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Hier wordt iets groots verricht!
De Afsluitdijk is echt toe aan een opknapbeurt en het is een fantastisch plan dat is ontwikkeld. De
manier van uitvoeren lijkt ook weloverwogen en getuigd van een technisch vernuftig traject.
Wij, als Stichting Landschapszorg Wieringen hebben moeite met het onderdeel ‘zonnepanelen’.
Bomenkap voor duurzame opwekking van energie is onverkoopbaar! Wellicht een kleine ‘zaak’ in het
grote geheel, maar voor Wieringen en in het bijzonder voor Den Oever een ingrijpend gebeuren,
zoals de opzet zich laat aanzien in het Rijksinpassingsplan.
Maar: Het lijkt er NU op, dat er duidelijk wel is geluisterd naar de geluiden vanuit de Oeverse
samenleving ( en daar buiten).
Petities die worden gestart, moeten worden beschouwd als gewoon manieren om inzicht te geven in
belangen die spelen vanuit de samenleving en die achter de bureautafel niet kunnen worden
ontdekt. Bijsturen door een petitie te ondertekenen is een duidelijk teken. Een dergelijk stem is dan
niet meteen een proteststem! Dus zeker geen dwarszitten van een overheid. Maar een geluid, dat
gehoord moet worden om tot een weloverwogen beslissing te komen.
Zo is dat ook in de situatie van Den Oever: wij willen niet méér geluid horen van de passerende
auto’s. Nee, wij willen de dempende werking van dat bosje behouden. Nee, wij willen geen gladde
technologische entree van de Afsluitdijk in de vorm van een massief gladgestreken zonnepanelentracé. Wij houden van ons pretentieloze, maar karakteristieke bos en weiland bij de binnenkomst van
Den Oever.
Het uitgangspunt van een klimaat neutrale opzet voor de Afsluitdijk is prijzenswaardig, maar een
aansluiting op het landelijke electriciteitsnetwerk blijft hoe dan ook essentieel. En dat is maar goed
ook! Het is de landelijke waterafvoer vanuit de IJssel bijvoorbeeld! Dat moet niet alleen worden
afgewenteld op de locatie Den Oever.
Rijkswaterstaat draagt de uitvoering over aan het Consortium, deze mensen willen wij dan ook graag
de Petitie mede overhandigen. In totaal hebben bijna 1000 mensen zich gekeerd tegen de bestaande
plannen tot het kappen van de bomen bij Den Oever. Wij gaan ervan uit dat Levvel dit geluid
meeneemt in de verdere realisatie van de Nieuwe Afsluitdijk.
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