
Voorzitter, 

 

Zoals Boudewijn de Groot eind jaren zestig Bob Dylan al nazong: er komen andere tijden. De 

tijd dat overheden en politici economische groei boven alles stellen, loopt ten einde. In de 

eerste plaats heeft die groei amper nog stimulans nodig van de overheid, in de tweede plaats 

leidt die steun tot meer ellende dan profijt. 

De groei van ons lokale bedrijfsleven zorgt bijvoorbeeld amper voor meer werkgelegenheid 

voor onze inwoners. In plaats daarvan zadelt het de gemeente op met de noodzaak om 

arbeidsmigranten te huisvesten. En dan hebben we het nog niet gehad over de gevolgen 

voor de uitstoot van CO2 en de onverzadigbare behoefte aan asfalt. 

Voorzitter, er komen andere tijden. De waardering voor natuur groeit sterk en leidt ertoe dat 

steeds meer mensen bereid zijn elke postzegel bos te verdedigen. 

Dorpsraad Wijbosch en een wethouder in Bernheze hebben zich al uitgesproken tegen een 

nieuwe verbindingsweg van de N279 via stukjes Wijboschbroek naar bedrijventerrein De 

Dubbelen. Na Hart, publiceerden achtereenvolgens ook de SP en de PvdA erover op hun 

websites.  

Zo schrijft de PvdA over de weg door het Wijboschbroek: ‘Wat PvdA Meierijstad betreft, is 

dat een brug te ver. Met deze variant worden andere belangen te veel geschaad. 

Waardevolle natuur zou niet moeten en hoeven te wijken voor een snellere of makkelijkere 

route’. En even verderop: ‘Er zijn veel alternatieven denkbaar voor de uitdagingen op het 

gebied van de doorstroming van het verkeer. Maar acceptabele en toekomstbestendige 

oplossingen kunnen alleen maar tot stand komen als er integraal en Meierijstad-breed wordt 

gekeken naar de mogelijkheden’. 

Hulde, voorzitter.  

In de brochure ‘Bereikbaar Meierijstad’ lezen we over het, in onze ogen, vreselijke idee voor 

zo’n weg. Het document is afkomstig van ondernemersverenigingen, ondernemingen én 

onze eigen gemeente. Er wordt gepleit voor een onderzoek naar zo’n weg en niet, zoals de 

PvdA wil, een integraal onderzoek waarbij ook wordt gekeken naar andere mogelijkheden. 

Wat ons betreft is een onderzoek naar betere bereikbaarheid prima én is tegelijkertijd een 

weg door zo’n prachtig bos onacceptabel. Vandaar de motie die we mede namens D66 

indienen. 

De flora in dit gebied is behoorlijk bijzonder en dat komt door de combinatie van een 

leembodem en een hoge waterstand. Het voorjaar komt eraan, voorzitter, en dat is bij uitstek 

de tijd voor u om te genieten van de bosanemonen en de slanke sleutelbloemen. Verder 

wijzen we graag op zeldzame planten als de eenbes, grote keverorchis, boskortsteel, gulden 

boterbloem, zwartblauwe rapunzel, knikkend nagelkruid en de kale vrouwenmantel. Eerlijk is 

eerlijk: wij hadden ook nog niet eerder van die planten gehoord, voor we dankzij de brochure 

op onderzoek gingen. 

En dan moeten we het ook nog hebben over de elzen, vogelkersen, naaldbomen, lanen met 

populieren en eiken. Wat de vogels betreft, moet u vooral op zoek gaan naar de havik, 

sperwer, bosuil, snip (stond ooit op een bankbiljet), boomklever, wielewaal, zwarte specht, 

fluiter, nachtegaal en de sprinkhaanzanger. Als u ze niet zo snel ziet, de heer Schwiebbe 

helpt u graag met zoeken. Moe van het omhoog kijken? Kijk naar beneden en zie de 

heikikker en de kamsalamander. 



Voor de raadsleden die nu nog denken dat het geen kwaad kan, zo’n weg door dat 

schitterende bos, hier nog wat regels uit ‘Er komen andere tijden’ van Boudewijn de Groot: 

‘Komen heren regeerders, partij-jongens kom, 

en blijf daar niet hangen en kijk niet zo stom’. 

 


