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Betreft:

Komitee tot behoud van het Westerpark.

De wijkraad van de Staatsliedenbuurt heeft vernomen dat de NS
een spoorbaan wil gaan aanleggen door het Westerpark. Aangezien
de buurt tegen deze aanleg is, is er een komitee opgericht
tot het behoud van het Westerpark. Het correspondentieadres
van het komitee is gevestigd,/Van Hallstraat 81 te Asd. Dit adres is tevens het adres van de Wijkopbouworgaan Staatsliedenbuurt.
Door het komitee zijn pamfletten in omloop gebracht. Deze pamfletten zijn verzorgd door de drukkerij
mededeling wijkraad
-o-o-o-
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UITBREIDING- SPOORLIJNEN N,S.. 'EN HERINDELINGBij het laatste "Westerpark-overleg 'kwamen 'enkele zaken naar
voren, welke nogal opschudding veroorzaakten.
De vertegenwoordiger van Openbare 'A' e r ken deelde mede, dat B en
W. reeds in september aan. de Nederlandse Spoorwegen bericht hadden in principe akkoord te gaan met de' aanleg van twee extra '
spoorlijnen op het gedeelte baanvak tussen ^ftt '.'/esterpark en
het Centraal Station. Momenteel wrrd bezien, ^o *-rnrd gezegd,
welke konsekwe-nties deze uitbreiding v^or de naastliggende
buurten zal geven.
De tweede mededeling betrof het verplaatsen var, de ingang van
het Westerpark bij het NasFftuplein in verband met een andere
verkeerssituatie. Hoewel voor beide punten de '<onsokwe,nties voor de buurten nog
niet overzien kunnen worden, li.lkt het gewenst zo snel mogftii.lk
te reageren, Overleg met de andere buurten is momenteel gaande,
Jarenlang wordt de éne na de andere aanval ' op ' deze voor onze
buurten zo belangrijke groenvoorziening ondernomen. Ons uitgangs
punt zou moeten blijven : Niet één rn? van het Westerpark mag
gebruikt worden voor uitbreiding van het gpoornet. Bovendien
aal de N. S. geluiöwerende maatregelen dienen t© treffen om de
lawaaioverlast vóór parkbezoekers tot een aanvaardbaar nivo
terug -&t- brengen. Wij willen blijven vasthouden aan een uitspraak van de toenmalige wethouder Lammers op 11 november 1975
dat de spooruitbreidingen niet ten koste van het Westerpark
zullen geschieden.
Misschien moeten we nog verder gaan. De verbreding van de
spoorbaan langs de Haarlemmer Houttuinen met ongeveer 9 nieter
is. bji Donder bedreigend vo^r de Spaandaimrerbuurt en de Gouden
Reael. Beide buurten zullen ons ongetwijfeld vragen solidair
te zijn met een afwijzing van ds extra pt
Ten aanzien van de herindeling van het Nassa'nolein li.lkt achteraf de situatie minder alarmerend te zijn. De wijzigineer omvatten : 1. Ruimte scheppen voor de nieuwe bebouwing aan de .VATJ van
de De Wittenstraat; Z. De aanleg vart aparte fietspaden; ^t Dp
aanleg van een gedeelte vrije busbaan vo-r li.ln ??-;• 4.iïen betere aansluiting van de fietsroute Centrum naar westelijke tulrsteden. via het Westerpark.
Wat betreft de geplande herindeling zou aan de Gemeente gevraagd
moeten worden de kapasiteit van de auto-stroken te verre i r: de re n
en de kosten van ae wijzigingen meer in overeenstemming te brengen met de uitgaven voor de stratenverbetering in onze buurt.
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Landeli.lk Overleg Natuurbehoud Akties

(LONA)

Bijgevoegd het nulnummer
van T* Groensluier. De nieuwsbrief
van het Landelijk Overleg Natuurbehoud Akties,
Op 26-2-83 heeft de oprichting plaats gevonden van een samenwerkingsverband
van miljeugroepen op het gebied van ruimtelijke ordening.
Volgens het persbericht is het doel om lokale en/of regionale aktiegroepen i

Kederland met elkaar in verbinding te brengen om de belangen van natuur en
landschap effektiever te kunnen verdedigen,
Het persbericht vervolgt met te stellen, dat de Haagse wisseling van de wad
weinig goeds belooft.Plannen voor wegen, oefenterreinen,pijpleidingen,
pretparken,bochtverl/eggingen en startbanen blijken zwaarder te vregen dan
natuurb ehoud.
Het opjagen van de openbaarvervoerprijzen en het binnenhalen van plannenwerkverschaffing in de wegenbouw,-toont de tendens mens en natuur te laten

betalen voor kortzichtige ekonoinische belangen.
Tegenover de minachting van die 'groene vlekjes op de kfl.?.rt' lijkt een
krachtig verzet hoodzakelijk.
Enerzijds als verdediging van waardevolle en kv/etsbare gebieden, anderzijds
als aanval op een verspillend en onrechtvaardig overheidsbeleid.
Daarbij is de behoefte gebleken om naast de bestaande landelijke organisatie
die aich voornamelijk bezighouden met beleidsbe±nvloeding, een landelijk
overleg te vormen, waarin ook ander aktievormen aan de orde zijn.
Uitgaand van de bestaande aktiegroepen en nieuw op te richten basisgroepen
wil het LCNA overleg, uitwisseling en praktische hulp mogelijk maken.
Besloten is tot het opzetten van een landelijke alarmlijst voor mensen en

groepen, die in geval van terreinbezettingen e.d. zich daadwerkelijk voor
het behoud van natuur en landschap willen inzetten.
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LANDELIJK OVERLEG NATUURBEHOUD AKTIES VAN START

*,<

Zaterdag 26 februari a.s. vindt in
utrecnt de oprichting plaats vaneen samenwerkingsverband van miljeugroèpeh op het gebied van ruini, telijke ordening.
Het initiatief tot oprichting is
afkomstig van mensen uit Utrecht,
'Amsterdam, Uitgeest en het Hergelland. Ons doel is om lokale of regionale actiegroepen in Nederland
met elkaar in verbinding te doen
brengen om de belangen van natuur
en landschap effektievervte kunnen
verdedigen.
De laat&te maanden hebben we kunnen
zien, dat de Haagse wisseling van
de wacht weinig goeds belooft:
plannen voor wegen, oefenterreinen,
pijpleidingen en pretparken worden
uit de kast gehaald, waar vele
andere zaken zijn blijven -liggen.
Het opjagen van openbaarvervpersjarijzen en het binnenhalen van
plannen, zoals die van d.e kommis—
sie-WagnerCo.m. werkverschaffing
vóór "de wegenbouw), toont een
teadens, andermaal mens en natuur
te laten betalen voor kortzichti€e ekonomiese belangen.
Tegenover de minachting voor
^die .groene vlekjes ap de kaart",
lijkt een krachtig verzet nood- .
zakelijk. Enerzijds als verdediging van waardevolle en kwetsbare gebie&en; anderzijds ale
aanval óp een verspillend en cnxjechtvaardig overheidsbeleid.

Ook wordt gedacht aan het opzetten van een landelijke
alarmlijst voor mensen en
groepen die in geval van terreinbezettingen e t d« zich daadwerkelijk voor het behoud van
iets waardevols willen inzetten.,
Zaterdag 26 februari a,s. komen
we bijeen, om 12.00 uur in de
Kargadoor, Oudegracht 36 te
utrecht. Iedereen dié belang- stelling.heeft in bovengenoemde initiatieven, of aanvullende
ideeën heeft, is van harte
welkom.
Wanneer je meer informatie
wilt hebben, of anderzins je
belangstelling wilt tonen,
kun je ons voorlopig sekretariaat schrijven: Goedestraat 33 bis, 3572 HM Utrecht
-of ons bellen: 030 - 710638
.

Initiatief groep LONA ..•

LONATIES
Deze eerste "Groensluier*1
is gratis..Een vrijwillige
.bijdrage is natuurJJjk welkom Een abonnement op de
volgende vier "Groensluiers"
kost ƒ8,-. Vrijwillige bijdragen en abonnementsgelden
kunnen worden gestort op
de voorlopige girorekening
nummer 4028060 t.n.v.
Gradus Lemmen, Utrecht
o.v.v. L.O.N.A. (abonnement)

Uitgaande van bestaande aktiegroepén wil het iXDNA overleg,
uitwisseling en praktiese hulp
mogelijk maken: via algemene
bijeenkomsten, advies en deze
nieuwsbrief.

1

DE OEVERLANDEN BLIJVEN
"De Oeverlanden Blijven" is opgericht begin "32 n. a. v. plannen van
de gemeente Amsterdam voor de bouw
van woningen en kantoren in de noordelijke oever landen van de Nieuwe
Heer.
Amsterdam is niet bepaald bekend
om z 'n rijkdom aan natuurschoon.
De Nieuwefileeren omgeving is
eigenlijk het enige gebied dat je
met een beetje goeie wil een natuurgebied zou kunnen noemen.
Hot bestaat uit een enkele honderden hek t are grote plets, omzoomd
met bos en enkele natuurreservaten.
pp de noordoever ervan wil Amsterdam woningen en kantoren bouwen,
nota bene precies in het biologies
*>ieest interessante deel van het
•rasaelkdistel

woningbehoefte te kunnen voorzien.
In de 50-er jaren is er na verbreding en uitdieping van de
De bestemming van het Nieuwe MeergeNieuwe Meer voor zandwinning, zand
bied is al vanaf 1935 groen en rekrein de oorspronkelijk aanwezige
atie, naar pas vanaf 1976 begint de
polder gestort, waarna het gebied
gemeente zich voor het gebied te inaan zichzelf is overgelaten* Dat
teresseren en krijgt het gebied de
heeft na ca. 25 jaar geleid tot
hoognodige wettelijke bescherming.
een bijzonder gevarieerde flora én : In 1979 vertelt wethouder v.d. Vlis
fauna, die tot in de wijde omgeaan de gemeenteraad dat dé dienst
ving van ^nstérdam uniek genoemd
Groenvoorzieningen bezig is met het
ma& worden. Uit een onderzoek naar opstellen van een beheersplan. Inde plantegroei door de universiteit tussen speelt in de Wibautstraat de
van .cftsterdam is gebleken dat er op Ballast-jJedam affaire:
ca. 21 nekt are zo*n 270 plantesoor- De aktiegroep "Wiebouwt" verzet zich
ten voorkomen, waaronder tientallen met suks.es tegen de bouw van een kanzeldzame. Door dé aanwezigheid van '- torenkompleks op het voormalige Bal-zeldzame plantegemeenschappen is
luflt-Nedomterrein door bouwgigant
het gebied zelfs landelijk van be- IILLU; de rechter beveelt WILHA de
tekenis.
. . . bouw stop te zetten; «?ILMA geef t verHoe komt Amsterdam nu op het 'idee
volgens de gemeente de schuld en dient'
om zo 'n uniek gebied van de kaart te een schadeclaim in van ƒ 13.000,000.
vegen voor een dubieus woningproHa onderhandelingen tussen wethouder
jekt en een groot kantorenkompleks? Schaefer en HLMA wordt in juni IC?0
Dubieus, omdat de ligging van het
de volgende "minnelijke schikking"
gebied er<ï geisoleerd is, en het
door de gemeente aanvaard: ¥ILM,t mag
aantal woningen (700) te gering is toch een kantoor bouwen aan de "Jibautvoor voorzieningen als winkel of *n straat, zij het iets kleiner dan het
school, en d*é dichtsbijzijnde voor- vorige, en mag bovendien 35.000 m*
zieningen 'op 2 km afstand liggen.
kuntoorruimte realiseren in de Rieker-,
Dubieus, omdat er nogal wat geluids- polder, een terrein dat aan de Oeveroverlast is van rijksweg 4, die
lunden grenst. Nadat in januari 'SI
vlak lan£s het gebied loopt»
het rapport van de eerder genoemde
Dubieus, omdat een gemeentelijke
gemeentelijke kommissie door de gekommissie in 19~*0 vaststelde dat . meenteraad is aanvaard (waarin dus
woningbouw in de noordelijke oever- stond dat er in de oeverlunden niet
landen niet wenselijk Wcis, en er
gebouwd moest worden) lekt in mei '31
tot 2020 no£ voldoende andere lo- een bouwplan voor de oeverlanden uit,
in de stad waren oa in de
opgesteld en uit te voeren door ....

WÏLMA. Behalve woningen moet er in de
oeverlanden en Riekerpolder samen ca,
140.000 m* kantoorruimte komen, in «82
wordt dat zelfs verhoogd tot 200*000 m?
(Br staat op het moment ca» 200*000 ar
kantoorruimte leeg in Amsterdam?) In
december '81 worden de plannen officieel
gepresenteerd*
TERZET

Er is in het afgelopen jaar veel verzet tegen de bouwplannen gekomen.
Door tal van organisaties op het gebied van natuur, milieu en rekreatie,
maar ook op het gebied van woningbouw worden-de plannen-gekraakt* Na
Inmiddels is de gemeente opgehouden
eindeloos gepraat, waarbij blijkt
met storten, nadat we met een prodat ook de politieke partijen niet
gelukkig zijn met het plan, gaat de ces hebben gedreigd, en is een heleboel 'puin en afval er weer uitgegemeenteraad op l dec. '82 toch in
principe akkoord. Alleen de opposi- haald. Ook is het gebied weer afgetie (PSP,PPR,V7D) stemt tegen. Sen
sloten voor autoverkeer. Omdat de
echte afweging tussen woningbouw en gemeente het terrein verder niet
natuurbehoud is niet gemaakt. Daar
wil onderhouden, zijn we maar begaat het in feite pok niet om. Van
gonnen het in eigen beheer te nemen.
de woningnood wordt in dit geval
pp 29 januari j.l. hebben ca. 150 ledankbaar gebruik gemaakt om te ver- den en sympatisanten Van de aktiegroep
doezelen dat het om een kantoorbouw- een deel van de oever van de nieuwe
pfojekt gaat, dat dient om een enor- Heer schoongemaakt en er is een groot
me schadeclaim kwijt te raken. Omstuk rietland gemaaid. Op de zondagen
dat 2 kopstukken van-de PvdA ( V.d. 4 en 27 maart a*s. gaan we daarmee
Ylis en Schaeferj er hun nek voor
verder, en ook daarna willen we
hebben uitgestoken gaan de akkoord- ideeSn ontwikkelen om het gebied verpartijen in de raad (PvdA, C D A, CPN, der op te knappen.
D'66) overstag, al beseft iedereen
Door deze ongebruikelijke manier van
dat het om een stedebouwkundige
"burgelijke ongehoorzaamheid" krijgen
giller van de eerste orde gaat. Het we
veel sympatie van de bevolking In
definitieve besluit is echter nog
de buurt, die ziet dat we ons niet
niet gevallen, en het verzet tegen
alleen verzetten, maar ook de handen
de plannen wordt sterker, ook binuit
de mouwen willen steken.
nen de akkoordpartijen.
Over
eventuele terreinbezettingen,
.•
'
* blokkades
en matpartijen met de UB YERLOSDfiRISG BH HERSTEL
naken we ons voorlopig niet druk2
In het gebied is een grondoverslag- de oeverlanden blfjven immers.
plaats aanwezig van de dienst Groen- De Oeverlaaden BlfJven
voorzieningen en er is in het ver- -Pos-tbuö 55611 Amsterdam
leden wel eens wat zand en puin ge- rPostgiro 5417345 t.n.Vé D. v.d* Helm
stort, zoals gebruikelijk in een on- tel. algemeen
-020 -«243464
beheerd gebied vlak bij dé stad.
persgroep
-^Q20
- ?29252
Echt storend was het echter nooit.
«020-763261
Tot 1981. Toen werd het terrein
beheersgroep-•020 *
opengesteld voor auto's en verscheDe actiegroep heeft een lijvit
nen er overal hopen puin en grond.
rapport gemaakt; net kost ^,50
De gemeente liet zich daarbij niet
inclusief portokosten, en is te
onbetuigd: men dumpte reusachtige
bestellen op giro 5*^73-^5 tnv
bergen onbruikbare blauwe klei midD v. d. He lm. Voor ƒ10,— wordt
den in een van de mooiste delen van
U donateur, en abonnee van
het gebied, en het stortte enorme
"Aan de oevors vrn de stad".
hoeveelheden puin.

LAUWE RSM EER AKTIE

Bazaar 1980, de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg, van een
militair oefentejrrein in de Lauwe rsmeer zijn begonnpn. Ia het al te
laat?
!
Begin 1983» de aanbesteding van *
het werk heeft plaatsgevonden» de
totale inrichtingskosten worden geschat op 2 a 300 miljoen gulden.
Br wordt druk gewerkt aan (hoofd) drains, oefenheuvels etc. Is het te
laat om aktie te voeren? De bestuurders in Den Haag twijfelen nog
steeds aan de techniese uitvoerbaarheid en de wenselijkheid van
n oefenterrein, waarvoor zo 'n
rraai stuk natuur opgeofferd moet
worden. Toch rolt de defensiex
machine door. Zoals gebruikelijk
holt de besluitvorming achter de
inmiddels al uitgevoerde werken
aan. Waarom? Uit rapporten van de
Rijksdienst IJs s eimeerpolders en
ingenieursburo DHV valt te konkluderen dat de Uarnewaard nauwelijks
geschikt te maken is als oefenterrein. De geluidsoverlast zal enorm
zijn; geluidswerende maatregelen
zullen volgens TNO nauwelijks helpen, Eet gebied zal zijn waarde
voor de rekreatie grotendeels verliezen, een tegenslag voor de .
streek. De Lauwersmeer is een jong
.maar uniek natuurgebied, ttniek omat de natuur hier vrij haar gang
neeft kunnen gaan, en waar kan dat
nog in Nederland? Het argument
werkgelegenheid is een valse voorstelling van zaken. De horeca en
de middenstand verwachten misschien
iets aan het leger te verdienen,
maar dat zal niet opwegen tegen de
verliesposten die ontstaan door het
wegblijven van rekreanten en de
leegloop van de streek. Voor veel
mensen zijn het m. n. anti -militarist iese overwegingen die defensie
ongewenst maken in het Lauwe rsmeergebied.
Het is voor de bevolking van 'heel
Nederland van het grootste belang
dat we alsnog door middel Vun een
massale aktie, inspraakprocedures
en bezwaarschriften Defensie een
holt toeroepen.

23 en 29 mei a. s. wordt er in en
rond het Lauwersmeergebied een
grote manifestatie gehouden tegen
de aanleg v«n het oefenterrein.
Het wordt een landelijke aktie,. een
groot aantal organisaties en personen
hebben zich in een platform verenigd
om deze manifestatie voor te bereiden.
Br wordt gedacht a^n plaatselijke
demonstraties, fietstochten, een kultureel programma, een kinderprogramma,
natuurtochten, het oprichten van een
monument door kunstenaars, de premiere
van een Lauwersmeerfilm, een tentekamp,
zeilschepen en woonbotendemonstraties
etc. De volgende platformvergadering
om dit allea voor te bereiden wordt
gehouden op 9 maart a.s. in zaal dé
"Hoskam" te Buitenpost (Frl) aanvang
20.00 uur.
l
Belangstellende organisaties en personen kunnen inlichtingen krijgen bij
J3.aas ten Have, hoofdstraat 62,
^ouwer^ljl {0595f - 21*7) enx#mette
v*d. Post, v%.d. Brieiweè 2, ülrüm
(05956 - 1953).

RED PARK TER WORM
Volgens een enquête, die is uitgevoerd
door het Instituut voor Telefonisch
Marktonderzoek, is 66$ van de Heerlenaren tegen een pretpark op het landgoed Ter Worm. De JtëJ»7B en da FNV
spraken zich uit tegen het pretpark.
Ruim 6000 mensen demonstreerden op
22 januari j.l. in een voor Limburgse
begrippen uitzonderlijke deaonstratie,
tegen hst pretpark.
45.000 Mensen ondertekenden een petitie tejen de pretpdrkplannen.
Zelfs de fraktievoorzitter van het
CJA in Heerlen (de grootste partij),
J. üoyen-verwachtte dat de leden van
zijn partij n«i de demonstratie de
plannen voor het pretpark zullen
afwijzen. Op 31 januari j.l. blijkt
dut de heer Goyen bij zijn uitspraak
even verbeten"was dat zijn p-rtij ook
nog een aantal zeer rechtse jongeren
kent, die «anno 19^33 niet aarzelen de
laatste restjes Heerlense natuur op te
offeren a«n de OGON-erondautffia.
Tijdens de CDA-ledenvergadering werden
er twee moties aangenomen5 één voor
en één te^en het pretpark. Deze maand
zal de Limburgse partijtop een hele
vergcidering wijden a>-n de verrechtsing

Van de CD A-jongeren.
Voor de laatste informatie rond het
pretpark was tijdens het maken van
deze nieuwsbrief geen kontakt met

Limburg mogelijk. £0n paar dagen per
jaar is namelijk heel Limburg pretpark en is niemand aanspreekbaar.
Karnaval dus. Nu moeten we maar even
afwachten!

BOEKBESPREKING
-BESLUITVORMING EN
l RIJKSv/EGSNAAULEG

«T

Auteur: Sybren C. de Hoo
Uitgave: Sociologisch instituut RU Leiden, 1982
pp. 99, niet op kringlcoppaier
•
prijs: ƒ 15,- (incl. porti)
te "bestellen bij het Sociologisch. Instituut, Stationsplein 2^2, .2312 AH Leiden,
tel. 071-14-8333, tst. 3156
(mevr. A.v.d. Kolk), betaling na ontvangst) .
• .

**1
Wie de aanleg van een rijksweg
wil verhinderen, ziet zich al •
snel gekonfronteérd net een
f
wildernis van plannen, en schema s
die aanleg van zo 'n weg schijnen
te rechtvaardigen... Het boekje
"Bé sluitvorming en Rijkswegen%
aanleg" weet deze papieren wildernis héél aardig te schoffelen:
"'erkelijk alle stadia van berl'i*tvorming e a bijbehorende procedures,
' "-ergunningea én inspraaksomenten
komen aan bod.
Ses. groot deel van het "boekje bestaat uit het schetsen van de
procedurele aspekten vert besluitvorming roni rijkswegenasnleg.
Toch. is het Tiiet bedoeld als instrument tot vertraging van aanleg; de ^.r-ocQdures worde;: -ze uitvoerig behandeld, omdat sij zovjel strijdperk als neerslag ^ij^
van tv?iiitig jaar maatschappelijke
strijd. I-cse vordt vrij schetsmatig behsiceld; wel duidelijk
near vore n. kc-st de breuk die os.streekc 1;-"C plnatsvicrtt. In de
arfcri v;erd uit aaan van
ie aanleg
van het rijknvf?gtïnnet gec'ist, en
inderdaad «erd das-rtoe v?ïnsf "

het.pad struktureel er. rina
(invoering Rijkswtieen.i:onds) gebaand. Juist op het moment, dat
Rijkswaterstaat een vrijbrief tot .
i.i de oneindigheid lijkt te krijgen voor het platwalsen van Nederland, geeft de ailjeubeweging:
:
haar eerste tekenen-van leven.
••'
Vanaf 1970 wordt uit'naam van de
demokratie het behoud van landschap-'•
pelijke v;aardon geëir.t; gaandeweg
gekoppeld aan eisen t.a.v. een geintegreerde verkeers- er: vervocrsplanning.
Van integratie op dat gebied is nog
bijster weinig sprake. Wei is in de
zeventiger..jaren Oj.- velerlei Ar?.jze
getracht kritiek en verzet 'te integreren in h«t boElaitvorsir!gs;>r-oces.
Inspraav als stopniid.del teger^dé af-*
brokkeling- van •legitimiteit, 2tn
citaat uit een intc-rne notitie van
Rijksv/aterstaat v •iirektie !Toorc-Srabant, oktcjcr 197°- "C? 26 oktober
a.s. wordt een proefvoorlichtiüt;
gehouien &1^ voorbereiding or £e
lichtint: n.b.t. d!e pro-k rond ri.j>s\-o^ 60* -ist is

noodzakelijk dat voldoende en kritisch publiek aanwezig is dat zich
kritisch ten aanzien van de tracêproblematiek opstelt." De strijd
is onvermijdelijk; dus kiest Rijkswaterstaat voor het integreren van
inspraak binnen haar grenzen en normen, wordt men zelfs opgewekt tot
kritiek; deze wordt getolereerd in
zoverre zij tot grotere legitimiteit
van het uiteindelijk besluit kan ^
leiden.
De nadruk op de procedurele zijde
drukt de inhoudelijke kant, en een
mogelijke analyse van_het machtsspel

wat in de kantlijn. Het sociologisch!
uitgangspunt heeft bovendien op sommige plaatsen tot resultaat, dat
soms eerder de sociologische begrippen dan de besluitvorming rond
aanleg van rijkswegen het onderwerp
van uitleg is. Kleine kanttekeningen
bij een projekt dat nog gaande is:
een meer inhoudelijke uitwerking is
in voorbereiding.

£1oppenborg

Verschenen: ATtiLISWSERD-krant 1.1/12 oef,
o.m.
.
- weg met begrotingstekort
- rijkswaterstaat overtrad kapvergunning
- overzicht van .verkzaamheden

— week van bezettingen en Kappen
- het recht van de sterkste ' •
-gaat Bunnik eronder door?

.

Te bestellen door overstaken van / 2,30
op giro 405&57Q t.n.v. penningmeester van
Amélisweerd te Utrecht, onder vermelding
van Amelisweerdkrant 11/12. Wanneer je
ƒ 5,:— overmaakt, kun je lid worden van de
vereniging en dan krijg Je mininaal 4 nuaamere per jaar toegestuurd.

Uitgeverij Maas- en Mergelland is gevestigd op het met afgraven bedreigde Plateau van Margraten.
Velen knaagden reeds aan ,de kalkflanken van het Plateau: het gehucht
't Rooth verdwijnt meter.na meter in een enorm vijftig meter diep gat.
Maas- en Mergelland wil meer zijn dan een producent en verkoper van
boeken:
,
In onze Margratense Milieureeks leggen wij iets van onze liefde voor
het Plateau van Margraten,
onze bezorgdheid voor een vuile Maas- waarvan de Rotterdammers
onder U moeten drinken- .onze bezorgdheid voor verstoorde Wadden en
onze boosheid over de vervuiling van de Wereldzee.

Ons eerste produkt is een bewerkte wandelgids, die uitgegeven wordt
in samenwerking met de Aktiegroep Behoud Margratenplateau:
J.de WittBroeder de Wit):

ISBN 90 6591 101 4, Offset, Geïllustreerd met 2 pentekeningen en 5
kaartjes, 24 pag. DIN A5- Partic. prijs: f 5,00.
De opbrengst komt na aftrek van de kosten ten goede van de Aktiegroep Behoud Margratenplateau.

In de Margratense Milieureeks hebben wij nog twee boeken gepland met
regionale achtergrond:

Meter na meter wordt het Margratense gehucht 't Rooth opgeslokt door
de mergelexploitant.
Een fotoboek op formaat 20 btj 20 vertelt U over de verdwijnende en
verdwenen schoonheid van een gehucht, dat werd afgeschreven als
het gehucht Ruigoord bij Amsterdam.
i
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Verschijning: Voorjaar of Zomer 1983. Part. prijs:+ f 25,00.
Auteurs: Redaktie Cemintgazet, Valkenburg/ Margraten.

Gepland 1983.

Ons Postadres is:

of:

Uitgeverij Maas- en Mergelland,
Postbus 11,
NL-62 69 ZG Margraten.
tel.:0^58-1652.

Uitgeverij Maas- en Mergelland,
Antwoordnummer 21603,
6230 XB Maastricht.

Stichting
wil
geen
^° -W'ukHv
nieuwe wegen meer
D
•'.&

openen
strijd tegen
autoweg door duinen
Vm onze
TILBURG -^
door de Dnmense «n
Duinen zal grote sdudei
m aan het nffiea. AUm H.
Kraal van de richting Bnbeoti*
Müku Federatie (BMF). Dé
sddtting is een van devnf agi• Beugrotppringeit die sterk ge*
loost ijf
witóweg óooc de

k

S"v

De proceeten

OU bVt

Sr wortt JurtUla door 4» tewteUJk» omhdd WJn» eon half milwn bit «egcnnet Voor tttttml»
dtnc VM bet
voor 1883 m mlQoen gul>
oen ter
srbeechlütog, teram voor
vnbetartnc VMQ bet
nrt itocbto 81 nOtam to

Rijkiweg 62 door bet
ta D
De
^*'

WedwQk. Loon «pSad m
GkpeOt.
"
fot tw* «en Rgktwtc «2 b

«Rt

4n pEwta «ui ovtr d*
«mcfceur
|j|)ittibowi het vncht_

XD De* fÉppor* pwlt oe etMBrttH^
1 bet tevrlnn tnn de nv»
r bet boa van AnoUewerd en
'de yottooüng van de ringweg

KndiMBBiiBg.BiMMt
vn bet gelM. Dit

E

Betuuigetied. bjjLOBBop Zend) «M»

tel
cQtev
a «oordma Ver-

.W*l

na tle euunrag opgievoeid. Me de
legalhittttcdewegowdngeBaBO
de provincie. Bet gedeelte
VJeehiflk moet tn 1987 kleer ign. Het
gjedeehe door betjaetuuigtUrf al
niet eerder dan 1992

aaken. Déondenoeken na»
i dat bet spoorwegnet, dat in
4» Jaren dertig dank aU
baUaeteun meer dan i
kttometef tong waa, nu i
op het peü van jgBQ. ai i
4at van bet voomentan van bat
bcuft terug te drtoien,
nwar «ctnii ia Oe pnkttjk h ta-

aade

ae nieuwo weg Mn enoe

Vaten» i
AMSTERDAM - De
Stichting Bttuctuuion*
.dergodc Bouwnijverheid
(BOB) «U dat de aanleg
van wegen in Nederland
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Limburg vreest aanleg Rijksweg
Van onze correspondent
ROERMOND — De meest inijpende verandering in het
»ord- en Middenlimburgse landhap wordt ongetwijfeld de
jksweg 73. Deze weg die een
wgaande verbinding vormt van
jxmeer naar Maasbracht luisrt naar de naam de ruggegraat
m Limburg. Tegenstanders beulen hem liever als hyena die zich
>edt met natuurgebieden. Vooralig minister Zeevalking voorclde reeds üat de problemen van
melisweerd „slechts een peulehilletje vormen," vergeleken
iet de inbreuk op het landschap
ior de R 73.
De knelpunten spitsen zich toe op het
ace Venlo-Maasbracht. Rijkswateraat directie Limburg werkte hiervoor
•rschillende varianten uit, die echter
ivoldoendc bleken. Het huiswerk
toet daarom worden overgemaakt. Acegroepen vrezen dat daarbij onvpl>ende aandacht wordt geschonken aan
e milieu vriendelijke routes, Z$ worden
aarin gesteund door een aantal leden
.m de Commissie Overleg Wegen, de
OW. Deze commissie ondersteunt de
aad van de waterstaat die de minister
liteindeujk ad viseert over de tracé-keu-

e.' .

De Nederlandse spoorwegen, die zich
,\t verleden actief bemoeide met de
roblematiek met de rijksweg, heeft het
i rijdgewoel stilletjes verlaten. Eerdere
'jornemens van de NS om het baanvak
oermond-Nümegen te elektrifkeren
n te verdubbelen worden nu als „on*
mogelijk" betiteld.
Bij de vaststelling van het tracé voor
te ruggegraat van Limburg spelen lokae belangen een grote rol Zo kampen de

gemeente Venlo en Roermond met Interne verkeersproblemen die door .de
komst van een nieuwe rijksweg op een'
goedkope manier kunnen worden opgelost. Daartoe moet het tracé tussen beide
gemeenten wel via de oostelijke Maasoever lopen. Venlo krijgt daarmee een
nieuwe Zuiderbrug en Roermond een
goede omsluiting van de rondweg. De
Kamers van Koophandel, de gemeente
en de provincie dringen er sterk op aan
dit weggedeelte daadwerkelijk via de
oostoever te laten lopen. Daarin schuilt
het conflict met-de milieu-organisaties.
Een oostelijk tracé doorkruist natuur»
gebieden en woonkernen..

Swahn wordt doorkruist. „En die behoren tot de meest waardevolle beekdalen
van ons land en verre omgeving," aldus
het rapport.
'

Rijkswaterstaat kreeg conform het advies, opdracht van de minister nieuwe
trace-varianten op de oostelijke Maasoever vanaf Swalmen nader te bestuderen. Voor dat gebied had de Rijkswaterstaat drie mogelijkheden uitgestippeld.
Daar wordt nu dus een vierde aan toegevoegd, de zogeheten spoorwegvarUnt
Dit omdat de weg gedeeltelijk parallel
loopt met de spoorlijn Roermond-Venlo.

„In het gebied komt een aantal waardevolle en kwetsbare diersoorten voor.
dat in het voortbestaan bedreigd wordt
bij de aanleg van een rijksweg door hun
biotopen." De natuurbeschenningsraad
denkt daarbij aan dassen, steenmarters,
wilde zwijnen en diverse soorten padOm deze variant mogelijk te'maken i»
den, salamanders, hagedissen, slangetjes. veel water in de wijn gedaan wat tevens
en dergelijke. Verder merkt de raad op de merkwaardige bochten en kronkels
dat een landelijke nota in een structuur- verklaart. Milieubeschermers geven
schema deze oost-oever aanduidt als po- ook dit plan echter een onvoldoende
tentieel
nationaal landschap Midden- . waarbij wordt opgemerkt dat de spoorWaarde \n hebben xkh
verenigd
Limburg.
„Wanneer niettemin wordt wegvariant woonwijken van Roermond
besloten tot de aanleg van de Rijksweg doorkruist en dat betekent een verdere
in de stichting Nationaal Landschap 73 moét uit oogpunt van natuur- en aantasting van het leefmilieu.
Midden-Limburg. Ze worden niet zo landschapsbescherming gekozen worBij de nieuwe variant is geen reke- .
geïmponeerd door het verwachte eco- den voor een oplossing ten westen van
nomische uitstralingseffect van de rug- de Maas," concludeert de natuurbe- ning gehouden met bestaande nonnen
gegraat van Limburg. Twijfels bestaan schermingsraad. Dit advies echter staat en richtlijnen die gelden voor autosnelook bij de verkeerstoename zoals die haaks op het economische belang van de wegen. Daarom vindt de stichting Natiodoor Rijkswaterstaat is becijferd. Ver- regio waarbij op de achtergrond de loka- naal Landschap Midden-Limburg dat
der wordt over deze dienst opgemerkt le verkeersproblematiek van Venlo en ook de mogelijkheid van een weg op de
dat de energie die j» gestoken in het Roermond een belangrijke rol spelen. west-oever moet worden herzien, waarbij de normen en richtlijnen ook soepeuitdokteren van tracés «p de oostoever
heel wat groter is dan de aandacht voor Op de oost-oever wonen uieci mensen- ler moeten worden gehanteerd. Dat lede west-oever. „Rijkswaterstaat" sluit en bestaat meer industriële bedrijvig- vert volgens de .stichting de milieuvriendelijkste noord-zuid verbinding
daarmee wel erg nauwgezet aan op de heid.
op.
politieke en economische belangen,
maar vergeet de lanfachappehjke waarZoiets komt. opnieuw neer op extra
de," is bet verwijt
Twee-fraai»
huiswerk voor Rijkswaterstaat
«Als t/t een behoorlijke afweging
Over die bewuste oost-oevw v on»
In april 1982 hakt» toenmalig minislang* een advies Verschenen van de na* ter ZeevaDcing deels de knoop door over komt tussen de belangen van woon- en
tuurbeschermingsraad aan de minister, het tracé. Het ongeveer 95 kilometer leefmilieu, verkeersproblematiek en
van Landbouw en Visserij (vroeger ad- lange baanvlak Boxmeer-Venlo werd economische belangen dan moeten goeviseerde de raad CRM). De natuurt»- definitief; vastgesteld. Met de bouw zou de varianten op beide oevers met elkaar
•chermingsraad oordeelt vernietigend voor 1990 worden begonnen. Voorlopig, worden vergeleken", vinden de milieuover die nieuwe weg ten oosten van de komt hier een twee-baans autoweg met groepen. Voor 24 januari aal minister
Maas. De afstand tussen de rivier en de lUtbouwmogeujkheden tot een auto- Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat
Duitse grens beslaat hier vaak slechts snelweg. De minister week hierdoor af Kamervragen beantwoorden. Daaruit
luttele kilometers. Wanneer door deze van het advies van de Raad van Water- zal blijken of Rijkswaterstaat de variansmalle strook een nieuwe weg moet staat (sie tekening) die voorstelde het ten voor de west-oever opnieuw zal gaan
worden aangelegd betekent dat onher- tracé na Venlo verder te laten lopen via bestuderen.
roepelijk dat de dalen van de Roer en de de oostelijke Maasoever.
GEERT JAN DRIESSEN

Het adoies-trace voor Kijksttvg 73
van het ministerie wan Verkeer C»T
Waterstaat (boivn) en een luchtopname van de meanderende Swalm bij
het buurtschap Wieier (rechts).
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Utrecht toch
voor aanpassen
rijksweg 222
UTRECHT, 25 jan. — i-en. meerderheid van het college van B en W van Utrecht fceeft zich tegen de aanleg
.van rijksweg 27 door Amelisweerd gekeerd. Het college
«chaart zich daarmee achter de alternatieve oplossingen
die de actiegroep Vrienden van Amelisweerd heeft aangedragen.
'
blijkt «it een ontwtrpbrief
«w het ooilege ma de RAM! van
jSttUe. Daarin staat „dat de «eawe verkeenprognoaes aanleiding
rijn om te bezien in hoeverre aan«etsing vu rijksweg 222 ecu beit optofsing zal zijn dan de aan<*•««rijksweg27-middea f '._
De ootwerpbricf zou het gevolg
„zijn van de aanwezigheid vaa
«wee verklaarde tegcnstaodes van
de weg in het college. Mar Dekker (raadslid voor de PPR): „Ik
denk dat wethouder Kernkanp
<D'66), Van Wffligenburg (VVD)
.en wethouder Van Hand (PvdA)
ra het college hun invloed hebben
j aangewend. Ben mcefddbeid ui
het ooUege is AU tegen de aanleg
.van de weg. Dat was ia het verleden ook wel zo, maar toen waren
Ben W voor."
Volgens PvdA-woofdvotider
Bank de Vos conformeert het
coHege zich aüeen maar aan cea
««spraak van de Raad uit hét verleden. De Vos: „De Raad vaa Stalc heeft gevraagd of bet gemcciiitobestuur nog eens haar staad:MMI uiteen wil zetten."
i,;..,-

.•

.

^constructie
•""Een reoonstructie van rijksweg
222 hoeft volgens de actiegroep
. Vrienden van Amelisweerd geen
vertraging van jaren te betekenen,
omdat alle veranderingen en aanpassingen binnen het bestemmingsplan van de gemeente
Utrecht vallen. De gemeente
beeft dit in haar brief bevestigd
en zich acht«r de oplossing van de
Vrienden gesteld.
Wel schrijven B en W dat de
alternatieve oplossing kwalitatief
niet vergelijkbaar kan zijn met de
aanleg van rijksweg 27-nüdden.
"Het sparen van een natunrge. bied wordt van meer belang
geacht dan een hoge kwaliteitseis
voor het wegverkeer, hoewel een
lagere kwaliteit wellicht tot gevolg heeft dat het verkeer wat
minder snel kan worden verwerkt.
Behoud van Ameliswecrd is deze
prijs waard", aldus het college.

Zweden ., /
Ben Papendorp, Üd van de actiegroep Vrienden van Amelisweerd, toont zkh .zeer tevreden
'met het standpunt vin het
Utrechts» gemeentebestuur. «Het
is voor het eerst id de geschiedenis van de, acties rond Amelis.woerd en de aanleg van rijksweg
27 dat B en W ztcb ao duidelijk
uitspreken. Hel college heeft het
'standpunt van de Raad van State
overgenomen die al sinds 1977 tegen de weg is. Het ia natuurlijk
wd een lachertje dat ze met dat
standpunt komen éa het bos al
plat ligt Maar ze geven wel aan
.dat de mogelijkheden m ons rap-:
'port De andere weg heel reed
actiegroep die eind september
de Raad
waden een zestal argumenten aangedragen die-de grond
onder het besluit om de weg aan
te leggen, vandaan halen. Zo wijzen recente vtfkMfftwIingen van
Rijkswaterstaat uh dat het verkeer op rijksweg 222. de verbinding tussen Bet «erkeersptetn
Oudenrijn en Amersfoort en Hilversum, en tevens de weg die
door rijksweg 27 moet worden
vervangen, is afgenomen.
Zo reden er in 1979 nog gemiddeld 68.000 auto's en motoren
over rijksweg 222, in 1981 waren
dat er 67.700 per dag en recente
tellingen wezen uit dat dit aantal
nog verder is gedaald.
In 1978 maakte Rijkswaterstaat
de prognose dat er ui 1991 over
de nog aan te leggen rijksweg 27
en de al beslaande rijksweg 222,
141.000 auto's per dag zouden rijden. Naderhand zijn de voonpelKhgen van Rijkswaterstaat voortdurend aangepast

De andere weg
In het door de Vrienden in samenwerking met wetenschappen
van de TH Twente uitgebrachte

O

rapport "De andere weg" heeft
de actiegroep ahernatieven voor
rijksweg 27 door Anefeweerd
ontwikkeld. Bij bet alternatief
werd uitgegaan van verbeteringen
en aaapausmien vaa rijkswegltt
die bovendien veel naader kost.
baar rij" dan de aanleg van rijksweg 27. Verbeteren ea isafsiiini
vaa de oude .rijkswef komt v«tvan
joea gakten. Het
_
rijksweg 27 gaat ongeveer 250
snaTJoen gulden kosten.
. MH BH nenaemagsverzoeK aan
de Raad van State wilen de
Vrienden bereiken dat het Koonklijk Besluit van 24 december
19*0. waarin het bestemming*
pton werd goedgekeurd, wordt jewgzigd. Een aanvraag lot heraenmg nt alleen dan mogelijk ik er
sprake is van onjuiste arguatentaüe en vtiandcrende omstandighedea.
inu™™»»^
kfed k«t fcA**SA^2«M*^B^MAak

.Het kan nog- wei enkele maandea «uren voordat de Raad van
State een beslissing neemt ten
aanzien van het henbeningsverzoek. Ondertussen wordt er met
kracht doorgewerkt door
swaterstaat aan de aanleg van
I 27 door het bos Amehste vrezen valt dat de aanleg van de nieuwe weg al te vergevorderd zal zijn, wanneer de
Raad van State een uitspraak over
de aanvraag doet. Te kat om de
beslissing nog terug te draaien.

JeVoll..t>.n« van DINSDAG 16 JANUAB 1963
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Plannen voor pretpark
nabij Bergen op Zoom
vestiging van jen themapark water- of
BERGEN OP ZOOM —
en groot pretpark In
de bevdVtogsroncentratie» In ne>
•eer bU Bergen op Zoom
tevens-over
b(| cdeaen steden-en over de infrastruc.Dat staat a een
tuur «en West-Bnbent Ook bevat het
»ontwikkelaar van
rappen een mventartotte van pretotr-

voorte-

ICMI lO NeMBriaVBQ wtt OBUgUBDdÉ MO*

het venmstnltikca van het pro^^^
'

sjasr heeft Prtce fat opdiatht
veBoeStreek-VWWsst-Brtbtntende
Het pretpark SM

Grote manifestatie tegen
komst leger Louwersmeer
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In mei wordt in de Lauwenmeer een grote manifestatie gehouden togen
de komst van Defensie naar dit gebied. De juiste datum wordt op 9 februari
vastgesteld. Ais vjordt besloten dat de 28ste mei te doen, cal de Landelijke
Vereniging tot Behoud van de Wadden»»» de jaarvergadering in de Lau• houden. • ' ' • - . - • • •
'
DeWaddenvocnicmg is nwt het AkuKomité Launemneer, .«et. VouncMfieMMuté en Knneteakan voetb«t
Leovenmeer iaitiatiKntemer voor de
actie». Benabe de (rote maaifntatie in
•Mi tullen tot dan ook priktctiea wordtafehcnden.
De Bianiftatatie.» bleek gisteravond
*&«• ten actievergwlering in Het Teams m Groningen, moet op twee poten
skconen. Enen^ OB een xo breed inosje*
ijke, dus landelijk gerichte opeet, andErzijdB » het de bedoeling om de be«olking uit de «treek er bij te betrekken.
Met de kndeli^e opret cd de Waddenvmtifini sicb vooral beijghonden. Leèeo van het Aküeeomité Lauwenmeer
•B bet VoUucongreacomité «Ufen in de
slorpen steunpunten opzetten om de beig te mobUtseren. De bevolking
aal, so werd gisteravond opgemerkt,
vaoral geweien moeten worden op de
aditeniitgang van de leefbaarheid van
let gebied ah Defensie er gaat oefenen.
Daarbij gaat bet in de eerste plaat» om
geluidsoverlast al* gevolg van schietoefeningen. Gieteravond werd opnieuw
het idee van een tentenkamp gelanceerd. Een dergelijk initiatief liep in
1980 uit op grote moeilijkheden, omdat
o> plaatselijke bevolking de actoevoerden te njf ging.
Op 9 februari sal een actieplatform in
Baitenpost met concretere voorstellen
komen. Eerst is er dinsdag in Leeuwarejen weer een vergadering.
Zoals gemeld, is besloten om weer ac-

de'LAu«enme«r te houden, omdat Wnntakort verdtr wordt gegaan met de inrkbtiBf van de Msjnèwierd. In december «as de .aanbesteding. De inon*
vijfjaar beslaan, (sie eek paajina
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gemeenteraad van St Michielsgestel is in Terlegenheid gebracht
{omdat de plaatselijke goÜdub De
Dommel fwivti^Hfn drie hectare

dekte fat november dn „het boapad
opeens ophield". Dit bracht de plaibtekjke natuurbeschermers op de been. De
'- md over het uleen er werd beklag
van justitie te Den
hierna werden de

•tOS ubOGxt ^BClQIOt* UldHBlBC uöÖt

de dub baar speeherrein van 34
liectare vergroot. De mflkubewetmg \e Hart. in november
getipt over de illegale werkzaamte het
ten. *t Groene Hart hoopt dat het
mi nn. «oor • ftrpncnte herbeplanting hersteld kan worden. De
~
"" "
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DATA
26 februari

Oprichtingsbij eenkomst van het L.O.ïI.A. (Landelijk
Overleg Natuurbehoud Akties') in de Kargadoor, aanvang:
12.00 uur, Oudegracht 36,.Utrecht

1 maart

Centrum voor Energiebesparing, Jaarbeurs Congreszaal
Utrecht. Congres over CE-scenario, van 10.00 uur tot
17.30 uur. Aanmelding telefoon 015 - 131260.

9 maart

Platformvergadering van deelnemende groepen aan de
Lauwersmeeraktie. Plaats: "De Roskam" te Buitenppst (F
Aanvang: 20.00 uur.
Diskussiedag Ecologie en ;Béieid
Vakgroep Wetenschapsdynamica v.d. Universiteit van
Amsterdam i.s.m. de Ecologische Kring- van 9-30 tot
17.00 uur. Wiskundegebouv; zaal A, Hoetersstr?.at 15,
Amsterdam. '
'
. "'
.
Opgave vóór 7maart door overmaken van ƒ 25»— (iacl.
boek ecologie en beleid) op girorekening 5032156,
.t.n.v. Biologie en Samenleving, UvA, vermelden diskussiedag. Studentenprijs ƒ 17,50.

15 maart

18, 19» £0 maart

Martinihal symposium"Anders oagaan met afval"
Groningen.
.
'
.
.

19 maart

Jaarvergadering Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, Jaf-rbeürs Utrecht, varx 11.00 uur tot 16.15 uur.

S -10 april

Weekend VMD Groningen
.
Thema "milieuaktie, .principes en praktijk'',
Inlichtingenv^^^^diï^Jfoor Ö5Ö i-""260317 /

14 mei

Landelijke fietstocht ^reenpeace met Utrecht els middelpunt. -Tel. aanmeldingen of inliclitingen^^Ö-*• 2365^5. ?

23 - 29 mei

Lauwersmëermanifesta-tie in he^; XauwërsiSieergebied,
tevens jaarvergadering Landelijke Vereniginb tot Behoud
van de Waddenzee.

KOLOFON

aan dit nummer van de "Groenajuier" werkten nee :
Henk Gerritsen, André Jonkers, Jos IQopperiborg, Gradus
Leaunen, Jan Tjemme van Vieringen en Lidy Zappey.
Artikelen, data en puhlikaties z^n van harte welke»
op ons redaktie-adrees Goedestraat 3?bis in Utrecht,
ten name van lidy Zappey, ze zullen worden geplaatst
in het volgende nummer. Hoe neer kop^, hoe beter!

roensluier
^nieuwsbrief

van- het

Landelijk O v e r l e g N a t u u r b e h o u d A k t i e s *

.

nummert mrr.83

17 maart Yeorbereidingsverga*ering* alrtifi van'jbet Lan^elyk *.—
•melisweerd komité. ?O.COu In de
Kargadoor,, JDudegracht. 36, utrecht.
• '' .
' . ' > ' . :-.•'. If 5 -maart; symposium "inilieubeirei(Van een medewerker
4
U*w*Md i-,-S*
;
^ir)g in de;ja*en 80"* Rondheid 3Afgelopen zaterdag werd Vin Utirecht dóór vertcgenwootdigers risico's door 5r.ill«uv.erjru.iling.
-'an-'talrijke actiegroepen vopr landschapsbehoud het Landelijk Jaar.beurékofijgrèfeiaal .in Ctrecht.
/verleg Natuurbehöudacties (LONA) opjgericht. A&n\vezig waren Inlichtingen .te}. iOG203-!?}fee3
onder rneor groepen rond de Oeverlandèh uit Amsterdam, Amehs- (•y<svr% ï. van Kle^f-rv .lawefi').
weérd jn Utrecht, vliegveld Beek in.Lamburg.,:•.'..•"'
.
. .:• '
In de djscussie die daarsfen vooraf
1 8 ,.19, -er. ''^Cinaaft' VARA's'^groenweek^nd err>3jfcpbsiuif..' .
ging kwam duidelijk het .gebrek aan
18<_> ,.,. ^^daps', £-/r^sitim^over milieu en ek<aMW*e.. ï
W en ?0-- va^ l0.bo-17.0Qu: : tre^ng.«tuc;to r Vaiis.rv
bet ei.van O^lumbus uitvfhden. 'Ook aktiv>teiten r zo3.1s presentatie van
i, ' Jnèmobeeen landelijke organisatie als-Natuur
wind me l erts, Veurin^ watermonsters,
en^ Milieu bhjft in gebreke bij de
en iJÜichtinfrer.! tel ;- 0^-v7l-l9'r1 , "•
"coördinatie van concrete acties. '
"

PP

%

voor het groen

,, ^^,^.,-; Jos Kloppenburg is het doel'
. van hft LONA verbinding teVrengen
• tussen plaatselijke en régionale actiegroepen, orn de belangen van natuur
en landschap effectiever, te kunnen
verdedigen; .'.Tegenover 'de minachting voor die groene. vlekjes op de
kaart, lijkt een krachtig verzet npditf.
Enerzi jels als verdediging van waaijle^
volle en-- fcwptsbare gebieden, ander. zijds als aanval op onverschillig .of
•~ «rechtvaardig overheidsbeleid", aliusJosKloppenborg.
.,
v* • ' . • ' •

Uitwisselen ^

.

' '

.,"'26 'en'2"? rraart _ tentoonstelling cver''planp3!ogisohe ve.r>tsing«n''>' TfeQ.r^pise'ïrd -doo^r .'SCrj Xifirk'Le^aat.
. ^.- •
• ' • ' • • - andere:
--*
v --' —"'— : ? •natuurgebieden
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2-; -. T :* 7 iöC-2 3 ,'OOu ;'

en film.

27- J :,*'1 .C«>-'''7.CViv- -tantoónotèllingf.
•

.

Ook volgenft.Max'Ki'uytier van Watuur en tóilièu " "
voor een 01
Natuur en Milieu,
Ie. milieufederaties,;
via parlementaire
en-aring en het bidden vari óndrrsttH'ii
ning, aldvis^de verg^3ering Hiertoe

(O*, fliriifpl

•
"••»

rviCht. 3'. in- utrecht,

een netwerk van plaatselijke a«w-, 1*;.00 in
groept:n die elkaar kunnen mobilisebestuurlijke willekeur naar voren <Zo 'X
blijkt in deze rijd van crisis h*t Br|p»- ,,
ment vnn werkgelegenheid naai willekeur gebruikt ie worden om andoor- -,
dachU b<;slissineen d<sM'--tf drukken.-^
Dit « bnvoorbeeld e«> h-ofdarpu- • ^ - ^
ment bij verlenging van de- startbaan rr.;-an<5r
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OprichtingebJJeenkoiast van het LOTTA» 26 februari 1983
»

Hieronder volgt een aanvulling op bovenstaand artikel.
De agenda was als volgt:
1. Opening
.

•

2. Voorstellen van de groepen
3. Doel en opzet van het LONA door «Tos Kloppenburg

4.
.;5«
6«
7,

Diskussie over doel en opzet van het LONA
Voorstel voor organisatie
Diskussie over voorstel en vaststellen van de organisatie
Bespreking akties

Voor de verspreiding Van informatie en kennis zfln de Groensluler
en een overlegplatform in het leven geroepen. Het overlegplatform
bestaat uit vertegenwoordigers/sters van groepen dié zich inzetten
voor het behoud van landschappelijk waardevolle gebieden. Veel voorkomende bedreigingen voor deze gebieden zijn aanleg óf uitbreiding
van nntgro(i)ngen, vliegvelden, militaire oefenterreinen, inpolderingen,
wegenaanleg, woning* en kantorenbouw, industriegebieden ea «lectriciteits»
centrales, mergelwinning, pretparken, wegen en spoorwegen, stortplaatsen,
pijpleidingen en hoogspannlngsleldlngen, dijkverzwaringen, havens en
kanalen,j
i
.
•
De bedoeling is dat het platform bijeenkomt om informatie over het
verloop van akties uit te wisselen en om plannen te smeden voor praktische hulp aan elkaar bU akties, zoals het opzetten van een alramlljst,
persgroep, fotogroep, *tc. Deelnemers/ster s aan het platform zjjn
afkomstig uit JUasterdam^Werkgroep Markerwaard van de kaart en de aktiegroep * De Oe verlanden Blijven*), ültgeest(Progressief Pitgeeat),
Beek(Verenlglng «Geen uitbreiding vliegveld Beek»), NJlaagfinjCBJN) en
".
_Utrecht(Vereniging Vrienden van Amelisweerd), Een aantal groepen die
niet bl} de oprichtingsbijeenkomst aanwezig konden zijn hebben «pk hun
belangstelling laten blijken, wie 'dit alsnog wil doen is welkom,
Het eerste overleg vindt plaats op 9 april in utrecht (aj.e data op
pag, 1),, De bedoeling *is dat de plaats van de- bijeenkomsten
wisselt,
<
'
zodat dé' reiskosten eerlek verdeeld worden*
*

Een aantal taken werden verdeeld:
Penningmeester : Gra'dus Lemmen
Perskontakt
t Jfrs Kloppenburg(030 » 71O638) en Henk Gerritsen
Sekretarlaat
Redactie
Groensluler

:
:

(020 « 76326J),
Andrè Jonkers, Warande 130, 3705 ZK Zeist
Harald Zellereri Jos Kloppenburg Henk Gerritsen
Maria Santman, 'eia Jan Tjemme van Wierln^en.

De Groensluier verbindt overlegplatform en sympathisanten. Er
verschijnen artikelen in (geschreven door de aktiegroepen zelf), agenda
met data van akties, symposia en dergel^ke, en er worden publikaties in
besproken. De redaktie van de Groensluier vraagt hierbij oö' kopij. Via 'de
Qroeneluier kunnen we leren van eikaars fouten en sukses en hulp bieden
als daarom gevraagd wordt. Een voorbeeld: de groep S.O.S. Markiezaat
houdt eind maart e.en tentoonstelling over «Planologische Vergissingen' .
Wie nog een planologische blunder kent kan infonnatieCfoto'a, artikelen,
rapporten) hierover kwflt bjJ^Kas Stuart, tel» öï$»$ -V.'5?5?ft»
De groepen lieten 26 februari ook horen waar ze mee bezig zijn.
De Vrienden van Amelisweerd kondigden namens het LAK (Landelijk Amelisweerd Komit6> een grote aktie aan voor eind maart, 17 maart wordt de
laatste voorbereidingsvergadering gehouden.
De werkgroep 'Markerwaard van de Kaart', deelde mee dat de beslissing
Over inpoldering binnenkort genomen zal worden* Rijkswaterstaat heeft een
geheim rapport gemaakt over de te verwachten toename van de bodemdaling
in Noord-Holland als gevolg van inpoldering van de Markerwaard. Hét
rapport zou een nieuw licht kunnen werpen op de- vermeende winst- dan
wel verllesgevendheidCmilJoenenschade door bodemdaling) van het projekt.
De Vereniging voor Behoud van het IJsselmeer en de Stichting Natuur en
Milieu hebben Rijkswaterstaat gevraagd 'dit rapport openbaar te maken,
zodat het meegewogen .kan worden-in^d* 'Ibestuursvorming* Óp grond van de
Wet Openbaarheid Bestuur ie R^kswaterstaat hiertoe verplicht, maar
probeert het geheim te houden om het pas nadat de beslissing gevallen is,
openbaar te maken* In het verleden zijn al akties gevoerd zoals een
manifestatie van watersporters, naar ideeën voor een herhaling.hiervan
of een andere vornTvan protest zfln nog niet uitgewerkt.
De Werkgroep Milieuzorg Oegstgeeet houdt zich vooral bezig met voorlichting en'niet met akties(in de gemeente Qegstgeest zijn geen bedreigde
natuurgebieden). Wel heeft de groep goed kontakt met de Stichting Duinbehoud, die 'onder andero een demonstratievo fietstocht hebben gehouden.
De .groep 'De Oeverlanden Bleven1 gaat door met de echoonmaakakties
en excursies in het bedreigde natuurgebied(zie nulnummer Grbensluier).
De volgende sohoonmaakaktie vindt plaats op 27 maart.
Een vertegenwoordigster van de HJK Homegen naakte duidelijk wat een
plaatselijk groep van de* H.J.If. (Ned. Jeügdbond voor Natuurstudie) kan
doetf voor het behoud van waardevolle gebiedent door hét maken van een
inventarisatie van flora en fauna kan.de natuurwetenschappelijke vaarde
van een gebied worden aangetoond^ .jas het gebied bedreigd wordt, kan de
overheid gevraagd worden het gebied te sparen, in verband met die
natuurwetenschappelijke waard o. In de praktik blijkt dit te werken. Sommige
plaatselijke groepen van de NJN werken hierdoor sanen met aktiegroepen
of zijn op een andere manier bij natuurbehoudsakties betrokken. Als landelijke organisatie ie 4e NJIT echter niet betrokken >£ aktiee,

De Vereniging lGeen uitbreiding van het vliegveld Beek» uit Limburg
gaf een overzicht van do stand van eaken rond de mogelijke verlenging
van de Oost-West startbaan. Er is een Internationaal vrachtcentrum
gepland, waardoor 275» ha, voornamelijk agrarische gebied, aangetast zou
worden(geluidshinder), De economische rentabiliteit van het hele projekt
is zeer twijfelachtig, er is nooit goed onderzoek gedaan of er voldoende
vrachtaanbod is. In de huidige toestand is het vliegveld al verliesgevend, 4 a 5 miljoen per jaar.. Er is wel een studie verricht door de
RtJks Luchtvaart Dienst, waaruit blUk.t dat de veatiging van het vrachtcentrum In .Limburg uit het oogpunt van luchtverkeeirovdlligheid afge»
raden moet worden. Het provinciaal bestuur heeft .inmiddels het streekplan met de uitbreiding van de startbaan,floodjjekattTden heeft. nu
achteraf aan de R L D gevraagd hun negatieve studie te herzienj Bet
internationaal vrachtcentrum zal neer aachtVlueitytea en daardoor meer
geluidsoverlast opleveren. Do gemeente ülestraten heeft toestemming
on geld gegeven voor de bouw van een verkeerstoren in ruil voor de
toezegging dat er een nachtvluchtverbod zou koeien* De gemeente ïïlestraten
is vervolgens bij oen gemeentelijk© herindeling opgeheven. 9 maart wordt
de verkeerstoren geopend, naar het nachtelijk lawaai gaat door, ondanks ^
de toezegging. Leden van de.Vereniging zullen daarom bij de opening een •
petitie aanbieden. AROB proceduresCWet administratieve rechtspraak
Overheidsbeschikkingen) kunnen jammer genoeg niet aangespannen worden..
'De procedure geldt niet voor overheidsbeschikkingen die vallen onder
de Luchtverkeerswet. De Vereniging heeft plannen voor eem gelulds—
simulatie en een demonstratie (o ver verdergaande akt Ie s zijn de meningen
verdeeld). *
.
.
We hopen dat de belangrijkste punten goed weergegeven zijn.,
j"
Op de bijeenkomst kwamen ook de financiën
ter sprake»
Tot .nu toe
'
*
heeft een kleine groep de kosten gedragen van drukwerk, postzegels en
huur van de vergaderruimte.
LONA heeft nu echter een gironummer en penningmeester: hopelijk
niet voor niets! Stort een lOnatie op giro 4028060 ten name van Qradus
Leramen, Utrecht. Ben abonnement op de Oroonsluier kost ƒ 8,- voor
4 numners,
' .''

PERSBERICHT
LANDELIJK

OVERLEG

NATUURBEHOUD AKTIES

OPGERICHT

Op Initiatief
van een aantal aktlegroepen die zich verzetten
» .
'
tegen de steeds verdergaande aantasting van natuur en landschap,
is op 26 februari j.l. in Utrecht het Landelijk Overleg Natuurbehoud
Akties(LONA) opgericht.
Ons doel is om lokale en/of regionale aktiegroepen in Nederland
•et elkaar in.verbinding te brengen om de belangen van natuur en
landschap effektiever te kunnen verdedigen.
De laatste maanden hebben we kunnen zien, dat de Haagse wisseling
van de wacht weinig goeds belooft* plannen voor wegen, oefenterreinen,
pijpleidingen, pretparken, bocht verleggingen en startbanen bltJken
zwaarder te wegen dan natuurbehoud* Het opjagen van openbaarvervoereprijzen en het binnenhalen van planhen, zoals die van dé kommissie
WagnerCo.m, werkverschaffing voor de wegenbouw), toont een tendens,
andermaal -mens en natuur te, laten betalen voor kortzichtige ekonomische
belangen,
•
:
'
.-*•** , - * " • • " • ' •
Tegenover de minachting vóór "die groene vlekjes Jb^, de:kaa^t"
HJkt een krachtig verzet noodzakelijk. Enerzijds als verdediging van
waardevolle en kwetsbare gebieden, anderzijds als aanval? op een
verspillend en onrechtvaardig overheidsbeleid. Daarbij ie de behoefte
gebleken om naast de bestaande landelijke organisaties* die zich
voornamelijk met beleidsbeïnvloeding bezighouden, een landelijk overleg
te Vormen waarin ook andere aktievormen aan de orde zijn»
:

Uitgaande van bestaande aktiegroepén en nieuw op te richten
basisgroepen wil het LONA overleg, uitwisseling en praktiese hulp mogelijk
maken* Besloten is tot het opzetten van een landelijke alarmlijst voor
mensen en groepen die in geval van terreinbezettingen eid* zich daadwerkelijk voor het behoud van natuur en landschap, willen inzetten* '
Sekretariaati IONA, Warande 130, 3705 ZK Zeist
Inlichtingen t Henk 020 *. 763261
Jos 030 - 710638
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Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
t.a.v.afd.BOP.
'a-Gravenhage.
Evaluatie:

Datum bericht;

Bi jlage(n)

Betreft: "Ekologische Beweging"
Op zaterdag 12 februari 1983 vond in de Buitensocieteit te Zwolle een leder
vergadering plaats van de Ekologisohe Beweging.Deze vergadering stond onder leiding van
Op deze vergadering werd besloten om de reeds geschorste voorzitter dra.
Alfred J.C.Vierling,van deze Beweging te royeren.
Op deze vergadering waren plm 3oo personen aanwezig.Vierling eerder genoemc
was o.a. ingezelschap v^JJ.iirs.ïJ.K'onst
•Leden van de Beweging kregen de gelegenheid om Vierling te verdedigen maar slechts enkelen maakten hiervan gebruikt.Eén van de
felste woordvoerders ten voordele van Vierling was een zeker^
welke huisarts te
leiderdorp zou zijn.Als medestanders van Vierling kwamen tevens naar voren
en
Bij iit schrijven worden gevoegd een verslag van de Zwolse Courant dd
februari 1983

1673262

• Ziedend verlaat drs. A. Vferling de Buitsnsociéteit. nadat hij
kort daarvoor in een zeer bewogen vergadering uit de Ekotogimsche Beweging was gezet.
^

ü-mnttter alt BabilsatBevrigiiii gezet

Rumoerige vergadering
rond medewerker
Centrumpartij
toe, slch taterdag 10 minuten
• ' te verdedigen. Een buiten
• slnnen geraakte VierUng cisZWOLLE — In een uitent te'echter meer tijd en wilde
rumoert* verlopen bijeen- ziph niet beperken tot de beover de zaalkomst in de Zwolse Bulten„ultstoting" door
sociëteit is x»tofd*c de fractiemedewerker van de C«n- . deinde saai aanwezige leden
.tmmpartU, dn A. Viertlnf, noemde hl] „massa-psychoalt de Ekalogische Bewe- se" • van het bestuur. Al
ging getet. - ,-. ;- t schreeuwende maakte mj de
. zaal verscheidene malen uit
Vlerllng werd onder meer voor rotte vis; „Vuile middeverweten, op' naam van de leeuwers, ik word hier ritueel
Ekologische
Beweging, • afgeslacht •{_) Op deze ma;
waarvan hU • een tijdlang nier ontstaat fascisme".
voorzitter ''ia. geweest. • in Tussen groepjes voor- en tenders van de CenKrasnapolsky In Amster>
ontstonden lndam een «aal te hebben laten
discussies. Eén
. huren ten behoeve van een •
vergadering van de Cen- van d» aanwezigen probeertrumpartij. HU zou door deze de zelf* bulten de vergaderdaad grote schade hebben, zaal de persfotografen bun
toegebracht aan de Ekotogl- * camera's te ontnemen. De
uit voorzorg aanwezige polische Beweging.
De leden van de Ecologische tie, in burger hoefde evenwel
Beweging stonden VierUng niet op temden.
(Van één onzer
verslaggevers)

'overwinnin

"ó
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Miljeu- Alarm gaat nu
waterzuivering aanpakken
De noordse actiegroep Miljeu- Alarm h na de overwinning op het vleessnackbedrijf Roksnoer niet stil blijven zitten. Het nieuwe dod van de
actiegroep is nu de Tilburgse Waterzuivering Noord aan de Bos- en
Beemdweg. Met name de stankoverlast van de waterzuivering ziet
Miljeu-Alarm als punt van discussie. Tot deze conclusie kwam de actiegroep na een onlangs gehouden enquête ónder de bewoners van de Neducoflats in de Kapelmeesterlaan.
Voor Miljeu-Alarm is de zaak zo
klaar als een klontje: de waterzuivering leven veel overlast op.
De gemeente Tilburg wordt
overigens duidelijk als verantwoordelijke hiervoor aangewezen
Meer dan 90% van de ondervraagden is van mening dat de gemeente hieraan iets moet doen.
Het overgrote deel van de
geënquêteerden klaagt over stank
(87,5%). terwijl opvallend is, dat
een aantal personen ook te klagen
heeft over geluidsoverlast (5,5%).
Naast de klachten over de stank
zelf, zijn de medische klachten
(hoofd- en keelpijn, kortademigen misselijkheid) typerend voorde
stankoverlast. Hoofdpijn werd in
bijna 10% van de gevallen genoemd.

Windrichting
Op de vraag waarvan de overlast
afhankelijk is, scoorde -zoals Miljeu-Alarrn
verwachttede
windrichting erg hoog (72%).
Daarnaast zeiden veel mensen dat
tevens de verandering van het
weer en regenval van invloed zijn
op de stank. De vraag: hoe vaak
vindt de overlast plaats? leverde
een gespreid beeld op. Een kleine
meerderheid zei dat de stank regelmatig voorkomt en een minderheid sprak over 'soms'. Een
deel van de ondervraagden heeft
in het verleden kenbaar gemaakt,
dat zij overlast ondervonden van
het bedrijf. Sommige mensen
brachten hun flatraad op de
hoogte of klaagden rechtstreeks
bij de waterzuivering. Ook heeft
de burgemeesters ooit eens een
schrijven van de bewoners gehad.
Ondanks al die klachten vindt een

overgrote meerderheid van de
ondervraagden dat de stankoverlast gelijk is gebleven. Hierin ziet
Miljeu-Alarm duidelijk dat de gemeente de klachten niet serieus
heeft genomen en onvoldoende
stappen heeft ondernomen.

Vloeivelden
Ook door Miljeu-Alarm is de gemeente in het verleden gewezen op
de problemen met de waterzuivering en haar verantwoordelijkheid in deze. Dit alles heeft niet tot
het gewenste resultaat geleid,
aldus de actiegroep. Voor de toekomst vreest de groep het ergste.
Wanneer nieuwe bedrijven hun
overtollige water op de waterzuivering zullen gaan lozen, zal de
overlast alleen nog maar toenemen. De vloeivelden, deze zijn

volgens deskundige He grootste
bron van overlast, zullen dan nog
vaker gebruikt worden. De stank
van 1FF via de waterzuivering is
hiervan een voorbeeld. Haar afvalwater gaat rechtstreeks naar de
waterzuivering. Normaal gesproken merkt men dat niet, maar als
dit water op de vloeivelden komt,
is de stank ondraaglijk. Met de
uitbreiding van het aantal industrieële vestigingen, zo vindt de
actiegroep, moeten we vrezen dat
het gebruik van die vloeivelden zal
gaan toenemen. Met de daarbij
behorende stank. Müjeu-Alarm
vindt daarom dat er snel wat aan
deze situatie moet gebeuren. Er
zal en moet een einde komen aan
de stankoverlast.

Reacties
Personen, die naar aanleiding
van het onderzoek en of dit bericht willen reageren, kunnen hun
reacties kwijt bij de actiegroep
Miljeu-Alarm, per adres Grieg,straat 517, telefoon 552139.
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Waterzuivering Noord
Sinds een tiental jaren wordt ten noorden van Tilbury-Noord het water
van een groot deel van Tilburg gezuiverd. Water, wat na gebruik door
bewoners of fabrieken ten gevolge van een regenbui via rioleringsbuizen
naar de waterzuivering wordt afgevoerd. Bij de waterzuivering worden
de schadelijke stoffen via iïltering en chemische processen uit het water
gehaald. Het schone water wordt hierna weer vrijgegeven. Een zuiveringsproces dus.
Deze zuivering gaat echter niet
zonder overlast gepaard. De overlast bestaast met name uit stank.
Stank, die veroorzaakt wordt
doordat het ongezuiverde water
soms op zogenaamde vloeivelden
wordt opgeslagen.
Wanneer er een grote toevoer van
te zuiveren water is, bijvoorbeeld
na een regenbui, dan kan de zuiveringsinstallatie dit water niet
allemaal verwerken. Het teveel
aan water wordt op een stuk land
gepompt waar het enige tijd blijft
staan. De schadelijke stoffen
kunnen
dan
ongestoord
verdampen en veroorzaken enige
stank. Met deze stank worden bewoners uit Tilburg-Noord soms
geconfronteerd.

Zoet en weeïg
De I FF is een van de bedrijven
die haar afvalwater bij de waterzuivering laat zuiveren. Haar afvalwater bevat onder meer de zo
bekende geur- en smaakstoffen.
Stoffen waarvan de geur meestal
omeschreven wordt als "zoet en
weeïg". Ook dit afvalwater komt
zo nu en dan op een vloeiveld terecht. De bekende I FF lucht
wordt hierdoor pok vanaf de
vloeivelden verspreid.
Sinds 1975 wordt er al geprotesteerd tegen de stankoverlast
van de waterzuivering. In dit jaar
haalde de SP (Socialistische Partij) handtekeningen op tegen de

stank van de l FF en de waterzuivering. Stilgezeten is er sindsdien
niet meer. Na de oprichting van
Miljeu-Alarm in 1978 -bestaande
uit de Bond van Huurders en
Woningzoekenden (BHW), Mileu Defensie afdeling Tilburg en
de SP- werd er een nieuwe handtekeningenactie gehouden. Nog
meer mensen schaarden zich
achter het protest. Naast de acties
tegen Flip Roksnoer bleef MiljeuAlarm ook bezig met de waterzuivering. In 1980 werd onder
andere daaraan een bezoek gebracht. Tijdens dit bezoek werd
beloofd dat een aantal nieuw te
nemen maatregelen de stank
zouden doen verminderen. Hier
leek dus een einde van het probleem in zicht.

Klachten
Toch bleven van tijd tot tijd
klachten bij Miljeu-Alarm binnenkomen. Klachten, die ook de
gemeenteraad bereikten. De SP
bleef als enige partij de problemen
rond de stankoverlast in TilburgNoord in de gaten houden. Haar
mileu-nota bracht onder andere
de overlast van de vloeivelden ter
sprake. De waterzuivering trof in
de tussentijd een aantal maatregelen. Deze blijken echter onvoldoende. Dat de klachten geen loos
alarm waren en zijn, toont de uitkomst van de door Miljeu-Alarm
onlangs gehouden enquête.
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Situatie Rotterdamse haven.

Het aantal CPN-leden dat actief is in de Rotterdamse haven is zeer klei
De situatie in de haven is niet rooskleurig. De ontslagen die er valler
vallen hoofdzakelijk bij de vaste bedrijven als Muller Thompson en Sea
Port. De enkele actieve partijgenoten die er nog zijn onder de havenarbeiders zitten bij de S.H.B. (Samenwerkende Haven Bedrijven).
Juist bij de S.H.B, is er momenteel een verhitte discussie gaande over
het invoeren van een zogenaamde 'niet stukgoed pool'.
Indien deze invoering door zal gaan, betekent dit een verhoging van heaantal wisseldiensten en dus verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.
' Drie kopstukken, onder andere Fi^p SCHULTS e^ Coryan der ZANDEN
: zijn na ruzie uit het Rotterdamse CPN-pistrictsbestuur gestapt.
Aanleiding hiertoe was een verschil vari mening over het functionerei
van de havengroep
[CorJ van der ZANDEN maakt geen deel meer uit van de O. R. (Onderneming;
Raad) van Smit-sleepdienst.
Onder het personeel daar is een behoorlijke ruzie geweest tussen de
slepers uit de Botlek en die van de regio Stad. V. d. ZANDEN heeft h
hierbij niet zo best gedaan en is niet herkozen.
Volgens een van de stakingsleiders uit 1979i Jim SfcfcVINGA, doen de
horizontalen als SCHULTS en V. d. ZANDEN (en meerdere) niets in de
Rotterdamse haven. Zij zijn niet actief in de vakbond en evenmin op
het bedrijf. Onderling zouden zij regelmatig bij elkaar komen. In
parti jverband bezoeken zij geen bijeenkomsten.
Siep GEUGJSS en' Siem v. d. HELM hebben herhaaldelijk met SCHULTS gesproken en getracht hem op de partijlijn te krijgen. Deze gesprekke
zijn zonder resu^t. • gebleven.
. • Paul" ROSENMÖLLER, voornèeïi actief binnen de Groep Marxisten Leninis
[G. M. L.) stort zich meer op activiteiten binnen de vakbeweging en d
'Dialoog van Driebergen'. Hij lijkt steeds verder de kant op te kotr
de CPN- Siem v. d. HELM zal proberen hem lid te maken van de par
Dok (Be r tu s v. d. HORST is nog politiek actief. Voor zover bekend zit
nij op de lijn van de Socialistische Partij ( S. P.).
Er bevinden zich nog wel enkele jonge partijgenoten in de Rotterdait
haven. Deze zijn vaak erg geïsoleerd en zijn derhalve niet in de
gelegaheid: om actie te vosren.
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