
 
Het laatste Ruimtelijk Ontwerp 
 
Hieronder de situatie direct ten westen van de randweg zoals die na de CDA motie in het DO 
is veranderd. In deze tekening is goed te zien dat het donkerblauwe deel wordt afgegraven 
ter compensatie van de demping die verderop plaatsvindt. 
In feite doet de gemeente nu 2 dingen fout! 
 

1) Men gaat dempen ten koste van het elzenhakhout dat “Het CDA” graag zouden 
willen sparen. 

2) Men gaat (nota bene ter compensatie!)  de enig overgebleven brede oever langs het 
hele pad afgraven (zie foto). 

 
Een bijkomend nadeel is óók nog eens dat de bruggen tweemaal zo lang (dus duurder) 
moeten worden (goed te zien op deze tekening). Overigens wordt deze voetbrug maar 1 mtr. 
breed. 
 

 
Het meest recente en aangepaste plan (RO) 
 

 
De enige brede oever  langs HMP. In het RO blijft hier maar 70 cm van over. 



 
Onnodig afgraven 
Het afgraven van deze oever is hoe dan ook waanzin want volstrekt niet nodig  ter 
verbetering van de infrastructuur of wat dan ook. Het is een volstrekt willekeurige keuze. Het 
is ook goed mogelijk om de compensatie van de demping elders (iets zuidelijker langs de 
randweg te doen). Rijnland stelt daarover geen enkele eis. Men kijkt enkel naar de 
oppervlaktes. 
 
Het Alternatief 
Het ligt dus nog steeds voor de hand om te kiezen voor een goedkoper, mooier en groener 
alternatief: “de route achterlangs Uk en de Beatrixschool ” zie plattegrond hieronder. 
 

 
 
Dit plan heeft vele voordelen: 
 

1) Geen demping nodig  (kostenbesparing en behoud van het elzenhakhout) 
2) Geen afgraving nodig  ter compensatie (kostenbesparing en behoud van de groene 

oever) 
3) Bruggen korter (kostenbesparing) 
4) Het schelpenpad hoeft over een lengte van 150 meter niet te worden versmald  tot 

1 meter zodat wandelaars elkaar normaal kunnen blijven passeren. 
5) Wandelaars en fietsers blijven over een veel groter deel van het pad van elkaar 

gescheiden. 
6) De ingang van het dagverblijf kan naar achteren worden verplaatst zodat het 

schelpenpad wordt ontzien en rustiger wordt. 
7)  De haag langs het pad ter hoogte van de Beatrixschool kan ook gespaard blijven. 
 
 
Wie kan hier nu eigenlijk tegen zijn? 
Hieronder nog enige extra info. 
 
 
 



 
 
 
Extra info 
 

 
Het oorspronkelijke DO  waarin de bochten waren verdwenen. Ook in dit plan verdween 
de groene oever. 
 
 
Hekje tussen voet- en fietspad 

 
Foto uit het oorspronkelijke DO als voorbeeld voor de situatie bij Uk en Beatrixschool na 
demping. 
 
Deze foto laat zien hoe het hekje (over een lengte van 150 meter tussen het fietspad en 
het schelpenpad) geplaatst gaat worden. Deze foto is echter zeer misleidend  omdat in 
werkelijkheid het strookje groen maar 40 centimeter bedraagt. Amper genoeg om het 
hekje te kunnen plaatsen.  


