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Heeft zorginstelling de Merwelanden geld teveel?  
 

Juist in een tijd dat velen op de kleintjes moeten letten en er in de zorg sterk wordt bezuinigd 

komt het verzorgingstehuis de Merwelanden op de Staart met een wel erg ambitieus plan om 

niet alleen de groenvoorziening in de eigen omgeving maar ook in de naastgelegen wijk op de 

schop te nemen.  

Stichting Het Wantij zet grote vraagtekens bij dit ‘Groenplan’ dat onder het mom van een 

‘kwaliteitsimpuls’ aan de man wordt gebracht. Een belangrijk deel van het plan heeft als 

direct gevolg dat grote delen van de kwetsbare en prachtige natuurlijke begroeiing langs het 

Wantij zal moeten wijken.  Zeer bedenkelijk is dat  in het hele verhaal het woord natuur niet 

voor komt, een knap staaltje wanbeleid in een ecologisch belangrijk gebied als dat van de 

Wantijoevers! 

Op de plantekening wordt door het ingehuurde landschapskundig bureau Verkade  simpelweg 

een aantal zichtlijnen getekend als kennelijk deel van die kwaliteitsimpuls. Het realiseren van 

elke zichtlijn zal als concreet gevolg hebben dat wederom vele bomen en andere hoge 

begroeiing langs het Wantij gekapt moeten worden. Deze begroeiing is van essentieel belang 

voor de daar levende planten en dieren zoals de bever, vogels en reeën. 

De vraag kan gesteld worden ten behoeve van wie of wat die kwaliteit wordt bevorderd. In 

ieder geval niet voor de vele daar levende dieren. Ook voor de bewoners en passanten, 

wandelaars en anderen, zal de omgeving verarmen als deze plannen worden doorgezet. Juist 

de bestaande begroeiing met daartussen de bestaande doorkijkjes op het water maakt het 

lopen langs de oever van het Wantij tot een bijzondere belevenis, uniek voor een stadse 

omgeving. De Stichting constateert zodoende dat voornamelijk een kwaliteitsimpuls aan de 

portemonnee van bureau Verkade wordt gegeven. 

 

De opsteller van het plan, bureau Verkade, blijkt, tegen beter weten in, geen oog te hebben 

voor de hier aanwezige belangrijke zoetwater- getijden natuur, waarvan de bescherming 

dankzij de inzet van Stichting het Wantij door de provincie is vastgelegd in de Ecologische 

Hoofd Structuur. Ook is men kennelijk niet bekend met het feit dat alle bomen langs het 

Wantij volgens een gemeentelijke nota (ook op aandringen van de Stichting tot stand 

gekomen om te voorkomen dat er nog eens een kaalslag  kan plaatsvinden zoals in 2005 langs 

het deel van het Wantij aan de Beekmanstraat) zijn beschermd. Opvallend is dat  niet alleen 

de bewoners maar ook Stichting Het Wantij bij het maken van deze plannen volledig werd 
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gepasseerd. Vragen aan het bestuur van de Merwelanden leverde geen antwoord op. Het is de 

Stichting bovendien volstrekt onduidelijk van wie dit initiatief afkomstig is en waarom dit 

bedacht is.  

 

Hoewel de zorginstelling de Merwelanden zich aan lijkt te meten het voor de hele buurt voor 

het zeggen te hebben zullen toch de gemeente, het college van B&W en vervolgens de 

gemeenteraad moeten bepalen of er in zee wordt gegaan met deze ondoordachte, geld 

opslorpende plannen. Volgens de Stichting zal het college en met name de BVD fractie die 

zich profileert als natuur en milieuvriendelijk, zich volstrekt ongeloofwaardig maken als 

ingestemd zou worden met deze voor natuur en mens destructieve plannen. De bestaande 

bescherming in gemeentelijke en provinciale nota’s maken dit ook feitelijk onmogelijk. 

Alarmerend is dat er al uitgebreid contact lijkt te zijn tussen gemeente en de opstellers van het 

plan. Bewoners mogen dan hoogstens nog op detail inspraak hebben.   

Het verzorgingstehuis de Merwelanden kan haar geld beter besteden aan een betere zorg voor 

haar bewoners, bewoners die er bovendien geen behoefte aan hebben als er een kaalslag 

plaatsvindt in de bestaande prachtige groene omgeving. 
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