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AA 
Gemeente zoekt alternatief 

'Geen beton 
mal<enin 
Lijnden' 
DOOR SJAAK SMAKMAN 

LlJNDEN - Cementbouw is vooralsnog niet van plan om de 
plannen voor heropening van de betonfabriek aan de Lijn
derdijk op te geven. Of het bedrijf straks naar de Raad van 
State stapt om de vergunning alsnog afte dwingen, kan ad
vocate Caren Schepperus nog niet zeggen. 

De gemeenteraad is het in elk ge- meente heeft een grote achter
val helemaal eens met wethou- stand bij het herzien van bestem
der Michel Bezuijen dar daar mingsplannen. Maar Cement
geen betoncentrale moet komen. bouw had naruurlijk best kun
De wethouder zoekt wel naar een nen weten dat de gemeente echt 
alternatief voor Cementbouw. niet akkoord gaat met dit plan, 

Aan de Lijnderdijk tussen vindt wethouder Michel Bezui
Lijnden en Zwanenburg zat tot jen. En hij vindr het ook vreemd 
ruim vijf jaar geleden lange rijd dat Cementbouw nooit tegen de 
eenbetonfabriek.Delaatsteeige- gemeente iets heeft gezegd ter
naar Cementbouw sloopte het wijl beide partijen vanwege de 
complex in Z003. Een poging om nieuwe fabriek in Cruquius roch 
daar woningen te bouwen mis- genoeg met elkaar om tafel heb
lukre vanwege degeluidsconrou- ben gezeten. 
ren van Schiphol. Vorig jaar be- "Nou", zegt Schepperus, "we 
sloot het bedrijf om aan de Lijn- wilden eerst even afwachten of 
derdijk weer een nieuwe fabriek we wel een milieuvergunning 
re bouwen, net als in Cruquius zouden krijgen. En we gingen er 
gaat gebeuren omdat de fabriek gewoon van uit dat de gemeente 
langs de Ringvaart in Hillegom ons niet zou dwarsbomen. Er 
is gesloten. Voor de nieuwe Lijn- heeft immers heel lang een be
dense vestiging vroeg het bedrijf ronfabriek gezeten en we zijn al
in maart 2008 bij de provincie tijd van plan geweest om in 
een milieuvergunning aan. Afge- Haarlemmermeer een of meer 
lopen voorjaar werd bekend dat betoncentrales neer te zerren. Er 
de provincie die inderdaad af wil wordr hier immers heel veel ge
geven. bouwd. Oat we weer wat zouden 

Oar was aanleiding voor pro- willen in Lijnden, had de ge
testen van omwonenden en an- meente op zijn vingers kunnen 
dere Lijndenaren vanwege de te natellen." 
verwachrengeluids- en verkeers- Als de nieuwbouw uiteinde
overlast. De gemeente kwam ook lijk niet doorgaat, dan heeft Ce
in accie door speciaal voor voor mentbouw schade en die wit het 
dit sru1ge Lijnden een onrwetp- bedrijf dan gaan verhalen. Overi
bestemmingsplan te maken dat gens is Bezuijen wel in gesprek 
de betoncenrrale onmogelijk met het bedrijf ovet een alterna
maakt. Eigenlijk had er voor heel tief voor de Lijndetdijk, zei hij 
Lijnden allanger een heel nieuw deze week. Cementbouw was 
plan moeten liggen, m~aa:::r~d:::e:..g~e-=-_n;::ie .. t_v_o .. o .. r_ee .. n_ re_a;;,;ct;;;i_e_b_e;;.re_i;;.k,;;b,;;aa. r;;.,. 
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Dura Vermeer: met Cementbouw naar De Liede 

'Betoncentrales 
zijn niet nodig' 
DOOR PAUL VAN DU KOOIJ 

CRUQ.U IUS - Nieuwe cement- en betoncentrales zijn niet no

dig in Cruquius en Lijnden. Op industrieterrein De Liede 

in Haarlemmermeer kan Cementbouw gewoon samen met 

Dura Vermeer beton draaien. Tenmlnste, dat wil Age Ver

meer gaan bespreken met het bedrijf. 

De Dura Vermeer-topman hoopt 
daar de kernen, het eigen bedrijf 
en Cementbouw mee te helpen. 
Volgens hem passen dergelijke 
processen veel beter op die plek 
dan in woonkernen. "Er zit meer 
van dit soore industrie, het ligt 
vlakbij deAgen erwonen weinig 
mensen die last kunnen hebben 
van de centrale." 

Dura Vermeer heeft inmiddels 
de vergunningen binnen om 
daar zelf een centrale neer te zet
ten. Begin volgend jaar wil het 
ontwikkelende bouwconcern 
dat ook gaan doen. Zodra die 
draait, wil het bedrijf de centrale 
sluiten op het terrein in Cruqui
us - naast de meubelboulevard. 
Idee daarachter: als die lawaai
ige, stoffige en vrachtwagens 
trekkende ceorraIe weg is, is veel 
meer mogelijk op het overblij
vende, 3,5 hectare grote terrein. 

Het bedrijf schrok dan ook 
toen het hoorde dat Cement
bouw de komende tijd juist zo'n 
centrale wil bouwen op de lap 
grond tussen het Dura Vermeer-

terrein en de Ringvaare. Het be
drijf, dat de centrale aan de Hille
gomse Ringvaan ffioest sluiten, 
heeft daar al kantoren. Omdat er 
in het verleden al een centrale 
stond aan de Ringvaare in Cru
quius en de vergunningen daar 
rond zijn, hoopt men daae vol
gend jaar te kunnen bouwen en 
produceren. Op de Lijnderdijk 
bij Lijnden wil het bedrijfeen be
toncentrale herbouwen, vijf jaar 
nadat de oude de deuren sloot. 

Akkoord 

De provincie is al akkoord met de 
plannen. De gemeente is echter 
niet blij met de oncwikkelingen 
van Cementbouw en heeft in 
Lijnden nog geen bouwvergun
ning afgegeven. Wethouder Mi
chel Bezuijen heeft al aangekon
digd naar alternacleven te gaan 
zoeken. Dura Vermeer helptdaar 
graag bij op een moment dat het 
officieel een nieuw kancoor 
opent op een punt van het tec
rein, waar stukje bij beetje de ke
ten en hallen worden opgeruimd 

waarin Vermeer bouw groot is 
geworden. 

AIs autobeheec, met garage, 
-spuiterij en -handel, naast dat 
nieuwe kaoroor kan komen re
genover het dorpshuis, ontstaat 
in het verlengde van de meubel
boulevard ruimte voor een pand 
waar 'wat moois kan komen op 
het gebied van auto's, boten enl 
of caravans'. Op de tangere ter
mijn, als meer industrie uit deze 
hoek is verdwenen, hoopt Ver
meer ook op woningbou w in 
Cruquius. "Wie wit er nu geen 
uitzicht op de Ringvaare en 
Heemstede hebben?" En: "AIs je 
ergens in de polder nog kan bou
wen is het in deze hoek." 

Cementbouw-direcceur Ar
naud Stuvel zegt 'nooit nooir', 
maar ziet in dit geval veel beren 
op de weg. zo I<an hij zich niet 
voorstellen dat de Nederlandse 
Mededingings Autoriteit en Eu
rocommissaris Neelie Smit het 
goed vinden wanneer 'twee con
currenten in ~n verhaal komen'. 
"Ik denk dat het niet mag." Of er 
te praton valt over een gedeelde 
centrale? "Dan moeten we eerst 
kijken of het mag." Echt te sprin
gen staat hij niet: "En van de 
wethouder hebben we nog niets 
gehoord." 
-+ Haarlcm 4' Samen op 

historische plek 


