke aanleg van een golfbaan tussen
Groenekan en Maartensdijk. Daarnaast zijn er ontwikkelingen in de agrarische sector en de
druk van intensieve recreatie. Deze lijst van bedreigingen is overigens niet volledig.
Woningbouw
Er is dus veel werk aan de winkel. Daarbij verklaren van Kippersluis en Jansen nadrukkelijk
dat de stichting niet tegen alle ontwikkelingen en de bouw van nieuwe woningen in het
algemeen is. Dat zou niet reëel zijn, mensen moeten ook wonen. Er is nu eenmaal behoefte
aan woningen in dit land. De voorkeur gaat daarbij echter wel uit om dan te bouwen binnen
de z.g. ‘rode lijnen’ dus binnen de bestaande bebouwing van de kernen en niet grootschalig
in de natuurgebieden. Vestiging van industriële complexen is evenmin een optie. Natuurlijk
moet er ook gerecreëerd kunnen worden, maar wel op een beperkte schaal en op een
natuurvriendelijke manier. En ook een nieuwe golfbaan hoeft niet persé slecht te zijn, mits
goed ingepast in de bestaande natuurlijke omgeving.
Meer macht
De gemeenten krijgen na een aanstaande wetswijziging in de toekomst meer macht om op
het gebied van ruimtelijke ontwikkeling besluiten te nemen en een eigen beleid te voeren.
Daar is de stichting niet erg gerust over. Ze is van mening dat het veel beter is om
grootschalige woningbouw en industrie in de Flevopolder te realiseren. Daar is ruimte
genoeg en de infrastructuur kan gemakkelijk hierop worden afgestemd. Het punt is dat een
NV Utrecht graag dicht bij huis wil ontwikkelen en zodoende haar macht en invloed wil
consolideren en uitbreiden. Een niet ongebruikelijk uitgangspunt in de politiek. En ook de
lokale politiek wil graag laten zien hoe vooruitstrevend men wel is. De ideeën van politici
sluiten vaak niet aan bij wat de plaatselijke bevolking eigenlijk wil, menen bestuursleden
Jansen en van Kippersluis. De Stichting Behoud Noorderpark wil aan de belangen van deze
inwoners een stem geven. Ze opereert daarbij in de periferie van de politiek, zoals ze het zelf
noemen.
Geen actiegroep
De stichting voelt zich daarbij geen actiegroep. Dus geen bezettingen of wegafsluitingen om
het doel te bereiken. Wel de juiste mensen benaderen en door argumenten invloed
uitoefenen op de besluitvorming. Langs diplomatieke weg denkt men meer te bereiken dan
met geschreeuw. De ervaringen tot nu toe zijn redelijk positief. Er is een gewillig oor
gevonden, we worden serieus genomen, is hun ervaring.
De stichting vindt het zeer belangrijk om zich gesteund te voelen door de bevolking. Iedereen
die zich kan vinden in de doelstellingen kan zich aansluiten. Daarom bestaat de mogelijkheid
om zich als donateur op te geven voor €10.00 per jaar. Dat kan bij het Secretariaat Stichting
Behoud Noorderpark, Dorpsweg 147, 3738 CC Maartensdijk, of via
info@behoudnoorderpark.nl. De stichting zal in de correspondentie met gemeentes en
andere instanties sterker staan als een groot aantal mensen zich daadwerkelijk achter de
doelstellingen heeft geschaard. De inwoners kunnen ook een belangrijke signaalfunctie
hebben bij mogelijke nieuwe plannen en ontwikkelingen in het gebied, menen de
bestuursleden. De stichting heeft een professionele website, opgezet door Hein Banken:

www.behoudnoorderpark.nl. Hierop kan men uitgebreid zien wat er allemaal aan de hand is
in dat prachtige Noorderpark.
Noorderpark nr. 1: Frits Jansen (l) en Tom van Kippersluis van de Stichting Behoud
Noorderpark.
Noorderpark nr. 2: Frits Jansen (l) en Tom van Kippersluis van de Stichting Behoud
Noorderpark.
Noorderpark nr. 3: Dit is de natuur van het Noorderpark.
Noorderpark nr. 4: Ook dit is het Noorderpark: molen de Kraai bij Westbroek.
Noorderpark nr. 5: De adembenemend mooie natuur van het Noorderpark.

