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Onderwerp en zienswijze zoals ingediend d.d. 07/02/20 1$:
Hierbij onze zienswijze op het voorlopig voorkeursalternatiefDuinpolderweg.
..,t
2..
tanghebbende:
Allereers”
Wii”
een bloembollenkwekerij aan de
De huidige eigenaren zijn de 3e generatie bloembollenkwekers in dit
__rijf. Dit jaar zal de 4e generatie zijn intrede maken in dit bedrijf.
Het bedrijf is volop in beweging en zeer gericht op de toekomst. Dit blijkt wel uit de
investeringen die het afgelopen jaren zijn gedaan in werkwijze, materiaal en bollengrond.
..,.

)

Nu kan een bloembollenkwekerj uiteraard niet bestaan zonder goede bloembollengrond en een
centraal gelegen locatie om de bloembollen te verwerken en te behandelen.
In onze huidige situatie is dit voor ons optimaal. De schuur voor verwerking en behandeling ligt
midden in onze bloembollengronden.
Met het voorlopig voorkeursalternatief Duinpolderweg heeft voor onze bedrijfsvoering nog
weinig gevolgen. Wij zijn wel tegen het opofferen van bollengrond voor wegen en huizen. Er is
al een schaarste aan bollengrond in Nederland. Dit terwijl bloembollen een belangrijk
exportproduct is en in de regio zorgt voor werkgelegenheid en toerisme.
Gaat men afwijken van het voorlopig voorkeursalternatief naar noordelijke richting, ofwel zoals
aangegeven naar de noordkant van het graalbos dan heeft dit wel verstrekkende gevolgen voor
ons bedrijf. Deze variant gaat een perceel le klas bollengrond doorkruizen van 7 ha en volle
eigendom van ons bedrijf is. Vervolgens gaat deze variant de Zilderduinweg kruizen om direct
aan de oostkant van door een kavel van 5 ha in eigendom waar ook onze schuren op zijn
gevestigd.

In het allerslechte scenario gaat deze variant vervolgens ten zuiden van de Nieuweweg te
Hillegom door naar de N20$ dwars door een perceel van 6 ha bollengrond wat tevens in
eigendom is.
Met deze variant verliest ons bedrijf, naast de schuren, 1$ ha bollengrond. Dit betekent het einde
van ons bedrijf. Voorbestaan zonder 18 ha goede bollengrond waarin de afgelopen jaren in is
geïnvesteerd is niet mogelijk.
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Naast deze persoonlijke belangen voor ons bedrijf en de bollengrond vinden wij het onacceptabel
dat er een nieuwe verbinding moet worden gemaakt naar de N206 en N20$.
Wij zijn van mening dat aanpassingen en investeringen in de bestaande wegen(denk aan
Zilkerduinweg, Margrietenlaan, Pastoorslaan en Weerlaan voldoende oplossingen en
mogelijkheden bieden voor de verkeersstromen.

