Waterbergingsgebied Cultuurweg
In het Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 Grootschalige Glastuinbouw,
vastgesteld op 28 januari 2010 door de gemeenteraad in de voormalige gemeente
Wieringermeer, is de exacte bestemming van het perceel gelegen aan de westzijde
van de A7 net onder Middenmeer (zie de situatie op de tekening) als volgt verwoord:
a. enkel bestemming agrarisch;
b. dubbelbestemming waarde-archeologie;
c. dubbelbestemming waterstaat-waterbergingsgebied.
In de noordelijke helft van dit gebied geldt tevens een functieaanduiding
dagrecreatie.
Naast de agrarische hoofdbestemming heeft de grond tevens een waterbouwkundige
en dagrecreatieve bestemming. Binnen de agrarische bestemming zijn kassen tot ten
hoogste 2000 m2 per bedrijf toegestaan. De grootte van het perceel grond met de
vorengenoemde bestemming bedraagt 44.19.00 hectare.
In de Wieringermeer is de zuidoosthoek middels het vastgestelde bestemmingsplan
destijds door de voormalige Raad van de Wieringermeer bestemd voor kassenbouw,
genaamd Agriport A7. Later zijn hier ook datacenters vastgesteld middels gewijzigde
bestemmingsplannen. Ook zijn de middels een Rijksinpassingsplan 99 hoge
windturbines nagenoeg gerealiseerd. Voor die tijd zijn er al 53 minder hoge
windturbines geplaatst, waarschijnlijk blijvend aanwezig. Hiervan zijn er echter 7 in
de lijnopstellingen van de 99 windturbines meegenomen. Het huidige totaal aan
windturbines in de Wieringermeer komt nu op 145 (46 + 99) windturbines. De
Poldermolen is hier buiten beschouwing gebleven.
Wat staat daar tegenover als een vorm van compensatie! Iedereen heeft het over
een compensatie in het versterken van de ecologie (water en bosschages) en
daardoor de biodiversiteit. Echter daar is tot heden nog maar bitter weinig van
terechtgekomen.
Nu doet de SHK (Senioren Hollands Kroon), coalitiepartij in het gemeentebestuur,
het voorstel om het gedeelte dat in het vorengenoemde bestemmingsplan is
aangegeven, zo mogelijk om te zetten in een park, met het bewuste
waterbergingsgebied als uitgangspunt.
Het sluit prachtig aan bij de onlangs gehouden bijeenkomst “Groenstructuurplan en
Integraal beheerplan openbare ruimte” van 9 maart 2021.
Het landschap wordt in ons voorstel versterkt en zorgt voor een recreatief
aantrekkelijke omgeving, maar ook voor het bevorderen van de ecologie.
Op zich is de aanwezige beplanting aan beide zijden van de Cultuurweg met de
naastliggende West Friese Vaart al een lust voor het oog. Ook het toegankelijke
bosje Joke van der Leydenpad aan het begin van de Cultuurweg, nagenoeg gelegen

naast de Alkmaarseweg, versterkt mede de ecologische route en kan als start dienen
voor een ieder die het nieuwe wandel- en fietsgebied zal gaan bezoeken. De
Cultuurweg is als het ware al een ecologische verbinding vanaf het Amstelmeer tot
nabij Medemblik. Het voorgestelde plan sluit uitstekend aan op deze huidige
ecologische route, mede via de Cultuurweg.
Dan een globaal inzicht in wat het plan inhoudt. De waterberging wordt gerealiseerd
in vier zeer grote vijvers met een oppervlakte van ruim 16 hectare. Met de grond uit
de vijvers kan aan de oostzijde een buffer worden gerealiseerd om min of meer het
zicht op en geluid van de A7 te minimaliseren. Op verschillende plaatsen in de
wandel-/fietsroute, van ruim 3800 meter, bestaat er een uitzicht over de polder. Er
kunnen op verschillende locaties visplaatsen worden aangelegd. Langs de brede
wandel- en fietspaden kunnen talrijke zitbanken worden geplaatst. Het geheel dient
te worden ingepakt met inheemse bomen en struikgewas.
Er is de mogelijkheid om een bouwwerk op te richten (mogelijk met de naam De
Meerkoet) nabij de in- en uitgang. Het gebouw kan worden ingericht als
informatiecentrum over de plaatselijke biodiversiteit.
Het bouwwerk dient natuurlijk op een duurzame wijze neergezet te worden.
Het gebouw wordt bij voorkeur opgetrokken uit hoogwaardig hout. De
warmtevoorziening kan via een warmtepomp dan wel middels aardwarmte worden
gerealiseerd. In de elektriciteitsbehoefte kan worden voorzien middels zonnepanelen
met accuopslag. Water voor sanitair kan circulair zijn door het regenwater op te
slaan. Verantwoord water kan betrokken worden van het waterleidingnet gelegen
langs de Cultuurweg.
Het is de bedoeling het geheel toegankelijk te maken voor de inwoners van Hollands
Kroon en elders om hen te informeren over de status van duurzaamheid en
biodiversiteit in deze omgeving. Ook kan hierover voorlichting worden gegeven aan
scholen aan de hand van leskisten, determinatiekaarten e.d. en met behulp van
diverse media die voor de leerlingen zijn te gebruiken. Er kan voorlichting worden
gegeven over energietransitie en hoe deze voor de burgers op een goede manier is
te realiseren. Er kan gelegenheid worden gegeven aan natuurverenigingen om
activiteiten te verzorgen in het park. Daarnaast kan er lange tijd in de buitenlucht
vertoefd worden. Een uitstekende plaats om prettig te verblijven.
Naast de ecologie heeft de Cultuurweg ook een historische betekenis. Aan de
Cultuurweg staat de voormalige boerderij (Fletum) waar Sicco Mansholt woonde en
werkte.
Van daaruit vonden in de Tweede Wereldoorlog vele wapentransporten plaats naar
verzetsgroepen. Deze wapens werden ‘s nachts opgehaald van de droppingterreinen
in West Friesland (nabij Wognum, Spanbroek en Zwaag). In blikken bussen werden
de wapens op koolschuiten vervoerd via de Medemblikkersluis en de West Friesche
Vaart naar de boerderij van Mansholt. De transporten naar en van de Wieringermeer

vonden overdag plaats. Dit viel het minste op, transport over water was toen heel
gewoon. De wapens weren ook op de koolschuiten zelf tijdelijk opgeslagen, die dan
werden afgemeerd op een verborgen plaats in de afgelegen tocht
Aartswouderhoofdwijk, een aftakking van de West Friesche Vaart. Na aankomst
werden de wapens verdeeld en verborgen onder voedseltransporten (kool en
aardappelen) per schuit naar andere verzetsgroepen gebracht. De heer Mansholt
was samen met onder andere de heren Blijdorp, De Graaf, Koekoek en Postel
(zwager van Mansholt) actief in het verzet, vooral in het laatste jaar van de oorlog.
Een idee is om een monument op te richten in het park. De West Friesche Vaart en
het silhouet van Mansholts boerderij met de naam “Fletum” zouden mogelijk
inspiratiebronnen kunnen zijn bij het vormgeven van een monument.
Wetenswaardig is dat verschillende leerlingen van het Joods Werkdorp als
onderduikers gastvrij onderdak hebben genoten, zowel in de boerderij als in een hol
achter op het kavelpad van de boerderij.
Het Instituut voor Natuureducatie (IVN) heeft de mogelijkheden om educatiegelden te
genereren via Landbouw en Natuur, zowel landelijk als europees.
Natuurlijk zijn er ook mogelijkheden om via diverse andere organisaties subsidies te
verkrijgen zoals bij het Waddenfonds (Budget Lokale Innovaties)
Begeleidend bij deze tekst is een principe-tekening van de inrichting van het
waterbergingsgebied gevoegd, waarbij aandacht is geschonken aan de
dagrecreatieve betekenis, geheel in de lijn van het bestemmingsplan
De fractie SHK,
26 april 2021

