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Uitbreiding industrieterrein Vijf Eiken is aanslag op Duiventoren.
De gemeente Oosterhout wil industrieterrein Vijf Eiken uitbreiden met 14 ha
voor het bedrijf Rodenburg. ‘De Duiventoren wordt hierdoor ernstig bedreigd’, zo vindt de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik. Gezien de
grootte en zwaarte van dat bedrijf (categorie 4.2) hoort de uitbreiding thuis
op een grootschalig bedrijventerrein als Moerdijk. De Vereniging Spaar de
Duiventoren en het Blik heeft daarom bezwaar aangetekend tegen het voorgenomen bestemmingsplan. Zij heeft dat in een inspraakreactie aan de Oosterhoutse wethouder van der Helm (VVD) laten weten.
Natuur zou wel eens de hoeksteen kunnen zijn van hoe in de toekomst duurzaam een
gezondheidscrisis als de Coronacrisis te beheersen zal zijn. De natuur tussen Dongen
en Oosterhout is een groene long voor beide gemeenten en van groot belang voor de
gezondheid van de inwoners. In ieder geval zullen na de Coronacrisis besluiten die nu
nog in de pijplijn zitten wel eens heel anders uit kunnen pakken. Het gebied staat al
onder druk door de omstreden aanleg van een nieuwe weg, de N629 door de natuurgebieden het Blik en de Duiventoren. Nu komen daar de plannen voor uitbreiding van
het industrieterrein Vijf Eiken bovenop. Dat zou wel eens de doodsklap kunnen zijn
voor de Duiventoren. De natuur in het gebied, inclusief de ecologische verbindingszone langs het kanaal, zou juist versterkt moeten worden in plaats van afgebroken. Het
huidige bedrijventerrein Vijf Eiken met aan de rand de zo kenmerkende silo’s van van
der Kooy en Rodenburg, zou dan op een goede en natuurlijke manier begrensd worden.
Uitbreiding zou volgens de gemeente nodig zijn om Rodenburg de ruimte te geven
voor een campus-achtige ‘sidestream biobases valley’-initiatief. Maar deze uitbreiding
kan ook plaatsvinden op het industrieterrein de Vijf Eiken zelf. Naast de bedrijfsgebouwen van Rodenburg ligt een groot stuk grond braak dat van van Tata-steel is. Dat is
natuurlijk duurder dan gewoon goedkope agrarische gebied bebouwen maar we moeten nu durven kiezen voor natuur in plaats van voor het geld. Het omzetten van de
agrarische grond naar industrieterrein levert naar verluid een bestemmingswinst op
van 14 miljoen. Bovendien, als de plannen van Rodenburg inderdaad succesvol zijn het is te hopen voor Rodenburg - is de ruimte sowieso onvoldoende. Grootschalig bedrijventerrein Moerdijk ligt dan meer voor de hand dan het kleinschalig bedrijventerrein als de Vijf Eiken. Daar kan verdere uitbreiding in de toekomst alleen maar plaats
vinden door nog meer natuur en groen van de Duiventoren op te offeren. Het zou het
definitieve einde van de Duiventoren betekenen. De Vereniging is ook bang voor precedentwerking. Want wat let bijvoorbeeld grondeigenaren aan de Dongense kant dezelfde rechten te claimen als Rodenburg nu doet aan de Oosterhoutse kant, agrarische
omzetten in industriegrond. Dan is het echt gedaan met het rustige buitengebied de
Duiventoren waar juist in deze tijd zoveel mensen enorm blij mee zijn. Daarom roept
de Vereniging op tot een pas op de plaats.
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