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De heer Lafeber
Oud-Beijerland, 10 april 2009
Betreft terrein Suiker Unie
Geachte heer,
In het Algemeen Dagblad van gister stond een stuk over de toekomstige invulling van het
Suiker Unie terrein. Wij stellen het op prijs dat u niet zonder meer instemt met de plannen
van de Schiedamse projectontwikkelaar DHVG. Om u op de hoogte te stellen van de
zienswijze van de Stichting tot Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap (BHWP)
stuur ik u onze reactie op de stuctuurvisie.
Gedeelte uit de reactie van de BHWP op de structuurvisie Hoeksche Waard, ontwerp
ruimtelijk plan, ingediend bij de Commissie Hoeksche Waard d.d. 30 november 2008:
“Recreatie en toerisme
Wij zien mogelijkheden voor recreatie op land en op water. Het terrein van de Suikerunie
kan daar een bijdrage aan leveren. De haven zou gebruikt kunnen worden als
aankomstplaats/ aanlegplaats voor recreanten. In de gebouwen die wel in het landschap in
te passen zijn (de rest afbreken) kan dan een voorlichtingscentrum (over het belang van
kernkwaliteiten, cultuurhistorie, flora, fauna, archeologische vondsten, duurzame energie,
biodiversiteit) komen, een filmlocatie, theaterlocatie, eventueel ruimte voor
conferenties/bijeenkomsten, indoorsport en logies. Van daaruit kan men dan per fiets, kano,
paard of paard en wagen door de regio. Onderweg kan men kleinschalige voorzieningen,
zoals picknickplaatsen, herbergen, pluktuinen, boomgaarden ed. aandoen. Uiteraard kan
men zo ook aandacht geven aan ons landschap en de bijzondere dorpskernen. Ook valt te
bekijken of het mogelijk is om op daarvoor aangewezen plaatsen van vervoermiddel te
wisselen.”
Naar ons idee kan het niet zo zijn dat de plannen voor een bovenregionaal bedrijventerrein
in de ijskast gezet worden en dat we dan wel in ons nationale landschap een uitgegraven
haven met grootschalige op- en overslag van goederen krijgen. Dit lijkt ons toch ook
bovenregionaal. Daar komt bij dat onlangs besloten is om een containerterminal in
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Alblasserdam te realiseren. Ook in Moerdijk is nog volop ruimte voor een dergelijke
activiteit.
Wij zullen bekijken of enkele leden van de BHWP onze zienswijze mondeling in kunnen
brengen op de bijeenkomst van 20 april in Alcazar.
Met vriendelijke groet,
H. M Themans-Bouwman
Vicevoorzitter BHWP
www.behoudpolderlandschap.nl
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