
’Geen glaskolder in onze polder’
3 Oudeschip verzet zich
tegen komst van kassen
bij de Eemshaven
3 Ook Waddenvereniging
maakt zich zorgen

Door Frank von Hebel
Oudeschip Een zee van glas die te-

gen de middendijk uit de achttien-

de eeuw klotst. Inwoners van Ou-

deschip verzetten zich tegen de

plannen voor een kassencomplex

van 300 hectare ten zuiden van de

Eemshaven. Ze beraden zich op ac-

ties. "We gaan door tot aan de Raad

van State", zegt voorzitter Nettie

Klompsma van belangenvereni-

ging Op Goede Grond.

Het plan voor glastuinbouw tus-

sen de Eemshavenweg en de N33

stamt uit de jaren negentig. De ge-

meente Eemsmond werkt hierbij

samen met de provincie Gronin-

gen. Na 2008 werd het een poosje

stil. De Vrom-inspectie vond dat er

onvoldoende rekening was gehou-

den met eventuele uitbreiding van

de Eemshaven richting deOostpol-

der, waar het kassencomplex nu is

gepland. De uitbreiding van de ha-

ven is van de baan, dus is het plan

weer uit de koelkast gehaald.

OpGoedeGrond verzet zich al ja-

ren tegen de plannen. De belangen-

vereniging vreest voor aantasting

vanhet cultuurlandschap. Klomps-

ma: "En het mooie is dat de ge-

meente ooit tegen ons zei ’maar we

doen dit juist voor jullie’." De ge-

meente wijst onder meer op de ge-

volgen voor de werkgelegenheid.

Ook zouden de tuinders en de in-

dustrie veel aan elkaar hebben, bij-

voorbeeld door de uitwisseling van

CO2 om de kassen mee te verwar-

men. Inwoner RenéMater die vroe-

ger in de glastuinbouw heeft ge-

werkt,maakt kortemettenmet de-

ze argumenten. "Alles werkt tegen-

woordig met computers, dus over

hoeveel mensen gaat het? En met

CO2 kun je inderdaad kassen ver-

warmen, maar de bedrijven in de

Eemshaven produceren een im-

mense hoeveelheid. De tuinbouw

gebruikt daarmaar een fractie van."

Op Goede Grond, die een slapend

bestaan leidde, is nu druk bezig

zichzelf nieuw leven in te blazen.

"We zinnen nu op allerlei protest-

maatregelen", zegt Klompsma. De

inwoners hebben al wat spandoe-

ken gereed. Mater heeft al een leus

paraat. ’Geen glaskolder in onze

polder’."

Ook de Waddenvereniging volgt

de plannen in de Oostpolder met

argusogen. "We willen onder meer

weten wat de gemeente van plan is

tegen de lichtvervuiling te doen",

zegt woordvoerster Ester Kuppen.

"De plekkenwaar het nog echt don-

ker kan worden, worden zeldzaam.

Dat moet je koesteren. Maar de

Waddenvereniging zegt niet bij

voorbaat ’nee’ tegen dit plan. Er zijn

tegenwoordig allerlei methoden

omhet licht op eengoedemanier te

dempen."

¬ Inwoners van Oudeschip
voelen niets voor een kassen-
complex als ’buurman’.
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