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De  1e inspreker was Marcel Klein van de dorpsraad Nieuw-Vennep. 

Kern van zijn speech was onze bezorgdheid over de komst van mogelijk vervuilde grond uit 

Amsterdam om heuvels te maken in Park21.  

Na het inspreken was de HAP benieuwd naar de eventueel mogelijke alternatieven. Klein noemde 

geen of lagere heuvels of lagere heuvels gemaakt van grond afkomstig uit de Haarlemmermeer zelf 

afkomstig van het uitgraven van sloten en waterpartijen voor Park21. D66 begrijpt onze zorgen maar 

vroeg of wij nog hadden nagedacht over de kosten die schone grond met zich mee zou brengen.  

Klein vond dat een stap te ver, want de vraag is, moet er in Park21 wel heuvels van 4,5 meter hoogte 

komen? Is een heuvel van 2 ,5 meter met eigen grond niet hoog genoeg? Waarom grond gebruiken 

zoals bij deelgebied 1 wat zo onvruchtbaar is zodat er in geïnvesteerd moet worden om er iets te 

laten groeien. De vraag is vooraf goedkoop achteraf geen duurkoop is. 

Overige reacties: Eén Haarlemmermeer vroeg zich af of wij niet het afvoer putje van A’dam gaan 

worden. PvdA vroeg zich af of onze bodem al niet net zo vuil is als A’dam door de vroegere 

scheepvaart en alles wat overboord werd gegooid en is gezonken. Groen Links was tegen en CDA had 

ook zijn bedenkingen en zou met een amendement komen. 

VVD stelde vast dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid en dat qua kosten dit de beste 

oplossing was. Wel vond men dat men een geïnformeerd wilde blijven als het beheer van het gebied 

over zou gaan naar B&W. 

Wethouder Nederstigt antwoordde, dat hij de suggestie zou overnemen om de burgers te 

informeren over Park21 en in overleg met het gebiedsmanagement zal er gekeken worden hoe dat 

het beste vorm gegeven kan worden.  Tevens benadrukte de wethouder dat er geen landbouwgrond 

met importgrond zou worden gemengd.  Grond die binnen de H’Meer komt wordt getoetst volgens 

de wethouder. 

Nederstigt hoorde regelmatig vervuilde grond maar sprak liever van licht verontreinigde grond. Dat 

lokte vanuit de Onafhankelijk Liberaal de reactie dat de van Daele er bijgehaald moest worden. 

Vervuild of licht verontreinigd wat wordt er nu bedoeld? 

De wethouder ging ook in om de veronderstelling dat op industrie grond niets wilde groeien. Dat 

heeft niets met maken met de verontreiniging maar is cultuurtechnisch, industriegrond heeft te 

weinig voedingsstoffen.  

Wethouder Horn ging nog in op het feit dat de raadsleden zelf hadden ingestemd met het 

masterplan  Park21 in 2016 waarin staat er heuvels zouden komen in de parklaag,  B&W geeft daar 

dus invulling aan. 

Wordt vervolgd, want echt een goed antwoord hebben we als dorpsraad niet gekregen. 

Peter Bootsman 


