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Aan de commissaris van de Koningin 
en de leden van de Provinciale staten 
te FLEVOLAND 

Onderwerp: referentie: datum: 

Oostvaarderswold 10 februari 2011 

Geacht college, 

In maart 2009 heb ik al eerder geschreven over de aanleg van de Natuurzone 
Oostvaarderswold en mijn bevindingen over deze van oorspronkelijke zone voor de 
aanleg van een verbinding naar het midden van Nederland. Deze verbinding zou voor 
de economische ontwikkeling van zowel Almere en Lelystad van groot belang kunnen 
vormen. Ik heb hierover echter geen enkele reactie van u kant mogen ontvangen. 
Maar de diverse berichten over de bezuinigingen en hierdoor het wel of niet doorgaan 
van het 'Oostvaarderswold" doet mij er toch weer toe aanzetten om nogmaals een 
poging te ondernemen en u graag te helpen om dit toch te kunnen realiseren. Hoewel 
ik besef dat mijn voorstel in eerste reactie, veel weerstand en totale afwijzing zal 
oproepen als zijnde niet uitvoerbaar, wil ik u toch vragen dit eens nader te 
onderzoeken en voor en nadelen tegen elkaar te stellen. Ik ben van mening dat 
hierdoor ondanks de bezuinigingen en de negatieve houding bestuurders er toch deze 
natuurzone kan worden aangelegd. Ik zie zelfs mogelijkheden om een deel van het 
plan te financieren met opbrengsten, daar is wel bestuurlijke en politieke moed en 
inzicht voor nodig. 

Mijn voorstel om dit plan toch te kunnen uitvoeren of aan te leggen is bv. als volgt: 

1. Door het plan samen te voegen met de aanleg van de nieuwe rijksweg A30/N30 
Dus de aansluiting bij Bameveld door te trekken naar de A6 en niet zoals nu het 
plan is om te duigen naar de A27. Hierdoor ontstaat een verbinding van A6 met 
de A28, A2 en de Al2. Tevens kan dit de verkeersdrukte bij Almere reduceren. 

2. De Oostvaarderswold zone dan kleiner om aan te leggen, wat uit in lagere 
aanlegkosten. Want tenslotte zullen toch de hekrunderen en de wilde paarden 
geen gebruik mogen maken van deze "vrijheid". En er blijft voldoende ruimte 
voor de recreatie mogelijkheden. 

3. Een aantal zeer duren deel projecten niet uit te voeren, denk bv aan de aanleg 
van diverse ecoducten en wildroosters. 

Om toch de doelstelling te halen om zoveel ha natuurgebied aan te leggen, zijn deze 
met andere plaatsen te compenseren. Een voorbeeld: de Vogelweg tussen de 
Dodaarsweg en de aan te leggen A30/N30 uit het verkeer te nemen. 
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Besparing van een ecoduct en onderhoud van dit stuk weg en tevens ontstaat hierdoor 
een extra zone Natuurgebied. Het autoverkeer kan dan gebruik maken van de al 
voorgenomen verbrede "Gooise weg( N321)" . Het landbouw gebied autoluw gemaakt 
en een stuk veiliger. 

Er zijn nog echter meer besparingen te realiseren dit in combinatie met andere 
projecten, er zijn zéUs een aantal opbrengsten te generen waardoor de aanlegkosten 
zeer aanzienlijk kunnen worden verlaagd. Ook het verlies van natuurgebied door de 
kleinere aanleg is alsnog te realiseren door andere plannen er bij te betrekken. Maar 
deze zal ik nu in deze brief niet verder benoemen. Als u daar in bent geïnteresseerd 
en in het voorgaande, en de nog verder mogelijkheden om aanlegkosten te verlagen, 
ben ik natuurlijk bereidt dit met u bespreken. 

Met vriendelijke groeten. 

A.H. van Dort 

ABN*AMRO 49.20.78.939 KVK 32145737. 
INGBANK 4244108,4509875 en 68.09.40.073 ABN*AMRO 41.94.44.246 

Nulla tenaci via, est via 



DENK SROEN DOE GROIENU- . . - ^ 

Prny.y:.. . 

Aan I 

De commissaris van de Koningin van Flevoland " '̂̂ "^ ̂ ^^'^^^'^SntX^ 

De heer L. Verbeek 

en de leden van de Provinciale/ Gedeputeerde staten van Flevoland 

Postbus 55 
8200 AB LELYSTAD 

lAndré 9énri (['Mmaere-SeaWoCdt S.l^ 
Oostergo 32 

3891 ' Jn ' Zeewofde 
TeL 036-522.2569 of 06-17861893 

dort 01/ t7 '^ lYnnr t .nr 

•••^O'S'F-"?--'' 52E; i i jC>M© 



Mdré !Hmri cf'Mmere-SeazwUft 'B.1^ 
Oostergo 32 

3891 ayU Z>eexvoliCe 
TeC 036-5222569 cf 06-17861893 

dort0147@'£Canet.ni: 


