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Nimby troef bij Duinpolderweg 

 
In ploegjes mogen de insprekers hun zegje doen. 

 

Sjaak Smakman Vandaag, 7-9-2018 17:12 

 

In de jaren tachtig introduceerde milieuminister Pieter Winsemius het begrip nimby – not in 

my backyard – en ook deze vrijdag klinkt het in het provinciehuis in Den Haag wel erg vaak 

door in de betogen van veel van de tachtig insprekers over de Duinpolderweg. 

Niet zelden is het daarbij de pot die de ketel verwijt. Neem de Zwaanshoekers, die het spits 

mogen afbijten bij de marathonzitting: de gemeente Hillegom wil hem gewoon zo ver 

mogelijk bij de dorpskern vandaan en dat wij daarvan de dupe worden deert ze niet., zeggen 

ze boos. Dat hun dorpsraad er eerder voor koos om de weg zo ongeveer dwars door Hillegom 

aan te leggen, dat vergeten ze maar even. Voor de Oosteinderlaanbewoners, die zelfs een 

filmpje hebben gemaakt om te benadrukken dat je echt geen weg moet aanleggen langs hun 

rustieke laan, geldt bijna letterlijk dat ze geen weg in hun achtertuin willen. Overigens is 

Alexander Claus daar wel eerlijk over: nu heeft hij een kilometer vrij uitzicht en dat wil hij 

graag zo houden. 
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Opvallend in de bijdragen is de steun onder veel insprekers voor het alternatief NOG Beter 

2.0 met als hoofdonderdeel het doortrekken van de Weerlaan naar de Driemerenweg (N205). 

Op zich niet zo verwonderlijk, want voor het nieuw aan te leggen stuk hoeft weinig te wijken 

en als het er ligt heeft eigenlijk niemand er last van. Alle kosten en baten tegen elkaar afgezet 

komt dit alternatief in de eigen onderzoeken van de provincies overigens ook als beste uit de 

bus. 

Waar het doortrekken van de Weerlaan bij veel insprekers op nummer een staat, ligt dat 

anders voor de randwegen bij Zwaanshoek en Lisse. uit NOG Beter. De Zwaanshoekers 

kunnen redelijk gerust zijn, want GS geven in hun uiteindelijke plan aan dat over die weg wel 

te praten valt. Voor de al tot Poelweg omgedoopte weg vanaf de Tweede Poellaan in Lisse 

naar de oprit van de A44 bij Abbenes geldt dat niet en de betrokken bewoners en bedrijven 

van de Rooversbroekpolder en Lisserbroek zijn dan ook massaal aanwezig om hun hart te 

luchten over dit plan dat voor hen als een baksteen uit de lucht kwam vallen. Ze hebben ook 

een punt: nut en noodzaak van die verbinding zijn nog niet goed bekeken. Dat gaan we doen 

Provinciale Staten een besluit hebben genomen, zeggen GS in hun voorstel. De omgekeerde 

volgorde, stellen bewoners, die ervan overtuigd zijn dat deze verbinding echt niets oplevert. 

Voor de Statenleden van beide provincies was het vrijdag overigens alleen luisteren en vragen 

stellen. Komende woensdag praten de Zuid-Hollandse Statenleden er verder over. Dan komt 

er wellicht ook meer duidelijkheid over welke kant het de week daarna opgaat als Provinciale 

Staten een besluit moeten nemen. 

 

 

 


