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Namens de Vereniging Maak Het Hart Niet Hart wens ik u van harte welkom in de 

Gnephoekpolder.  

Een polder waar momenteel door de bouw van de gigantische Koningin Maximabrug 

onherstelbare schade aan de natuur is aangebracht, zonder dat hiervoor maar enige 

compensatie is gegeven.  

En daar blijft het niet bij. Eind vorig jaar werd gemeld dat wethouder Van As de discussie 

durft aan te gaan over woningbouw aan de stadsrand. Hij komt uit bij de Gnephoekpolder. 

Daarbij wordt ook nog als rechtvaardiging aangevoerd dat er al een goede infrastructuur 

aanwezig is. Hij doelt waarschijnlijk op de Maximabrug die in het weiland uitkomt. De roep 

om een grote en kleine rondweg is nog net niet over zijn lippen gekomen. Ach, een kwestie 

van blijven sparen riep wethouder Hoekstra eerder. Dat geld is echter wel van de burgers 

en die willen geen overbodige en zeer kostbare rondwegen.  

De inbreidlocaties in Alphen zijn naar de mening van wethouder Van As op. Deze mening is 

gebaseerd op de gebruikelijke aanpak van vele gemeentes om de weg van de minste 

(financiële) weerstand te bewandelen. Met een beetje durf en fantasie zijn er nog vele 

mogelijkheden om binnen de rode contouren van Alphen en andere kernen te bouwen of 

te verbouwen. Er kunnen ook nog 500 woningen worden gebouwd in Koudekerk waardoor 

de levensvatbaarheid van de diverse voorzieningen ook wordt vergroot.  

Zoals gebruikelijk wil onze vereniging hieraan een constructieve bijdrage leveren en schuwt 

de discussie met de wethouders niet. 

Denk in het bijzonder aan het bedrijventerrein Rijnhaven  maar ook het bedrijventerrein 

Heimanswetering. Daar ligt al vele jaren een terrein met een ex-betonfabriek te 

verkommeren. Beide locaties sluiten aanzienlijk beter aan bij de infrastructuur van de 

bestaande woongebieden en zullen een echte verrijking voor het woonaanzien van Alphen 

zijn in plaats van het uitvoeren van een regelrechte aanslag op een uniek stuk natuur in de 

Gnephoekpolder.  

De eventuele woningbouw in die unieke polder, is regelrecht in strijd is met het beleid van 

de provincie Zuid-Holland, en toont aan dat de gemeente Alphen aan den Rijn alleen maar 

denkt aan (gemakzuchtige) groei zonder oog te hebben voor het behoud van de steeds 

spaarzamer wordende natuur die van en voor alle Alphenaren is. 

Ik doe een oproep aan alle betrokkenen om eerst alle mogelijkheden binnen de rode 

contouren op een slimme en inventieve manier te bekijken en zeker niet te gaan bouwen 

in de Gnephoekpolder want dat is echt de weg van de minste weerstand! Bovendien staat 

dit haaks op het groene imago dat de gemeente Alphen aan den Rijn zo graag wil 

uitstralen.   

Peter Martens 

(Maak Het Hart Niet Hard)     


