Beste leden,

Zoals velen van jullie wellicht weten heeft Natuurmonumenten al langere tijd
plannen met de Onlanderij. Inmiddels zijn deze plannen concreter geworden en
ligt er nu een mooi voorstel voor de doorontwikkeling van ‘De Poort van de
Onlanden’ met o.a. een OERR-speeltuin voor kinderen, meer parkeerplaatsen
en een informatiecentrum. Wij zien hiermee de Onlanden ontwikkelen tot een
mooie voorziening voor (onder andere) onze wijk en bewoners.

Als bewonersvereniging Piccardthofplas zijn we al eerder betrokken bij deze
plannen en op de hoogte van wat er gaat komen. Net als de meeste van jullie
waren wij ook verrast door de anonieme brief die de afgelopen dagen in onze
brievenbussen lag. Wij vinden het belangrijk om een goed beeld te hebben van
de ontwikkelingen en daarom hebben wij deze week gesproken met Bart
Zwiers van Natuurmonumenten over de plannen en over de punten die
genoemd worden in de anonieme brief. In het gesprek zijn o.a. de volgende
punten aan de orde geweest:


Doel van het project is kinderen op jonge leeftijd al vertrouwd te maken
met en liefde bij te brengen voor de natuur, educatief dus



Er komt geen grootschalig attractiepark maar een natuurlijke
speelgelegenheid van 4 ha, dus zonder speeltoestellen en dergelijke



De toegang wordt gratis voor leden van Natuurmonumenten en €1,50
voor anderen ter dekking van de kosten



De voormalige woning is verrot, slopersrijp en niet te herstellen



De uitbreiding van de horeca is beperkt (ca 40%) t.o.v. nu en nodig om

de exploitatie rendabel te kunnen doen. Er zal ’s avonds ook een
maaltijd te krijgen zijn voor de latere bezoekers. Het zal mogelijk worden
de ruimte af te huren voor besloten bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld
onze jaarvergadering of een familie- of bedrijfsbijeenkomst.


De uitbreiding van de parkeerruimte is een eis van de gemeente en
nodig om parkeeroverlast in de buurt te voorkomen, zoals de laatste 2
jaar veelvuldig het geval was.



Door de nieuwe brug komt er een nieuw lastig punt bij de kruising met
de fietsroute langs het diepje, maar verdwijnt het knelpunt op de kruising
van 2 fietsroutes



Als het project hier niet door gaat, gaat Natuurmonumenten proberen
elders een dergelijk project op te zetten en wordt de Onlanderij verlaten.

Natuurmonumenten heeft inmiddels zelf een website gelanceerd met daarop
alle plannen. Ook als je vragen hebt, kun je daar een reactie achter laten. De
website is: https://www.natuurmonumenten.nl/poort-tot-de-onlanden

Al met al zijn wij (nog steeds) van mening dat de plannen tot dusver echt een
aanwinst zijn voor onze wijk. Een mooie uitbreiding van de Onlanderij, met
respect voor de natuur en omgeving. Daarbij gaan wij er vanuit dat
Natuurmonumenten dit plan met alle zorgvuldigheid oppakt en uitvoert.

Met vriendelijke groet, namens de bewonersvereniging Piccardthofplas,

Wim Borghols
voorzitter

