
PETITIE 

tegen grootschalige zonnevelden 

van de omwonenden Vierambachtspolder aan de Gemeente Nieuwkoop 

 

Tot onze ontsteltenis heeft u het gebied ten westen van de Langeraarseweg-Zuid aangewezen als 

kansrijk voor grootschalige zonnevelden (Deelgebied G).  

Afgelopen jaar is de Langeraarseweg- Zuid heringericht. Het is prachtig geworden. Iedereen, ook de 

Gemeente, is blij dat de entree van het dorp zoveel mooier geworden is. 

Hoe jammer zou het  zijn om dan net naast de Langeraarseweg een zonneveld neer te leggen. 

 

De Langeraarseweg is aan de zuidkant de enige weg het dorp in en uit en vele inwoners rijden hier 

één of meerdere keren per dag door dit open landschap. 

Het uitzicht over de polders is hier dus erg bepalend voor de sfeer, de leefomgeving en hoe men het 

dorp ervaart; niet alleen voor aanwonenden maar voor alle inwoners van Langeraar. 

Natuurlijk zal ook het uitzicht voor direct omwonenden van de Vierambachtspolder totaal bedorven 

worden. Wij zijn daar niet blij mee uiteraard. 

We zijn niet in de polder gaan wonen om over industriële zonnevelden uit te kijken. 

De waarde van onze huizen zal ongetwijfeld dalen. 

 

Een zonneveld naast de Langeraarseweg kan onmogelijk in het bestaande landschap worden 

ingepast en zal altijd het open landschap domineren en het karakter en de leefomgeving van 

aanwonenden en andere inwoners van Langeraar ernstig aantasten. 

  



 

Wat zou er verder verloren gaan? 

Het Rondje Polder is net als het Rondje Poel een begrip voor de inwoners van Langeraar en 

Papenveer. Maar het is ook een wandelroute die in vele wandelapps voor toeristen staat. 

https://www.routeyou.com/en-nl/route/view/89630/walking-route/rondje-polder 

Op mooie dagen lijkt het fietspad langs de Langeraarseweg door alle wandelaars soms wel de 

Kalverstraat. Mensen genieten tijdens het wandelen van het uitzicht over de weidse polders aan 

beide kanten en het zou verschrikkelijk zijn om in plaats van over de polders over uitgestrekte 

zonnevelden uit te moeten kijken.  

De Woudsedijk is zeer geliefd bij wielrenners; zowel lokaal als uit de wijde omtrek omdat het zo 

mooi fietsen is. Het is een bekende wielrennersroute: 

https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/6358244/racefietsroute/polders 

Op de Leidsevaart varen ’s zomers veel jachten en steeds meer sloepen die eveneens van dit uitzicht 

genieten. 

Hetzelfde geldt voor alle wandelaars die gebruik maken van het eeuwenoude Marskramerpad dat 

aan de noordoever van de Leidsevaart over de dijk loopt. 

Er is namelijk vanaf de hoogte van de Woudsedijk een prachtig uitzicht helemaal over de lengte 

van de Vierambachtspolder tot aan de Kruisweg. 

Moeten al deze recreanten in het vervolg over uitgestrekte zonnevelden uitkijken in plaats van over 

het open landschap van de prachtige Vierambachtspolder? 

Door de Vierambachtspolder zelf lopen wandelroutes vanaf de Kruisweg (wandelknooppunt 39) en 

de Aardammerweg (47) naar het Vierambachts Polderpad (41) die uitkomen op de Krakeeltocht  die 

verder voert naar het Toeristisch overstappunt (TOP) (46) op de Woudsedijk. 

https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/4348514/recreatieve-wandelroute/krakeelroute  

 Daar bevindt zich  de partygelegenheid De Dijck waar mensen op een terras van het uitzicht over de 

Vierambachtspolder kunnen genieten. 

Grootschalige zonnevelden zouden het uitzicht en wandelplezier in ons gebied volkomen te niet 

doen. Grootschalige zonnevelden zijn ook strijdig met het rapport van de Rijksadviseurs voor het 

Groene Hart (PARK-rapport). 

U beschrijft het gebied echter als van weinig natuurwaarde. Sterker nog, bovendien ziet u kansen – 

geheel in strijd met de motie die u zelf heeft aangenomen waarin u windturbines in het open 

landschap afwijst - voor een combinatie met wind langs infra op de N207 en dat deze kans verder 

versterkt wordt door de aanwezigheid van een onderstation ter hoogte van Leimuiden. 

Meent u als gemeente serieus dat er geen windturbines langs de N207 zouden moeten komen, dan is 

het zaak de kans daarop niet te vergroten door grootschalige zonnevelden in de Vierambachtspolder 

Deelgebied G te leggen! 

Wij zeggen nee tegen plan G! 

Met vriendelijke groet, 

Omwonenden Vierambachtspolder (namen en adressen op de instemmingsformulieren) 

contactadres: Anne Schouffoer en Floor Meij, Langeraarseweg 183, tel 06 48353622  

https://www.routeyou.com/en-nl/route/view/89630/walking-route/rondje-polder
https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/6358244/racefietsroute/polders
https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/4348514/recreatieve-wandelroute/krakeelroute


 

Zonne energie JA!   Zonne weilanden NEE! 
 

Ik stem in met de PETITIE tegen grootschalige zonnevelden in de Vierambachtspolder 

 

 

Aan te bieden aan de gemeente op 19 maart 2021 

Op 1 adres kunnen meerdere volwassenen apart tekenen 

Sympathisanten mogen ook tekenen 

 

 NAAM ADRES HANDTEKENING 

   

   

   

 

Stop dit ingevulde formulier in de brievenbus van Langeraarseweg 183 

Bel 06 48353622  als u wilt dat wij het formulier ophalen 


