


Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 47 In het vorige artikelen heb ik een aantal van de bedreigdeplekken de revue laten passeren. Daarbij is nog niet gesprokenover de woningbouw tussen Thematerweg en Haarpad. In mijnoptiek, maar wellicht sta ik daarin alleen, is het onbezonnen omlangs dit oude Kerkepad een woningbouwprogramma los telaten. Het gebied tussen Vleuten en Haarzuilens is dermate waar-devol, dat iedere extra woning hier teveel is. Behalve dat het delaatste open ruimte verkleint, legt dat weer een beetje extra drukop het gebiedje tussen Houtwerf en Joostenlaan. Het zou ver-standiger zijn de geplande woningbouw op deze locatie'Haarzicht' te beperken tot het deel tussen Schoolstraat enCrossbos, en niet voorbij het Crossbos richting Joostenlaan tebouwen. Straks zal rond Haarzuilens ook nog wel discussie ont-staan over de aanleg van het zogenaamde 'bungalow-bos'. Deplannen zijn nog niet helder, maar de huizen zouden nodig zijnom geld voor de Baron te genereren om de restauratie van hetkasteel mogelijk te maken, en bossen zijn nodig in het kader vande nieuwe natuur. Nu is een leuk TV-programma om te volgen Bouwlocatie 2e deel Haarzicht. Foto genomen vanaf beginHaarpad richting

Thematerweg. '^ Deel bouwlocatie Haarzicht, genomen achter de Multatulistraatrichting Thematerweg / Schoolstraat. Haarpad op kruising Joostenlaan richting Dorp. Foto's auteur. 'De Nieuwe Boeren'. Hierin worden boerengezinnen gevolgddie bijvoorbeeld moeten wijken voor de verbreding van de A2,of voor de aanleg van 'nieuwe natuur' in de Ronde Venen. Wezijn in Nederland inmiddels zo rijk geworden, dat we prachtig eneeuwenoud cultuurlandschap op de schop nemen voor meren,bossen en oematuur. Ieder zijn meug, en, we zullen wel bossenof meertjes nodig hebben, maar er zijn ook vele tegenstandersvan deze plannen. Niet alleen de boeren hebben weinig begrip,ook hoorde ik een zeer beroemde landschapsarchitect die hetzich niet kon voorstellen waarom het wereldbefaamde Hollandspolderlandschap, met zijn zwart-bont vee, brede sloten, kreupel-hout en boerderijen opeens beplant moet worden met bomen ofmoet worden afgegraven voor meren. In onze omgeving doen weinmiddels aan alles mee: we graven de Haarrijnse Plas, er moetbos komen en we bouwen huizen, kantoren en wegen.Nogmaals, het zal allemaal nodig zijn en uiterst belangrijk, maarmijn oprechte vraag is of we er ook aan gedacht hebben om som-mige stukken onveranderd te laten. Dat lijkt mij

net zo belang-rijk. Wem als boven, nu richting Thematerweg, links nog een stukjeCrossbos zichtbaar.




