Nieuwsbrief oktober 2009
We zijn weer een jaar verder en dan komt er weer een algemene ledenvergadering (ALV) en deze nieuwsbrief.
Hierin zijn enkele van onze activiteiten uitgelicht.
De verspreiding huis-aan-huis is om financiële- en organisatorische redenen gestopt.
We hopen echter via de nieuwsbrief van de dorpsraad de gehele Heerjansdamse bevolking te kunnen blijven
bereiken ook buiten onze eigen jaarlijkse nieuwsbrief om.
Zonder aanwas van nieuwe actieve leden blijven wij toch, zij het kleinschalig, de ontwikkelingen volgen.

Zoals wijzigingen in vergunningen en bestemmingsplannen. Ook de ontwikkelingen bij de CO2 opslag
in Barendrecht volgen wij op de voet.
De vereniging heeft nog steeds te maken met een veel te kleine bezetting om groots in het nieuws te
komen, vandaar de samenwerking met de St. Natuur & landschap Zwijndrechtse Waard in ‘t Weetpunt
te Zwijndrecht. Ook geeft deze samenwerking mogelijkheden om natuureducatie middels het Natuureducatieve Waalpad vorm te geven en waar mogelijk uit te breiden.
Daarnaast blijven we actief deelnemen in diverse commissies die de milieubelangen en de ruimtelijke
ordening in de Zwijndrechtse waard behartigen.

Waalpad Heerjansdam.
De belangstelling onder de
inwoners van Heerjansdam
voor het behoud en de verdere
ontwikkeling van het natuureducatieve
Waalpad
en
daarmee van een stukje natuur,
zo dicht bij huis, kan beter. En
dat is echt een gemiste kans!
Eerlijkheidshalve geldt hier
misschien wel het kip en het ei
verhaal. Als de milieu-vereniging
in het verleden behalve in het
leefmilieu en in milieuregeltjes,
meer had geïnvesteerd in de
natuur en in natuureducatie, dan
was de situatie in Heerjansdam
misschien ook anders geweest.
Misschien, want het heeft ook te
maken met de aard van de oorspronkelijke bevolking van Heerjansdam van hardwerkende mensen, die slechts een
boterham wilden verdienen in o.a. de vlasteelt en later in de industrie, en vaak natuur en milieu tegen kwamen bij
beperkende en lastige milieuregeltjes die hun werk raakte en daarmee hun boterham. Het is dan ook begrijpelijk dat de
milieuvereniging oude stijl niet erg populair was bij de lokale bedrijven en hun werknemers (meestal Heerjansdammers). Bij
die ondernemers hoef je vervolgens niet aan te kloppen voor ondersteuning of donaties e.d. De Vereniging Milieubelangen
Heerjansdam is echter veranderd en houdt zich nu grofweg bezig met twee kanten van het milieu, t.w. de bescherming van
onze woonomgeving (o.a. de leefmilieu kant, dus wat ze al deed) en die van de natuur en de natuureducatie. Voor de natuur
en natuureducatieve kant heeft de vereniging aansluiting gezocht bij de Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard
(SNLZW). In ‘t Weetpunt te Zwijndrecht is een vitrine speciaal ingericht voor het Waalpad te Heerjansdam. Ook
zijn er fietsroutes gemaakt van ‘t Weetpunt naar het Waalpad v.v.
Landelijke Natuurwerkdag op 7 november a.s
Op zaterdag 7 november gaan duizenden vrijwilligers in heel Nederland aan de slag in de natuur op de landelijke
Natuurwerkdag. Ook het Waalpad te Heerjansdam doet weer mee. Vrijwilligers gaan dan gewapend met het reeds
aanwezige tuingereedschap allerhande lichte klusjes doen langs het Waalpad. Landschapsbeheer Nederland en de
milieuvereniging doen een oproep aan Heerjansdammers die van de natuur houden om mee te komen doen aan de
'make-over' van het Nederlandse landschap! Ook kinderen zijn, onder begeleiding, van harte welkom.
(zie ook www.natuurwerkdag.nl)
Klusochtenden:
Wist u dat de reguliere klusochtend aan het Waalpad altijd plaats vind op de 1e zaterdag van de maand? De start is in het
gebouw van de Activiteiten Vereniging om 10.00 uur met een bak koffie of thee en het duurt tot ongeveer 12.00 uur. Waarna
u na een drankje weer op tijd thuis kunt zijn voor de lunch. Het is geen zwaar werk en u bent gezellig buiten bezig op een
prachtig plekje van Heerjansdam. Een keer langs komen verplicht u tot niets maar kan een begin zijn van ………..
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Belangstellenden voor natuurgidsencursus van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN)
gevraagd:
De milieuvereniging zoekt enthousiaste inwoners die zich willen laten opleiden tot IVN natuurgids voor
Heerjansdam e.o. Dit is een landelijk erkende opleiding die wordt afgesloten met een examen. Na het slagen
kunt u zich IVN natuurgids noemen. Het zou mooi zijn als u zich daarna beschikbaar zou stellen om een aantal
keren per jaar als gids wandelingen langs het Waalpad te begeleiden. Meldt u voor nadere informatie en voor
aanmelden bij het secretariaat van de milieuvereniging.
Enthousiaste wilgenknotters gezocht:
Nee, niet langs het knotwilgenlaantje van het Waalpad, want die zijn nog te jong. Het is de bedoeling dat in
februari 2010 te gaan doen in Piershil. Waarom daar helemaal? Nou die wilgentakken willen we dan gaan
gebruiken voor onderhoud en voor allerhande andere vlechtwerken langs het Waalpad. Aanmelden kan bij het
secretariaat van de milieuvereniging.
Met vriendelijke groeten;
Arno G. Hol (projectleider natuureducatief Waalpad Heerjansdam)
Meer informatie op www.vmbheerjansdam.nl/waalpad .

Wijziging Milieuvergunning Monshouwer Gors-Zuid
In juni 2009 heeft de Provincie Zuid–Holland een ontwerpbeschikking voor een gewijzigde milieuvergunning ter
inzage gelegd.
De VMBH heeft deze bestudeerd en hierbij een aantal kanttekeningen gemaakt.
Het betreft een aanvraag van Monshouwer om te gaan optreden als gecertificeerde verwerker van grond ( SIKB9335) en om te starten met opslag van 100 ton compost en 40 ton asbest ( asbesthoudende stoffen???) .
Deze activiteiten zijn door de Provincie voorzien van een aantal voorwaarden betreffende opslag en werkwijze.
Ons inziens heeft de Provincie hier haar taak niet zorgvuldig uitgevoerd: op een aantal punten is de ontwerpbeschikking met name betreffende asbest, onduidelijk en er wordt niet verwezen naar de juiste voorschriften.
Absolute duidelijkheid t.a.v van asbestverwerking is vereist, als waarborg van de veiligheid van de omgeving.
De VMBH heeft een aantal zienswijzen ingebracht in de hoop dat de Provincie de beschikking zal corrigeren.
Ons bezwaar geld dus vooral tegen de onduidelijke omschrijving die voorkomt in de door de provincie af te
geven vergunning en niet tegen de aanvraag van de firma Monshouwer.

CO2 opslag Barendrecht
De voorgenomen plannen om CO2 te gaan opslaan in lege gasvelden in Barendrecht heeft mogelijk ook voor
Heerjansdam gevolgen. Het tweede gasveld in dit project ( Middeldijk-Ziedewijdsedijk) ligt slechts op 1 km
afstand van Heerjansdam.
De VMBH heeft sterke bedenkingen tegen een dergelijk proefproject hier in een dichtbebouwde omgeving.
Wij hebben de diverse voorlichtingsbijeenkomsten bijgewoond en het MER rapport bestudeerd.
De VMBH heeft bij de betreffende autoriteiten haar zienswijzen schriftelijk kenbaar gemaakt en 7 argumenten
tegen CO2 opslag aangevoerd.
Een becijfering van ons toont o.a een extra en ongewenst energiegebruik van ca. 10 Megawatt gedurende 25 jaar
( het gebruik van ongeveer 10.000 huishoudens), alleen om de compressoren te laten draaien!!!
Wordt vervolgd, we houden u op de hoogte !

Ontwikkelingen buitengebied.
Inmiddels heeft de Landinrichtingcommissie een vergunning verkregen voor de aanleg van een fietsverbinding
van Develsluis langs de Develhaven naar het fietspad langs de Oude Maas.
De uitvoering door het waterschap is in voorbereiding.
Een natuurgebied aan de Lindeweg tegen de Devel en de Hsl het zogenaamde Hoenderse ka komt in uitvoering
als de gemeente haar bestemmingsplan klaar heeft.
Het Waalbos 1e fase tussen de Langeweg en de spoorlijn, en ook een verbetering van het fietspad Langeweg
komen binnenkort in uitvoering. De compensatie van de Hsl in de vorm van natuur en recreatie heeft nog steeds
onze aandacht. Wij praten mee in diverse belangengroepen over al de ontwikkelingen in ons gebied.
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