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Geachte raadsleden,
Allereerst de beste wensen voor 2017.
Onlangs berichtte het Leidsch Dagblad dat in opdracht van het college van B&W het Adviesbureau
Pondera Consult een rapport geschreven heeft over het mogelijk plaatsen van windmolens in de
polders rond Leiderdorp. Dit naar aanleiding van de behandeling van de Structuurvisie 2035 in de
raad waar om een dergelijk onderzoek werd gevraagd.
U heeft destijds ook kennis genomen van de inspraak van onze stichting in relatie tot de
Structuurvisie en zodoende weet u dat wij het plaatsen van windmolens voor het opwekken van
energie en andere voorwerpen die de ruimtelijke kwaliteit van de polders rond Leiderdorp aantasten
sterk zouden betreuren. Naast de ruimtelijke kwaliteit brengen specifiek dergelijke windmolens nog
andere nadelen met zich mee, met name voor de (weide)vogels die in de polders leven of als rust- en
fourageergebied gebruiken.
In het rapport van Pondera zijn twee zoekgebieden aangewezen in de polder Achthoven.
Het Leidsch Dagblad noemde Boterhuispolder een parel, reden om hier geen windmolens te
plaatsen. We willen u er hierbij aan herinneren dat de polder Achthoven, net zoals de
Boterhuispolder, een Belvederegebied (rijksnota Belvedere) is, een gebied van grote
cultuurhistorische waarde op nationaal niveau. Er is dus geen onderscheid tussen beide parels te
maken.
In het Landschapsbeleidsplan Leidse Regio, dat aan de basis staat van allerlei latere nota’s, wordt het
veenweidegebied van Achthoven aangewezen als parel of landschapsmonument. Kenmerkend voor
de veenweide parels: grote maat, duidelijke ruimtelijke samenhang waardoor ze als op zichzelf
staande landschappen kunnen worden ervaren. De openheid en ongestoorde vergezichten zijn
belangrijke kenmerken. Het landschapsmonument Achthoven heeft een grote ecologische waarde
met weidevogels. Het heeft ook een grote cultuurhistorische waarde zoals afleesbare
ontginningsgeschiedenis, historische landschapselementen, historisch boerderijenlint,
waterwindmolens en waterstaatkundige structuren. Het boerderijenlint aan de Achthovenerweg
wordt benoemd als groene oeverwallijst grenzend aan de veenweideparel Achthoven.
Ruimtebeleving en rust in Achthoven: unieke vergezichten. .. met enkele subtiele doorkruisingen om
de ruimte, de rust en de natuur beleefbaar te maken.

In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit Oude Rijnzone worden richtlijnen gegeven waaronder: behoudt en
versterk zichtlijnen haaks op de rivier en versterk ze, waar mogelijk door het verwijderen van
storende elementen (NB: bijvoorbeelds windmolens voor het opwekken van energie).
Langs de Achthovenerweg ligt een uniek en gaaf lint van historische boerderijen, vrijwel alle
rijksmonument. Tegen een achtergrond van enorme windmolens boet dit lint aan kracht in.
De Achthovenerpolder vormt samen met de naastgelegen Hondsdijkse Polder het grootste
poldergebied in de regio, dat niet doorsneden wordt door wegen (m.u.v. van fiets- en voetpad over
de middeleeuwse omkading en boerenlandpaden) en dat ook zo ervaren wordt, mede door het
ontbreken van verlichting en windmolens voor de opwekking van energie (zie Belvedergebied en
richtlijn).
We hebben met veel moeite de HSL van een bovengronds door het landschap van de polder
Achthoven snijdende strook/talud onder de grond gekregen in een speciaal daarvoor aangelegde
tunnel.
Momenteel wordt door de gemeente Leiderdorp gewerkt aan de Ruigekade, in combinatie met het
Gravenpad, om deze als een belangrijke recreatieve ader van het wandel- en fietsnet van Leiderdorp
te versterken.
Hoe ongerijmd is het dan om in dat bijzondere en kwetsbare gebied, dat benoemd is als parel en
waarvoor we van alles in het werk hebben gesteld en stellen om deze met zijn ecologische,
ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten te behouden, te versterken en beleefbaar te maken, een
serie enorme molens voor het opwekken van energie te willen plaatsen. De maat en de openheid van
het landschap en het ongestoorde vergezicht verdwijnen.
U kunt nu al ervaren wat de windmolens van Heineken langs de N11 doen met de omgeving. In de
Hoofdstraat van Leiderdorp bijvoorbeeld zie je vrijwel overal de draaiende reuzenwieken.
Tevens begeeft u zich met de optie om windmolens voor het opwekken van energie te bouwen in de
Achthovenerpolder en andere polders op een ander pad, dan provincie en nationale overheid
voorstaan, waar duidelijk gekozen wordt voor windparken op zee.
Binnenkort start de aanleg van de Randstad 380 kV Noordring, de traditionele elektriciteitsmasten
worden vervangen door een moderner type mast. Deze worden hoger en zullen meer kabels dragen
dan momenteel het geval is in Achthoven. Door de werkzaamheden en nadien door het toegenomen
aantal kabels wordt het al moeilijker voor de vogelstand. Het ruimtelijk effect zullen we kunnen
aanschouwen als ze er staan. Het lijkt ons zaak om zeker niet ontwikkeling op ontwikkeling te
stapelen in de planfase, maar eerst de effecten van de Randstad 380 kV Noordring in werkelijkheid te
bestuderen en dan pas te kijken of een volgende stap mogelijk is en wat daar dan weer de gevolgen
van zijn. Zonder nadelige gevolgen voor de kwetsbare polders zal het zeker niet zijn.
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