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Geacht College van B&W en Raad van Leiderdorp

Na een uitvoerig onderhoud op 17 mei 2021  van het Groenoverleg met wethouder van 
Woudenberg, waarbij  standpunten m.b.t. de RES zoeklocaties zijn uitgewisseld, komt dit 
zelfde Groenoverleg Leiderdorp met onderstaand advies aan het College van B&W en de 
Raad van Leiderdorp:

De mogelijke aanwijzing van  de Munnik(k)enpolder  en direct aangrenzende polders (in de 
RES participaties aangeduid als A4 zoekgebied en  als individuele  zoeklocatie ingetekend  
op p 66 van de RES1.0)) wordt  door de leden van het Groenoverleg als locatie voor plaatsing 
van 1 of meerdere windmolens  ten sterkste afgeraden. 

Als onderbouwing voor dit advies kan worden aangevoerd dat de Munnikkenpolder (MP)  na 
de oplevering in 2015, mede dankzij de inspanning van de gemeente en vele vrijwilligers, zich 
als recreatiegebied  (doelstelling) sterk heeft ontwikkeld maar daarnaast ook een gebied is 
geworden met een grote natuurwaarde i.h.a. maar met name  voor vogels. Een welkome 
ontwikkeling in tijden waarin veel natuurgebieden en dus de biodiversiteit steeds verder onder 
druk komen te staan.  Veel inwoners van Leiderdorp en van daarbuiten genieten  dan ook van 
die toegenomen natuurwaarde doordat ze van dichtbij een grote diversiteit aan vogels kunnen 
zien. De MP staat dan ook terecht vermeld in het Groenstructuurplan  ( immers het Groene 
Hart begint met de MP) en wordt ook uitgebreid behandeld in het Beheerplan voor 
groengebieden (2020) van de gemeente Leiderdorp. 

Zowel in voor-als najaar wordt de MP gedurende meerdere weken gebruikt als rust en 
foerageergebied door grote groepen grutto’s (rode lijst, gradatie gevoelig) en wulpen (rode 
lijst, gradatie kwetsbaar). Daarnaast fungeert de polder als broedgebied voor een andere 
rode lijst soort (gradatie gevoelig) namelijk het visdiefje.  
Ook weidevogelsoorten als tureluur en kievit broeden er evenals verschillende riet en 
watervogelsoorten. We moeten dus zuinig en trots zijn op zo'n gebiedje in onze achtertuin. 
De toenemende waarde van dit gebied wordt ook onderkend door Sovon (Samenwerkende 
Organisaties Vogelonderzoek Nederland).
 

Echter de aanwezigheid van grote aantallen vogels ( deels rode lijst soorten) laat zich niet 
verenigen met de aanwezigheid van windmolens. Het gebied wordt te onrustig, te verstoord 
en te gevaarlijk  voor vogels door malende rotorbladen.  

De suggestie van de gemeente om plaatsing  zo dicht mogelijk  langs de A4 te realiseren, lijkt 
onhaalbaar.  Dit gezien de veiligheidsrisico’s en een  hieraan gekoppelde verplichte minimale 
afstanden tot de snelweg A4 en tot de ondergrondse  hogedruk buisleiding direct aan de 
zuidoost kant van diezelfde- A4.  Ook de aanwezigheid van een ziekenhuis aan de andere 
kant van de snelweg  zal zeker van invloed kunnen zijn op de plaatsingslocatie van de 
windmolens. Met andere woorden de windmolens zullen het gebied in schuiven. Hierdoor zal 
het  hierboven genoemde ongewenste effect op de vogels in de MP alleen maar verder 
toenemen, maar ook  de vogels in de direct aangrenzende Doeshofpolder/Huis ter 
Doespolder  (deels in beheer door en eigendom van Staatsbosbeheer en tevens deels NNN 
gebied) zullen worden verstoord. 

Daarnaast is er vrijwel zeker een ongewenst effect op de recreatieve functie van deze polder. 
Wie fietst  of wandelt graag door een gebied waar draaiende windmolens staan en waar je 
vergeefs naar vogels zult zoeken?

En als laatste willen wij het Groene Hart Centrum noemen. Nog niet zo lang geleden heeft u 
in dit gebied het Groene Hart Centrum geaccordeerd. Om kort daarna de natuur- en dus 



recreatiewaarde van het gebied af te breken is hiermee tegenstrijdig, zo niet funest voor het 
welslagen van dit centrum binnen de beoogde bestemming.
Deze plek moet een belangrijke rol gaan spelen in de beleving van de polders in het Groene 
Hart

Het Groenoverleg  wil benadrukken dat zij zich niet keert  tegen de energietransitie en 
opwekking van energie door windmolens en zonnepanelen en ziet zeker de noodzaak hier 
van in. Zij stelt als mogelijk alternatief voor  de zone tussen A4 en het fiets/wandelpad 
(Boomgaardpad) dat het dichtst langs de A4 is gelegen deels te benutten voor de aanleg van 
zonnepanelen (dit gebiedje beslaat  ruim 33.000 m2 =  ruim 15.000 zonnepanelen = 1 
windmolen van 1 a 2 MW) alsmede geluidswallen/ schermen langs de A4  uit te breiden en te 
voorzien van zonnepanelen. Tevens is er plaats voor meer zonnepanelen op particuliere 
daken (nu  slechts circa 15% in Leiderdorp) en daken van bedrijven en openbare gebouwen. 
Om dit te bereiken is het o.a. noodzakelijk dat de gemeente pleit voor voortzetting van de 
salderingsregeling.  Voor  (kleinere) windmolens zien wij meer in alternatieve locaties zoals 
nog te ontwikkelen industrie- en bedrijventerreinen in de regio, mits  deze zijn gelegen buiten 
de bebouwde kom.

Tot slot: het is niet zo dat Leiderdorp regionaal ‘niets doet’ als het gaat om grote 
infrastructurele en overlast veroorzakende projecten van regionaal en/of landsbelang. 
Getuige de HSL-Zuid, A4 en 380 kV hoogspanningsleiding inspanningen. Om aan die mix 
langs de A4 nog eens windturbines toe te voegen is domweg vanuit landschappelijk en natuur 
oogpunt te veel gevraagd. Als dorp en inwoners hebben wij het voorrecht twee grote polders 
van groot cultuurhistorisch- en natuurbelang binnen onze gemeente hebben. Deze polders 
zijn niet alleen van dorpsbelang maar ook regionaal en landelijk. Deze polders aantasten 
vanuit de motivatie dat ‘iedere gemeente een steentje moet bijdragen’ is dan wel erg kort door 
de bocht. Weeg ieder belang, en ga niet alleen uit van de veel te simpele benadering van een 
min of meer gelijke verdeling van windturbines en zonneweides over waar het gebruik plaats 
vindt. Elektriciteit is eenvoudig te verplaatsen.

Namens het Groenoverleg Leiderdorp,

Voorzitter


