
Natuurorganisatie waarschuwt: veel power nodig om natuurgebieden 

fors uit te breiden  
 

Haarlem - Als het nieuwe college van Gedeputeerde Staten de komende jaren het Nationaal Natuur 

Netwerk echt wil uitbreiden 3000 hectare dan zijn er speciale ’NNNenforcers’ nodig om dit voor 

elkaar te krijgen. Dat stelt directeur Ernest Briët van natuurorganisatie Landschap Noord-Holland.  

Briët is te spreken over de intenties van het nieuwe college als het gaat om de verduurzaming en de 

zorg voor het landschap. Ook staat hij achter de ambitie om de komende vier jaar in Noord-Holland 

3000 hectare natuur toe te voegen aan het Nationaal Natuur Netwerk.  

Hij waarschuwt echter dat deze ambitie niet zomaar kan worden gerealiseerd. ,,De makkelijke 

gebieden zijn al geregeld, het gaat nu om het hooghangend fruit. De afgelopen vier jaren is het al 

niet gelukt om gemiddeld 250 hectare per jaar te realiseren.’’  

Volgens Briët moet dezelfde power worden ingezet als in het algemeen wordt getoond bij de 

realisatie van nieuwe wegen. ,,Dat heb je nodig om het NNN af te maken.’’ Hij pleit voor speciale 

’NNN-enforcers’ die ervoor moeten zorgen dat er meters worden gemaakt.  

 

Biodiversiteit 
Landschap Noord-Holland maakt deel uit van een brede groene coalitie, met andere 

natuurorganisaties, maar ook LTO Noord, die enkele maanden geleden nog vroeg om 90 miljoen euro 

voor het herstel van de biodiversiteit in de provincie. ,,Wij denken dat dit geld minimaal nodig is, 

maar dit zie ik niet terug in de plannen van de coalitie.’’  

Hij wil graag op korte termijn aan tafel met de gedeputeerde om te horen hoe het ’deltaprogramma’ 

van de organisaties zich verhoudt met de plannen van de coalitie.  

Een andere zorg van Landschap Noord-Holland en andere maatschappelijke organisaties is de aanleg 

van een nieuwe weg tussen de A8 en de A9. Deze weg zou een groen gebied doorsnijden. De 

maatschappelijke organisaties pleiten al langer voor het schrappen van de geplande weg en in plaats 

daarvan met een integrale aanpak voor het gebied met innovatieve oplossingen te komen, waarbij 

ook de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek wordt opgelost.  

Maar het nieuwe college zet vooralsnog in op de komst van de weg. Onder de voorwaarde dat de 

Stelling van Amsterdam niet zijn Werelderfgoedstatus verliest. Ook wil het college de mogelijkheid 

van een tunnel of een verdiepte weg onderzoeken.  

Briët: ,,We hadden gehoopt dat de coalitie zou zeggen dat de weg toch geen goed idee is. Jammer 

dat het niet gelukt is om nu fundamenteel de koers te wijzigen. Dat er wat moet worden gedaan aan 

de leefbaarheidsproblematiek in Assendelft daar zijn we het mee eens, maar de oplossing is niet het 

verplaatsen van de overlast.’’ Overigens verwacht Briët dat de weg er niet komt. Zeker niet als er een 

peperdure tunnel moet komen. 
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