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Voorwoord
Peter Thiadens
Algemeen Directeur Rabobank Nieuwerkerk-Moordrecht
Deze uitgave is een productie van de Rabobanken van
Zevenhuizen-Moerkapelle, Gouwezoom, NieuwerkerkMoordrecht en handelt over toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen in de Zuidplaspolder. Het boek is de
resultante van een zoektocht naar de kracht en identiteit van het gebied die de basis gaat vormen voor de
transitie in de komende decennia. De Rabobank wil
met deze uitgave blijk geven betrokken te zijn bij de
gemeenschap
waarin zij onderneemt en ziet het als haar taak het
transformatieproces te ondersteunen. Het thema van
het boek ‘De Kracht van de Zuidplaspolder’ geeft aan
dat de gemeenschappen in de Zuidplaspolder bereid
zijn de transformatie van het gebied ter hand te nemen
met behoud van lokale diversiteit en identiteiten.
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Inleiding
De Zuidplaspolder staat wat betreft planvorming voor ruimtelijke ontwikkelingen de laatste jaren sterk
in de belangstelling bij overheden en marktpartijen. In de 5e nota ruimtelijke ordening wordt de strikte
grens van het Groene Hart voor de Zuidplaspolder verlaten en wordt het gebied aangemerkt als zoekgebied voor woningbouw, bedrijventerreinen en glastuinbouw. Als randgebied van het Groene Hart beschikt
het over een aanzienlijke hoeveelheid ruimte. De verschillende ruimteclaims van stedelijke functies worden geacht in belangrijke mate in dit gebied gerealiseerd te worden. De drie gemeenten Nieuwerkerk
aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle en Moordrecht omvatten 80% van het grondgebied van de Zuidplaspolder en zijn in hoge mate bepalend voor de identiteit van het gebied.
De Rabobanken van Nieuwerkerk-Moordrecht, Zevenhuizen-Moerkapelle en Gouwezoom organiseerden
een lezingenserie genaamd ‘De Kracht van de Zuidplaspolder’ waarin getracht werd de ruimtelijke
ontwikkelingen in perspectief van relevante doelgroepen van de bank, lokale ondernemers en andere
stakeholders te plaatsen. Tijdens deze bijeenkomsten is op zoek gegaan naar de speciﬁeke identiteit en
kracht van het gebied om een basis te vinden voor toekomstige ontwikkelingen.
De lezingenserie ‘De Kracht van de Zuidplaspolder’ bestond uit een viertal avonden die elk een eigen
thema kenden. Per thema werd een aantal gastsprekers uitgenodigd een bijdrage te leveren. De gastsprekers waren prominente bestuurders, wetenschappers, politici en schrijvers die nationaal bekend staan
als autoriteit op hun gebied of lokale stakeholders die bereid waren een opiniërende mening te geven
over de regio. Na de lezingen werd op elke avond een publieksdebat gehouden aan de hand van stellingen die door de sprekers werden aangedragen. In groepen werd over deze stellingen gedebatteerd en
vervolgens plenair tot een aantal ontwikkelingsaanbevelingen omgevormd. Dit boek is het resultaat van
dit proces. De Rabobank ziet dit document als een visie op de toekomstige ontwikkeling van de Zuidplaspolder, samengesteld door de Rabobanken, relaties en leden van de bank.

>
Ligging

De Zuidplaspolder ligt globaal gezien tussen Rotterdam, Zoetermeer en Gouda
(zie bijgesloten kaart). Het grondgebied van de polder behoort tot de gemeenten
Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle, Waddinxveen en Gouda,
de zogenaamde Z-5 gemeenten.
De Zuidplaspolder is circa 4.500 ha groot en qua ligging bijzonder. Het ligt zeer
centraal in het zuidelijke deel van de randstad, heeft zware infrastructurele assen
(A12, A20, HSL en spoorwegen) en is tevens het laagste punt van Nederland.
Het gebied heeft tot nu toe grotendeels een agrarische bestemming en behoorde
tot het uitkomen van de 5e Nota voor de ruimtelijke ordening tot het Groene Hart.
In de 5e Nota Ruimtelijke Ordening is de Zuidplaspolder aangewezen als zoekgebied voor woningenbouw (circa 30.000 woningen), glastuinbouw (200 ha) en
bedrijventerreinen (circa 300 ha). Naar de mening van de betrokken overheden
moet er een duidelijke integrale visie op de inrichting van het gebied worden
opgesteld.
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Ontwikkelings
Het organiseren van de de lezingenserie ‘De Kracht van de Zuidplaspolder’ door de
gezamenlijke Rabobanken gebeurde tegen de achtergrond van een nieuwe trend in
de Nederlandse ruimtelijke ordening. In de net gepubliceerde Nota Mobiliteit en Nota
Ruimte geeft het kabinet namelijk aan dat het marktpartijen meer wil betrekken bij de
uitvoering en ﬁnanciering van de ruimtelijke inrichting. Aanleiding zijn de – door de
toenemende ruimtelijke complexiteit – stijgende kosten en de behoefte aan onderling
goed afgestemde ruimtelijke ontwikkelingen.

planologie
Het kabinet verwacht dat de met publiek-private samenwerking

Hoe ging dat vroeger? Er werden bevolkingsprognoses gemaakt,

verbonden integrale aanpak ten goede zal komen aan de kwaliteit

er werd berekend hoeveel woningen en bedrijventerreinen nodig

van de publieke producten en diensten, en aan de kostenefﬁciënte

waren, en er werden stedenbouwkundige plannen gemaakt. De

uitvoering. De Nota Mobiliteit, evenals de Nota Ruimte, gaat uit

overheid maakte bestemmingsplannen, kocht de grond, maakte de

van de noodzaak van integrale gebiedsontwikkeling waarin de

grond bouwrijp en gaf de grond weer uit aan derden. De overheid

betrokken partijen hun investeringen in publieke functies (infra-

was een grondexploitatiebedrijf. We zijn ons echter nu op iets

structuur, openbare voorzieningen, groen) en private functies

anders aan het voorbereiden. De provincie heeft in samenwerking

(woningen, winkels, kantoren) in een gebied op elkaar afstemmen.

met de vijf gemeenten een publieke grondbank opgezet, een unieke vertoning in Nederland. Dit is de opmaat tot een ‘Zuidplaspol-

Naar de mening van de betrokken overheden in de Zuidplaspol-

derloket’ waar je terecht kunt als je wat wilt in de Zuidplaspolder.

der moet er een duidelijke integrale visie op de inrichting van het

Dit loket en de daarbijbehorende grondbank is complementair aan

gebied worden opgesteld. Het lijkt een heel groot gebied maar

de private grondbanken. Veelal zijn het de grote ontwikkelaars of

zonder integraal plan bestaat een groot risico van het ‘verromme-

de overheid die door het opkopen van gronden een maatschappe-

len’ van de inrichting van het gebied. Daartoe heeft de Provincie

lijk veranderingsproces faciliteren. Het zijn niet de directe belang-

Zuid-Holland in samenwerking met de Z-5 gemeenten een inte-

hebbenden, bewoners en ondernemers, die het doen. De vraag is

grale structuurvisie (ISV) opgesteld. Hierin wordt in grove pennen-

dus of er ook andere modellen denkbaar zijn, want het gaat niet

streken de basisinrichting

alleen om nieuwbouw maar het gaat ook om transformatie, bij-

van het gebied geregeld. Een aantal constanten is echter opge-

voorbeeld het verplaatsen van glas in de polder, het aanleggen van

nomen waar niet van afgeweken wordt zijnde: De Rottewig, een

natuur en recreatiegebieden en nog veel meer. Het zou dus kunnen

groen waterrijk natuurgebied langs de rivier de Rotte, het Bent-

zijn dat die transformatie iets is om vanuit het ondernemerschap

woud, een aan te leggen oerbos van circa 400 ha in het noordelijke

zelf te doordenken. Zou het denkbaar kunnen zijn dat niet alleen

deel van de polder en een nieuwe randweg rondom Zevenhuizen.

de overheid de actor is, of de grote private instellingen, maar dat
de ondernemers zelf actief deelnemen? Met andere woorden, wij

Joost Schrijnen, directeur Ruimte en Mobiliteit van de Provincie

láten ons niet transformeren, maar wij nemen onze transformatie

Zuid-Holland verwoordt het als volgt. “Er is een nieuwe rol voor

zélf ter hand en doen actief mee aan de economische ontwikkeling

gemeenten en provincies, wij anticiperen op nieuwe wetgeving

van dit gebied.

die het mogelijk maakt dat de decentrale overheden op een andere
manier dan vroeger ruimtelijke ordening ter hand nemen. Het is

Dan komt er een experimentele vraag, die twee jaar geleden ook

echter een hele complexe zaak om als vijf gemeenten de ruimte-

aan de Rabobank werd gesteld. De vraag is of de Rabobanken een

lijke ordening van een zeer groot gebied ter hand te nemen. En dat

prominente rol in de ruimtelijke ontwikkeling van de polder wil-

is redelijk uniek in Nederland, wat je vaak ziet is dat bijvoorbeeld

len spelen en hoe die rol er dan uit zou moeten zien? Reden voor

alleen de lokale situatie geldt en dat het heel moeilijk is op regio-

deze vraag was het idee om een minder traditionele aanpak van

nale schaal te schakelen. Dat betekent dat er een helder bovenlo-

de ruimtelijke inrichting van de Zuidplaspolder te bewerkstelligen,

kaal belang wordt gepercipieerd door de vijf gemeenten. Dat heeft

daarbij de identiteit en de kracht van het gebied leidend te laten

organisatorische en bestuurlijke consequenties, het is een discussie

zijn bij het transformatieproces.

over samenwerking en het product wat we nu hebben dat tot wasdom kan komen.”
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Bijeenkomst I sta rt bijeenkomst 7 se pte mbe r 2004

t hem a: de k r ach t va n de zuidpl aspol der

>

Het Proces

De thematische invulling van de eerste bijeenkomst werd ‘de Kracht van de Zuidplaspolder’
genoemd. Bekeken werd of in economische termen de Zuidplaspolder een gebied is met
een eigen identiteit en welke rol volgens betrokkenen en belanghebbenden is weggelegd
voor het gebied in de toekomst.

P R E S E N TAT I E S

stelling

‘De toekomst van de Zuidplaspolder is die van de regio als geheel,
niet van gemeenten.’

‘de Kracht van de Zuidplaspolder’
Sergej Bulterman, Stafgroep Economisch Onderzoek, Rabobank Nederland

Zuidplaspolder zijn meer actief in productiebedrijven, familiebedrijven, langer
bestaande bedrijven, meer honkvast, zeer lokaal of juist zeer (inter)nationaal
gericht. Sociaal-cultureel verschillen de kernen en gemeenten binnen de polder

Volgens hem presteren Gouda en de Zuidplaspolder qua groei recent econo-

aanzienlijk: Zevenhuizen is sterk agrarisch getint, Nieuwerkerk en Moordrecht

misch behoorlijk. Gouda heeft een bredere economische basis en meer jong

hebben een suburbaan karakter en Waddinxveen heeft meer het proﬁel van een

ondernemerschap, terwijl de Zuidplaspolder meer investerende en exporte-

‘gemiddelde’ gemeente.

rende ondernemers telt, m.n. in handel en glastuinbouw. Ondernemers in de

stelling

‘De bijzondere identiteit van de Zuidplaspolder moet
absoluut behouden blijven.’

Culturele identiteit Zuidplaspolder
Jan Bouwman, DHV

bouwboeren en dikwater: ‘de bouwboeren pompten de veenboeren onder
water’. Hij vroeg zich verder af of de regio zich kenmerkt door verbondenheid of
juist door isolement: ‘je bent van hier of niet, het is een gesloten gemeenschap’.

Hij vroeg zich af of het landschap negatief (als lelijk) of positief (als werken-

Hij ziet verder de kernen en waterranden als de letterlijke afbakening van de

werken gebied) moet worden gezien. Het illustreert/symboliseert in elk geval

polder en daarmee als een belangrijke identiteitsdrager: ‘laat zien dat het een

de pioniersgeest. Een onderscheid binnen de regio was traditioneel die tussen

polder is met de randen als het kader’.

stelling

‘De Zuidplaspolder is er in de toekomst meer voor mensen
van buiten dan voor de huidige bewoners.’

De Zuidplaspolder: regionale referentiebeelden
Xavier Jongen, externe spreker van de Europese Commissie

direct om de hoek om te leren van anderen. Kijk sowieso wel naar buiten als je
over je toekomst nadenkt. Andere regio’s en Europa hebben immers een sterke
invloed op de toekomst van de Zuidplaspolder, aldus Jongen. Naast de invloed

Hij gaf de economische en culturele overeenkomsten tussen regio’s aan, onaf-

van Europa, acht hij het behoud van lokale diversiteit en identiteiten van groot

hankelijk van hun onderlinge afstand. De beste vergelijkbare voorbeeldregio’s

belang. Europa is dus niet zonder meer bedreigend voor de regio. Hij wees bij dit

zijn vaak verder weg te vinden, ook voor de Zuidplaspolder. Kijk dus verder dan

alles op het grote belang van interconnectiviteit tussen regio’s.
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>

AANBEVELINGEN

1 Identiteitsdragers zoals de dorpen en tochten dienen een belangrijke rol te
2 Er dient een duidelijke bestuurlijke visie en ordening te worden gevormd die
3 Kwaliteit van de leefomgeving is essentieel voor toekomstige ontwikkeling
4 Verantwoord mengen van functies is essentieel voor een evenwichtige
5 Ruimte voor groen en water moet op de agenda blijven.
6 Infrastructuur moet prominent onder de aandacht worden gebracht.

VA N H E T P U B L I E K

krijgen/houden bij de identiteit van de Zuidplaspolder op lange termijn.
ontwikkelingen in de toekomst kan begeleiden.
op lange termijn.
ontwikkeling van het gebied.

Bijeenkomst II

23 se pte mbe r 2004

t hem a: onder nemen, w er k en en t r a nsport

ondernemen, werken en transport

Presentaties
De ruimtelijke economische inrichting van de
Zuidplaspolder is meer een
kwalitatieve kwestie dan
een kwantitatieve opgave.
Dit vraagt om nieuwe economische activiteiten, hoogwaardige omgevingskwaliteiten en creatief ruimtege-

Economische perspectieven Zuidplaspolder, hetzelfde liedje of toekomstmuziek?

stelling

Dhr. prof.dr. Atzema, hoogleraar Sociale Geograﬁe

>

De heer Oedzge Atzema, hoogleraar Sociale Geograﬁe aan de Universiteit Utrecht, Faculteit
Geowetenschappen, gaf zijn visie op de toekomstige ontwikkelingen in de Zuidplaspolder.
Hij beargumenteerde waarom volgens hem ‘de toekomst al begonnen is’. Daarin belichtte hij
de rol van het bedrijfsleven en beargumenteerde welke organisatie-structuur voor toekomstige ontwikkelingen in de Zuidplaspolder wenselijk is.
Volgens Atzema is in de ontwikkelingsplanologie meer nodig dan het vastleggen van bestem-

bruik.

mingen (‘van ordenen naar ontwikkelen’). Blauwdrukplanning is voorbij, ruimtelijke orde-

De commotie
rondom de glastuinbouw is
gebaseerd op ongegronde
argumenten.

Kiezen en daarna doen

stelling

Dhr. J. van den Nouwenland, rozenkweker

>

De heer Van den Nouweland is eigenaar van een 14 ha omvattende rozenkwekerij. Als ondernemer in de rozenteelt is hij al jarenlang actief in het gebied. In de glastuinbouwsector is een
professionaliseringsslag gaande, bedrijven worden steeds groter en de bedrijfsvoering wordt
steeds gecompliceerder. Optimalisatie en schaal-voordelen zorgen voor een ‘competitive
edge’. Daarbij is vanuit de sector steeds meer behoefte aan extra ruimte om te kunnen blijven
concurreren op de wereldmarkt. Deze bij uitstek Nederlandse vitale economische sector
veroorzaakt echter binnen het dichtbevolkte gebied van de Randstad in toenemende mate
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De thematische invulling van de tweede bijeenkomst richtte zich op ondernemen, werken en transport. Bekeken werd wat de
huidige economische basis van het gebied is en welke toekomstscenario’s daar mogelijk uit kunnen voortvloeien. Hierin stonden de glas-tuinbouw en de ontwikkeling van bedrijventerreinen centraal. Tevens werd aandacht besteed aan clustervorming
met logistiek en kennis, en werd bekeken welke relaties bestaan met de omliggende stedelijke gebieden.

ning in Nederland is een voortdurend proces dat door de markt en de overheid in gezamenlijkheid dient te worden opgepakt. Het gaat steeds meer om het vinden van nieuwe allianties
van verschillende belanghebbenden (ook ondernemers) op verschillende schaalniveaus
(bijvoorbeeld Europa, Nederland, Randstad, Zuid-Holland en Moordrecht). Ruimtelijke
ordening is simultaan schaken. De ruimtelijk economische inrichting van de Zuidplaspolder
is meer een kwalitatieve kwestie dan een kwantitatieve opgave. Dit vraagt om nieuwe
economische activiteiten, hoogwaardige omgevings-kwaliteiten en creatief ruimtegebruik.

een probleem. Door uitbreidingen van het stedelijk gebied zijn glastuinbouwondernemers
veelal genoodzaakt zich uit te laten kopen en op een andere locatie de bedrijfsvoering voort te
zetten. Is dit nu wel de juiste strategie, vooral als Nederland zo naarstig probeert haar concurrentiepositie op het gebied van kennis en innovatie te verbeteren. Volgens de heer van den
Nouweland is het nu tijd voor de sector te kiezen en ondernemers de ruimte te geven. Daarbij
dient natuurlijk op zoek gegaan te worden naar mogelijkheden glastuinbouw en andere ruimtelijke functies op korte afstand van elkaar te combineren.

In de Zuidplas
investeren helpt ons uit de
diepte wederkeren.

Investeren in de Zuidplaspolder zet de regio op de kaart

stelling

Dhr. J. Baas, Algemeen directeur bouwbedrijf Baas

>

De heer Jan Baas, voorzitter van de Kamer van Koophandel kring Midden-Holland gaf zijn
visie over de economische relaties tussen de Zuidplaspolder, de haven van Rotterdam en het
achterland (Oost-Nederland en Ruhrgebied).
Volgens de heer Baas laat Nederland kansen liggen omdat het niet in staat is genoeg toegevoegde waarde te leveren aan productiestromen. De potentie van Rotterdam als economisch
venster naar de wereld wordt met het motto ‘Nederland distributieland’ maar op zeer be-

De ondernemers
nemen zelf de transformatie
ter hand of ze zullen worden
getransformeerd.
stelling

Het bedrijfsleven als gelijkwaardige partner bij ruimtelijke inrichting
Dhr. J. Schrijnen, directeur Ruimte Provincie Zuid-Holland

>

De heer Joost Schrijnen, directeur afdeling Ruimte en Mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland gaf een toelichting op de werkzaamheden van de provincie in de Zuidplaspolder. De
Zuidplaspolder is binnen de 5e Nota voor de Ruimtelijke Ordening uit de contouren van het
‘Groene Hart’ gehaald. Daarbij is het aangewezen als zoekgebied voor woningen-bouw, glastuinbouw, bedrijventerreinen en recreatievoorzieningen.
De provincie heeft voor de Zuidplaspolder een interregionale structuurvisie opgesteld om
toekomstontwikkeling van het gebied inzichtelijk te maken en aan te geven hoe het gebied
op hoofdlijnen moet worden ingericht. De heer Schrijnen gaf daarbij het belang aan van de

A A N B E V E L I N G E N VA N H E T P U B L I E K
1 De ontwikkeling van een goede infrastructuur is een basisvoorwaarde
2 Ruimte voor ondernemen is essentieel en onderdeel van de identiteit
nieuwe stimulans hiervoor geven. De marktomstandigheden moeten

3 Wederzijds respect leidt tot gezamenlijke oplossingen, hierbij is veel
4 Lokale ondernemers willen in het gebied blijven en willen meewerken

perkte mate benut. Wanneer Nederlandse ondernemers in staat blijken waarde toe te voegen
aan deze (autonoom aanwezige) productiestromen tussen de wereld-economieën en het
West-Europese achterland, zal Nederland in staat blijken de concurrentiepositie te verbeteren. De Zuidplaspolder met zware infrastructuurassen (A12, A20, Spoorwegen) richting het
Ruhrgebied, is de ideale locatie om moderne hoogwaardige bedrijventerreinen aan te leggen
om ondernemers de mogelijkheid te geven deze uitdaging op te pakken.

>

participatie van het bedrijfsleven voor de inrichting van het gebied. Een verregaande samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in het planproces zal in zijn visie een interessanter,
diverser en leefbaarder gebied opleveren omdat veel beter kan worden aangesloten bij de
wensen van bewoners, ondernemers en recreanten. Het kaderbegrip ‘ontwikkelingsplanologie’ kan in de Zuidplaspolder hiermee tot uitwerking worden gebracht. De heer Schrijnen
ziet in deze opzet een belangrijke positie voor de Rabobank weggelegd; als coöperatieve bank
met wortels in de agrarische sector hebben de klanten van de bank circa 80% van de grond in
het gebied in handen. De Rabobank is hiermee in staat voor de private kant een loketfunctie
te vervullen en ondernemers te helpen nieuwe initiatieven te ontplooien.

>

voor ontwikkeling van het gebied.
van het gebied. Samenwerken tussen bedrijfsleven en overheid kan een
hierbij wel nauw in de gaten worden gehouden.
meer mogelijk dan in eerste instantie gedacht wordt.
aan de ontwikkeling van de Zuidplaspolder, geef ze de ruimte.

Bijeenkomst III

7 oktobe r 2004

t hem a: de t rot s va n de zuidpl aspol der

Wonen en leven
De Zuidplaspolder ‘de voortuin van de Zuidvleugel’
Riek Bakker, directeur-eigenaar BVR
De 4.500 ha grote Zuidplaspolder is een uniek gebied, het heeft een zeer centrale ligging binnen de Zuidvleugel van de Randstad en is daarom cruciaal voor de toekomst van de gehele
regio. De lessen uit de vinex-opgave dienen bij de ontwikkeling van de Zuidplaspolder nauw
in de gaten te worden gehouden. De aanleg van natuur en recreatiegebieden, parken speeltuinen en open ruimte alsmede infrastructuur en openbare voorzieningen moeten aan het
begin van het proces door een combinatie van marktpartijen en overheden worden opgepakt.
Niet eerst de lucratieve woning-bouw-programma’s ontwikkelen als postzegels binnen een
stedenbouwkundig grid. Gestart dient te worden op het kruispunt van een grid met alle

Wie kiest voor kwaliteit, is op de toekomst voorbereid
René Massini, directeur Woonpartners Midden-Holland
Hij wees er allereerst op dat al heel wat bouwprogramma’s op stapel staan in de regio: Triangel
(Waddinxveen), Westergouwe (Gouda), Zoetermeer en binnenstedelijk. Het gaat om circa
40.000 woningen, nog buiten het verdere toekomstperspectief om!
Belangrijke voorwaarden bij woningbouwontwikkeling in de toekomstige Zuidplaspolder
zijn onder meer: goede ontsluitingen vooraf; hoogwaardig ov; woonmilieus en leefstijlen van
deelgebieden; daarop afgestemde marketing; individualiteit; divers/warm; openbaar gebied
is van gebruikers; veiligheidsbeleving; mengvormen van huur en koop.
Voor de invulling van de woningbouw moeten we inspelen op trends in het wonen: eenheid
in verscheidenheid; uitstraling en individualiteit woningen; duurzame kwaliteit; levensloop-
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De derde sessie beoordeelde de Zuidplaspolder als woongebied en confronteerde de regionale (ruimte)claims voor
woningbouw met de leefbaarheid – voor de huidige bewoners – in het gebied zelf. Tevens werden zaken als publieke
en commerciële dienstverlening aan de orde gesteld; hierbij werd bekeken welke ontwikkelingen op het gebied van
scholing, zorg, detailhandel te verwachten en wenselijk zijn en wat de relatie is met de omliggende steden.

in de Zuidplaspolder
Henk Dijkgraaf, directeur-eigenaar HD Projectrealisatie BV
Het thema van de heer Dijkgraaf luidde: Hoe optimaliseren
bijbehorende verant-woordelijkheden. Aanleg van urbaan gebied kan hierdoor gefaseerd

we de Kracht van de Zuidplaspolder en voor welke woon-

plaatsvinden waardoor variabele marktomstandigheden in de procesvoering kunnen worden

doelgroepen doen we dit?

opgenomen. Het resultaat is een diverser en interessanter urbaan gebied waarbij de mense-

Hij interviewde daarvoor diverse bestuurlijke lokale

lijke maat de boventoon voert.

en regionale partijen. Tot slot gaf hij een analyse van de
toekomstige doelgroepen voor woningbouw. Vanwege
de voort-schrijdende huishoudenverdunning neemt de
behoefte aan dure, grote woningen af. 69% van de toekomstige doelgroep bestaat uit alleenstaanden!

bestendig bouwen; keuzevrijheid consument; groter aandeel markthuur en middeldure koop;
hoge concurrentie; marketing en betrouwbaarheid partners. Hij ziet leefstijlen daarbij als een
belangrijke indicator om te bepalen wat er gebouwd moet worden. Marktgericht bouwen en
marketing waren belangrijke kernbegrippen in zijn betoog.
Verder wees hij op verbeterpunten in de organisatie en samenwerking binnen de zpp
(Zuidplaspolder) om aan de zware opgave goed invulling te kunnen geven. Hij pleitte voor
samenwerking binnen de z-5 met een grondexploitatie in pps-verband en een verkavelde
gebiedsontwikkeling. De huidige projectorganisaties moeten samenwerken volgens een
koepelmodel.

STELLINGEN

1

Den Haag kan niet zonder de Zuidplaspolder / de Zuidplaspolder kan
niet zonder Den Haag.

2

Hoe het eruitziet valt of staat met hoe je het organiseert.

3

Woonmilieus, leefstijlen en marketing zijn de strategische tools bij de
ontwikkeling van de Zuidplaspolder.

4

De ontwikkeling van de Zuidplaspolder vereist één hechte PPS-projectorganisatie voor de Z-5 gemeenten onder publieke regie.

5

Door een sterke toename van huishoudens bestaande uit alleenstaande
personen en één-ouder-gezinnen en door veranderende woonbehoeften van senioren zal er in hoofdzaak behoefte komen aan kleinere eenheden en een overschot aan grote duurdere woningen ontstaan.
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A A N B E V E L I N G E N VA N H E T P U B L I E K

1

(Boven)regionale afstemming in de Zuidvleugel is nodig om overaanbod en
te grote concurrentie op de woningmarkt te vermijden.

2

PPS-constructies zijn nodig om per deelgebied op marktconforme wijze de
belangen van de markt en overheid te kunnen waarborgen.

3

Gedifferentieerde woonmilieus, aansluitend op de bestaande kernen, waarin de identiteit van de regio tot uitdrukking komt, is de ideale bouwwijze.

4

Er zijn garanties ‘aan de voorkant’ van de ontwikkeling nodig voor de aanleg van een adequate infrastructuur en (recreatieve) landschappelijke
‘groene’ ruimte.

5

Door een sterke toename van huishoudens bestaande uit alleenstaande
personen en één-ouder-gezinnen en door veranderende woonbehoeften
van senioren zal er in hoofdzaak behoefte komen aan kleinere eenheden
en een overschot aan grote duurdere woningen ontstaan.

Bijeenkomst IV

28 oktobe r 2004

t hem a: sy n t hese

>

Synthese

In het slotdebat werden de uitkomsten van de voorgaande sessies, alsmede een aanzet voor een synthese door
de onderzoekers gepresenteerd. De sprekers namen zitting in een panel om deze synthese van aanvullende inzichten te voorzien. Onder leiding van een scherpe en geëngageerde voorzitter werd in een debat gekomen tot een
heldere omschrijving van de identiteit van het gebied en werd een aanzet gegeven tot visievorming en mogelijke
ontwikkelingsrichtingen.
Hiertoe werd als eerste een Rabobank–agenda voor ontwikkeling van de Zuidplaspolder opgesteld. Hiervoor was
een vragenlijst opgesteld met 17 vragen, waarop de genodigden via stemkastjes konden stemmen. De resultaten
van de stemming werden ‘real time’ gepresenteerd op een projectiescherm.
Daarna werd per economische sector (bedrijventerreinen, glastuinbouw, transport, bouwen etc.) gevraagd de gewenste ruimtebehoefte op een kaart in te tekenen. Alle genodigden werden hiervoor in sectorgroepen ingedeeld
en kregen de beschikking over een kaart en tekenmateriaal. Daarna werd aan alle genodigden gevraagd te stemmen over de uitkomsten van deze kaarten. Op basis van deze stemming stelde prof. Riek Bakker een ‘integrale
Rabobank ontwikkelingskaart’ op. Deze werd tezamen met de ontwikkelingsagenda door de heer Hans ten Cate
aangeboden aan de heer Asje van Dijk, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland.

ONTWIKKELINGSKAART

Resultaat IVS-sessie
Rabobank Gouwezoom
Slotbijeenkomst
lezingenserie
Zuidplaspolder

6

aantallen omvatten:

Staat uw mobiele telefoon uit?

•

Ik geloof het wel

48 64%

•

Nee

17

23%

•

Weet ik niet, mijn kinderen
10

13%

identiteit
2 De kracht van de Zuidplaspolder ligt voornamelijk in:
•

het ondernemerschap

32

42%

•

de gemeenschappen in de kernen

26

34%

•

de ruimtelijke beleving van de polder

19

25%

3

•

10.000 woningen

16

20%

•

20.000 woningen

25

30%

•

30.000 woningen

41

50%

7

De woningen worden voornamelijk voor de volgende

•

starters

2

2%

•

gezinnen met kinderen

4

5%

•

senioren

1

1%

•

een evenredige verdeling van alle groepen

75

91%

8

De woningen zullen voornamelijk voor de volgende

doelgroep(en) gebouwd:

1

hebben hem in beslag genomen

Het woningbouwprogramma moet maximaal de volgende

De volgende fysieke identiteitsdragers dienen bij de

inkomensgroep(en) worden gebouwd:
•

hogere inkomensgroepen

7

10%

•

modale inkomensgroepen

6

8%

•

lagere inkomensgroepen

5

7%

•

een evenredige verdeling van alle inkomensgroepen

53

75%

9

De ruimtelijke inpassing van de woningen zal voornamelijk
plaatsvinden:

•

om de bestaande kernen

47 60%

•

in nieuwe concentraties

16

21%

•

verspreid

15

19%

10

De architectuur van de toekomstige woningen in de
21

26%

ontwikkeling van de polder in de eerste plaats geaccentueerd
te worden:
•

de polder, het open middengebied

•

de kernen

•

bossen en parken

•

water: de tochten en het gebied langs de Rotte

4

Het karakter van de Zuidplaspolder over ongeveer 25 jaar

•

een suburbaan woonmilieu

•
•
•

Zuidplaspolder moet…

11

14%

34

42%

•

bijzonder van aard zijn

3

4%

•

voornamelijk functioneel zijn

31

38%

33

41%

•

een landelijk karakter hebben

29

36%

28%

werken en ondernemen
11 Het ondernemersklimaat moet geënt zijn op:

zal zijn…
9

11%

•

het stimuleren van de eigen ondernemers

22

een ruimtelijk mozaïek van op elkaar afgestemde functies

53

65%

•

het aantrekken van bedrijven van buiten het gebied

20

25%

een opgesplitst gebied tussen de omliggende steden

13

16%

•

specialisatie van bepaalde sectoren

37

47%

een productielandschap

6

7%

12

In de Zuidplaspolder moet in de eerste plaats de volgende

wonen
5 De woningen in de Zuidplaspolder dienen in de toekomst

economische sector gestimuleerd worden en extra ruimte krijgen:

voornamelijk ontwikkeld te worden voor:
•

de eigen bevolkong

•

mensen uit de omliggende steden

•

50% voor de eigen bevolking, 50% voor mensen uit de
omliggende steden

•

glastuinbouw

28

35%

7

8%

•

transport

6

8%

12

14%

•

recreatie en toerisme

9

11%

•

industriële productiebedrijven

8

10%

64

77%

•

ict en kennisintensieve bedrijven

28

35%

13

De bedrijvigheid dient ruimtelijk te worden opgevangen in:

•

modern ingerichte bedrijventerreinen geclusterd nabij de
kernen

8

orga niserend v er mogen
19 Het bedrijfsleven is bij het inrichten van de Zuidplaspolder het

modern ingerichte bedrijventerreinen geclusterd langs de

•

versterking en uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen 10

12%

•

verspreid liggende kleine bedrijventerreinen

3

4%

•

een groot modern ingericht regionaal
23

28%

snelwegen

bedrijventerrein langs de a12

beste geholpen als:

10%

•

37 46%

•

er ruimte vrij gemaakt wordt voor individuele initiatieven

•

bedrijven initiatieven kunnen bundelen en realiseren via
ondernemersorganisaties

•

17

22%

17

22%

45

57%

20

27%

zij hun initiatieven kunnen inbrengen via een loketfunctie
waarin overheid en bedrijfsleven participeren

20 De volgende stap in het inrichtingsproces van de
14 Bij de aanleg van bedrijventerreinen is…
•

afstemming op regionale vraag/aanbodverhoudingen
essentieel

•
•

Zuidplaspolder dient te zijn:
•
43

52%

moet uitgegaan worden van de eigen kracht van de

bedrijfsleven en overheid
•

ondernemers

20 24%

moet worden samengewerkt met Rotterdam

20 24%

het opstellen van een gemeenschappelijke agenda tussen
het opzetten van een organisatie waarin overheid en
bedrijfsleven verenigd zijn

•

36 48%

het benoemen van een onafhankelijke Zuidplaspolder
manager betaald door overheid en bedrijfsleven die

nat uu r e n r ecr e at ie
15 Het gewenste karakter van natuurontwikkeling in de

initiatieven inventariseert
•

Zuidplaspolder is:
•

3%

17

23%

het benoemen van een onafhankelijke Zuidplaspolder
manager die initiatieven bundelt en tot realisatie laat

watergebonden natuurontwikkeling
(Weerribben, Biesbosch)

2

komen
50

63%

invulling k a art
21 Hoe zou het gebied links op de kaart ingericht moeten worden?

•

de aanleg van bosgebieden aansluitend op het Bentwoud

11

14%

•

een plantage en landgoederen gebied

18

23%

16

Natuurontwikkeling dient geconcentreerd te worden:

•

langs de Rotte

•

in het noordelijke deel van de Zuidplaspolder

•

als linten en verbindingsgebieden door de polder heen

17

Bij de inrichting van de Zuidplaspolder moet:

•

natuur en infrastructuur eerst worden aangelegd

•

natuur in combinatie met woningbouw en bedrijventerreinen worden aangelegd

21

26%

•

Ja, dat kan

43 60%

•

natuurontwikkeling als laatste gestart worden

0

0%

•

Nee, dat is niet mogelijk

29 40%

17

21%

1

1%

64

78%

60

74%

te worden:
•

vergroten van de capaciteit van het huidige wegennetwerk

25

30%

•

door het aanleggen van nieuwe rand- en hoofdwegen

45

55%

•

openbaar vervoer (metro, light rail, bus en trein)

10

12%

•

het aanleggen van glasvezel infrastructuur t.b.v. virtuele
1

1%

1

1%

•

het aanleggen van langzame verkeersroutes t.b.v. recreatie
en toerisme
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Met glastuinbouw

14

22%

•

Met ‘groen’ tussen het glas

51

78%

22

Hoe ziet u het bos?

•

Oerbos

14

19%

•

Bos met (duurdere) woningen

58

81%

23

Is het haalbaar de bedrijvigheid aan de rand van Gouda te
verplaatsen?

infr ast ruct uur
18 De infrastructuur dient op de volgende wijze verbeterd

handel en telewerken

•

De kracht van de Zuidplaspolder

E S S AY S

Op zoek naar de zuidplaspolder

Se rgej Bulte r man
In vak c4 op pagina 36 van de nieuwste Bosatlas staat het. Het is
even zoeken, maar tussen alle namen van omliggende steden in en
doorsneden door snel- en spoorwegen, is in een cursief, bescheiden
lettertype de naam Zuidplaspolder afgebeeld. Het roept direct een
heel andere sfeer op dan klinkende, gevestigde streeknamen als
Twente, Gelderse Vallei en dichterbij huis Hoekse Waard, Alblasserwaard en Westland.

Oriëntatie van de bevolking op koopcentra buiten de eigen
gemeente Bron: Rabobank Nederland, keo (2004)
60%

40%
30%

Bij het woord Zuidplaspolder dringt zich dan ook direct de prangende vraag op wat dat is en of die polder eigenlijk wel bestaat.
De meeste mensen, zeker wanneer ze wat verder van het gebied
wonen, zegt de naam weinig. Maar ook de bewoners van de
Zuidplaspolder zelf lijken er niet aan gewend. Zij voelen zich in
de eerste plaats verwant met hun eigen dorp of gemeente: Moordrecht, Moerkapelle, Zevenhuizen, Nieuwerkerk aan den IJssel en
Waddinxveen. Een deel van de lokale bevolking, import, voelt zich
misschien zelfs nog eerder Rotterdammer of Gouwenaar.

1

Driehoek rzg –

Het afbakenen en duiden van het geograﬁsch gebied van de Zuidplaspolder is niet zomaar gedaan. Administratief gezien valt het
gebied grofweg samen met de buitengrenzen van de gemeenten
Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle. Maar zo hard is deze afbakening niet. Als we
de Interregionale Structuurvisie (isv) van de Stuurgroep driehoek
rzg – Zuidplas mogen geloven, houdt de polder aan de zuidkant
direct onder de kern Nieuwerkerk aan den IJssel op en loopt ze aan
de noordkant boven de gemeenten Zevenhuizen-Moerkapelle en
Waddinxveen door tot ver in de gemeente Rijnwoude.1

51

50%
40

37
30

33

34

30
26

20%
12

10%

39

37
25

19

16
11

33

10

8

7

4

0%
Moordrecht

Nieuwerkerk a/d IJssel

elders in Zuidplaspolder

Waddinxveen

steden

overige regio

ZevenhuizenMoerkapelle

gemiddeld

overig Nederland

Bestemming van inwoners van de Zuidplaspolder die uit hun
eigen gemeente vertrekken Bron: abf/cbs.
Elders in Zuid-Holland; 38%

Zoetermeer; 3%
Gouda; 10%

Rotterdam; 13%

Elders in Nederland; 29%
Elders in Zuidplaspolder; 7%

Zuidplas (2004),
Interregionale
Structuurvisie (isv).

Onduidelijkheid over geograﬁsche afbakening komt wel vaker
voor en is niet iets unieks. Maar de Zuidplaspolder heeft (nog)
geen breed erkende status als zelfstandige regio met zijn eigenheid.
Sterker, zo op de kaart lijkt het vooral een gebied te zijn dat van alle
kanten wordt ‘geclaimd’ door omliggende steden. De vraag is dan
ook of het wel om een eigen gebied gaat of dat het in feite een optelsom is van ‘achtertuinen’ van Rotterdam, Zoetermeer en Gouda.
Temeer, daar de a20, de a12 en de spoorlijnen Utrecht-Den Haag
en Utrecht-Rotterdam het gebied keihard in stukken verdelen,
zoals een goede kok dat met zijn taart doet.
Dat de bewoners zich weinig met andere delen van de Zuidplaspolder verbonden voelen, blijkt wel uit de beperkte gerichtheid van
kernen op elkaar waar het gaat om wonen, werken en winkelen.
Qua winkelgedrag richten inwoners van Nieuwerkerk en Waddinxveen zich, buiten hun eigen woonkern, nauwelijks op het
winkelaanbod elders in de Zuidplaspolder. En voor inwoners van
alle vier de gemeenten geldt, dat ze veel meer inkopen doen in de
omliggende steden Rotterdam, Gouda en Zoetermeer dan in de
buurgemeenten binnen de Zuidplaspolder. Van iedere 100 bewoners van de Zuidplaspolder die hun eigen gemeente verlaten, kiezen slechts 7 ervoor in een andere Zuidplaspolder-gemeente te gaan
wonen. 26 mensen kiezen voor een van de drie omliggende steden
(Rotterdam, Gouda of Zoetermeer), 38 voor een andere Zuid-Hollandse gemeente en 29 voor een gemeente buiten Zuid-Holland.
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De losse onderlinge verbondenheid van de diverse kernen binnen
de Zuidplaspolder is verklaarbaar. Tussen de lokale gemeenschappen bestaan namelijk duidelijke sociaal-culturele verschillen. De
polderbevolking vormt geen culturele en sociale eenheid. Gevoelsmatig al niet, want de verschillende dorpsgemeenschappen voelen
zich primair verwant aan hun eigen kern en veel minder sterk aan
andere gemeenschappen binnen de polder.
En ook ‘harde’ cijfers wijzen in die richting. Uit een sociaal-culturele analyse blijkt elk van de gemeenten in de Zuidplaspolder haar
eigen proﬁel te hebben. Zevenhuizen-Moerkapelle is de onbetwiste
agrarische gemeenschap binnen het gebied, gezien haar enorme
agrarische areaal en het enorme belang van de agrarische bedrijvigheid en werkgelegenheid voor de lokale economie. Nieuwerkerk
heeft een uitgesproken suburbaan proﬁel, dat wil zeggen dat
hier het beeld overheerst van het in een rijtjeshuis woonachtige
standaardgezin (twee kinderen), werkzaam in de stad. Waddinxveen is het sterkst verbonden met kerk en geloof, afgemeten aan
de deelname aan het bijzonder onderwijs en de politieke voorkeur
voor confessionele partijen.
Sociale
risicogroepen
Moordrecht
Nieuwerkerk a/d IJssel
Waddinxveen
Zevenhuizen-Moerkapelle

Geloof en
kerkelijkheid

Hang naar
traditie

Agrarisch
karakter

Suburbaan
karakter

Het aardige leven in de Zuidplaspolder
In de polder maakt niemand zich druk over de vraag wat de Zuidplaspolder nu eigenlijk is. Achter die houding schuilen enkele belangrijke mentale en culturele eigenschappen, die de verschillende
dorpsgemeenschappen in de polder wél met elkaar delen: vlijt en
ijver, ondersteund door een ﬂinke dosis nuchterheid. De calvinistische inslag van de mensen in de Zuidplaspolder zorgt ervoor dat ze
niet zeuren, maar juist gewend zijn hard te werken, om hun eigen
broek op te houden. Vanuit hun (geloofs)overtuiging is er tevens
een groot respect voor de medemens; men gunt elkaar alle ruimte
en is sterk op elkaar betrokken. Familie en gemeenschapszin zijn
kernwaarden in het leven van de Zuidplaspoldenaar.

‘samenwerking’ zijn daarbij bewegingen die telkens terug te zien
zijn. Daarbij luidt de keuze: ‘samenwerking en opschaling binnen
Zuidplaspolder-verband of over de grenzen van dit gebied heen?’

De Zuidplaspolder is het domein van de ‘self made man’. Zonder
enige vorm van bravoure en ijdelheid hebben de inwoners de afgelopen anderhalve eeuw de polder met hun eigen handen gemaakt tot
wat die nu is. Nog steeds gaat het economisch gezien best goed. En
dat ondanks de beperkingen, die de polder worden opgelegd waar
het gaat om woningbouw en ruimte voor ondernemen. De polder
laat ondanks dat behoorlijke economische groeicijfers zien en er
wordt volop geïnvesteerd. De Zuidplaspoldenaar lijkt niet te stoppen! De werkloosheid is hier voor Nederlandse begrippen extreem
laag. De polderbevolking weet goed voor zichzelf te zorgen, getuige
ook het behoorlijk hoge inkomensniveau. Bovendien zijn ze van alle
gemakken voorzien door de directe nabijheid van winkels, werkgelegenheid en voorzieningen in Gouda, Zoetermeer en Rotterdam.
De inwoners van de polder houden niet van klagen en tot dusver
hebben ze ook niet zoveel te klagen gehad.

Voor de Zuidplaspolder gaat het om zowel externe als interne economische en politieke krachten. Hoe sterker de externe de interne
krachten weten te overheersen, des te kleiner zal de kans zijn dat de
poldergemeenschappen fuseren en verworden tot een sociaal-economische eenheid. Indien de regio haar interne krachten onvoldoende weet te bundelen en geen adequaat antwoord klaar heeft
op de externe ontwikkelingen, rest de Zuidplaspolder niets anders
dan verbrokkeling; een opdeling onder omliggende gebieden. In de
toekomstige Bosatlas zal de ‘streeknaam’ Zuidplaspolder dan niet
langer te lezen zijn.

Voorsorteren op de toekomst
De bevolking heeft alle reden de huidige situatie niet als een
gegeven te beschouwen, maar vooruit te kijken en zich zelfs wat
ongerust te maken. Het polderleven zal niet blijven zoals het nu is,
maar zal de komende decennia ingrijpend veranderen. De druk op
de polder neemt toe en de vrije bewegingsruimte, waaraan men
hier zo gehecht is, dreigt steeds meer te worden ingeperkt.
De steden komen letterlijk op de polder af, dringen de polder binnen en laten hun economische en bestuurlijke invloed steeds sterker in het gebied gelden. De claims op de ruimte die de polder hen
kan bieden, groeien en nemen meer concrete vormen aan. De Zuidplaspolder is immers in het rijksbeleid aangewezen als toekomstige
uitbreidings-locatie voor de Zuidvleugel van de Randstad, de
Rotterdamse en Goudse regio in het bijzonder. Daarmee gaat de
komende decennia minstens een kwart van de hele polder op de
schop. Het gaat naar schatting om 2.200 van de 8.800 hectare, die
de polder groot is. Voor zover dat in cijfers aan te geven valt, zal
de invloed op het visuele beeld en de beleving van de polder bij de
metamorfose veel heviger zijn dan die ‘verandering met een kwart’.
Organisaties en overheden binnen het gebied zelf, die een grote
invloed hebben op de toekomst van de Zuidplaspolder, proberen
om te gaan met maatschappelijke en economische ontwikkelingen
die buiten de regio om plaatsvinden. In het gunstigste geval kunnen
ze erop anticiperen, maar vaker nog alleen reageren. Denk daarbij
aan gemeentelijke instellingen, maar ook aan bijvoorbeeld glastuinders, bouwbedrijven en transportondernemers. ‘Opschaling’ en

Dat de Zuidplaspolder de komende decennia een veel grotere
sociale, economische en ruimtelijke dynamiek zal kennen dan
voorheen, staat wel vast. De vraag is alleen of het de polder lukt op
deze dynamiek zelf enige greep te krijgen en er mede invulling aan
te geven. De toenemende druk op het gebied leidt tot een proces
van bewegingen en vervormingen, die zich laten vergelijken met
die van natuurkundige krachten op materie:
verbrokkeling — samenklontering — fusie — eenheid

Ontdekking van de eigenheid, identiteit en de Kracht van de Zuidplaspolder
Tot dusver is dit essay vooral ingegaan op de sociale en culturele
verschillen binnen de Zuidplaspolder, in relatie tot haar gebrekkige
identiteit en slechte bekendheid. De eigen krachten, de gedeelde
en onderling verbindende elementen vormen het vertrekpunt
van waaruit de polder aan haar toekomst kan bouwen. Voor de
bewoners, ondernemers en bestuurders is het daarom belangrijk
dat eerst een gemeenschappelijke identiteit, de ware Kracht van de
Zuidplaspolder wordt gevonden.
Aanknopingspunten voor het formuleren van de kracht van de
polder liggen in voor de Zuidplaspolder als geheel geldende karakteristieken op historisch, mentaal, morfologisch en economisch
terrein, waarmee de polder zich tegelijkertijd onderscheidt van haar
omgeving.
De Zuidplaspolder kent een min of meer gedeelde historie in de
wijze waarop het gebied is ontgonnen en tot ontwikkeling is gebracht. Vanwege haar lage ligging, haar matige bodemgesteldheid en
haar van oorsprong weinig strategische betekenis, is de Zuidplaspolder een relatief laat ‘ontdekte’ streek, een ‘restgebied’ dat geheel op
eigen kracht is gecultiveerd voor de landbouw. Halverwege de 19de
eeuw stelden de bewoning en economie van de polder nog weinig
voor. Nieuwerkerk ‘op’ den IJssel, Moerkapelle, Moordrecht en
Zevenhuizen waren piepkleine, op zichzelf aangewezen dorpjes.
Door de polder heen gelden overwegend dezelfde mentaliteit en
waarden waar het werken, godsdienst en sociale verhoudingen betreft. Er heerst een hoge arbeidsmoraal, de protestants-gereformeerde gezindte is er dominant en de onderlinge verdraagzaamheid groot.
Enkele ‘dragers’ bepalen de landschappelijke identiteit van de
polder. De polderstructuur, doorsneden door tochten, heeft een
‘orthogonaal’ karakter. Het gebied wordt geograﬁsch afgebakend

door het ‘bovenland’ met de randwateren en kernen die daar als een
soort ‘ketting’ omheen liggen.
De economische kracht van de Zuidplaspolder ligt verscholen in
een aantal ruimtelijk- economische kenmerken en gedeelde kenmerken in het ondernemerschap.
De polder is strategisch gelegen aan grote infrastructurele verbindingen: a12, a20 en de spoorlijnen Utrecht-Den Haag en UtrechtRotterdam. Grotere steden als Gouda, Zoetermeer en Rotterdam
bevinden zich direct om de hoek en het gebied ligt als het ware
‘aan de voorzijde van’ de Zuidvleugel van de Randstad. Niet voor
niets zien rijk, provincie en tuinbouworganisaties de polder als het
volgende uitschuifgebied op de ‘glas-as’, een gebied dat loopt van
het Westland, via de b-Driehoek naar Gouda. Ook als uitbreidingsgebied voor logistieke bedrijvigheid van de Zuidvleugel nemen de
hogere overheden de polder serieus onder de loep.
De ondernemersdichtheid in de polder ligt algemeen gesproken
wat aan de lagere kant. Dat hangt uiteraard samen met het landelijke karakter van het gebied. Maar ook in verhouding tot de
werkzame bevolking, is het aantal zelfstandigen hier wat lager dan
landelijk.
Een ander economisch kenmerk is het open en agrarische karakter
van het gebied, wat aangeeft dat het agrarische bedrijf het visuele
beeld hier altijd heeft bepaald en het economisch denken in de
hoofden van de bewoners sterk heeft beïnvloed. Nog altijd is 16%
van de ondernemingen in de Zuidplaspolder agrarisch. Wel is
de agrarische sector al lang niet meer de meest gekozen richting
voor startende ondernemers. Dat is conform de landelijke trend,
maar in de b-Driehoek ligt het aandeel van agrariërs in de totale
starterspopulatie met 10% wel een stuk hoger dan in de Zuidplaspolder (6,5%).
Naast de agrarische sector spelen andere productiegebonden bedrijven, zoals de bouwnijverheid, logistiek en groothandel, hier een
grotere rol. Dat zien we ook terug in de relatief grote populariteit
van deze branches onder starters.
Tot slot is het verzorgende mkb ook sterk aanwezig, doordat in
feite alle kernen over de nodige (winkel)voorzieningen beschikken.
Mensen uit Nieuwerkerk of Moerkapelle kunnen de meeste van
hun inkopen gewoon in de eigen kern doen en hoeven daarvoor de
Zuidplaspolder dus niet in.
De sterke aanwezigheid van de middenstand én de productiebedrijvigheid resulteert in een bedrijfsleven met twee gezichten:
ondernemers die puur lokaal gericht zijn en ondernemers die juist
een sterke focus hebben op (inter)nationale markten. Niet zozeer
de ondernemers, maar vooral de inwoners van de Zuidplaspolder
bepalen de economische relaties van het gebied met de direct
omliggende steden. Een groot deel van hen werkt, winkelt en
studeert er.
De ondernemers in de Zuidplaspolder zijn sterk verbonden met
hun bedrijfslocatie en hun bedrijf. Het familiebedrijf bepaalt in
sterke mate de ondernemerscultuur. Bovendien hebben bedrijven
hier een langere bestaansgeschiedenis dan gemiddeld in Nederland.
Daarmee is het bedrijfsleven sterk met haar omgeving vervlochten.
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De Polder als onderdeel van een groter geheel
Bij het bepalen van de toekomstige economische koers, is het voor
de Zuidplaspolder van belang uit te gaan van een passende rol en
kansrijke positie binnen de grotere regio. Daarvoor is het zinnig
te kijken naar de ontwikkeling die vergelijkbare gebieden, elders
binnen én buiten Nederland doormaken. Navelstaren en kiezen om
zichzelf van de buitenwereld, in het bijzonder de omliggende steden, af te sluiten, is voor de Zuidplaspolder geen optie en heeft zelfs
een averechts effect. Leren van en afstemmen met de omliggende
regio’s zorgt er juist voor dat de polder bewust een eigen positie in
kan nemen en een eigen functie kan vervullen binnen de Zuidvleugel van de Randstad.
De connectiviteit van de Zuidplaspolder met andere regio’s versterkt paradoxaal genoeg haar eigen bestaansrecht en identiteit
en stimuleert daarmee meteen ook de interne samenhang van de
polder zelf.
Werk maken van de Kracht van de Zuidplaspolder
Investeren in de economische kracht van de Zuidplaspolder is een
gezamenlijke opgave van overheden, bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld binnen de polder zelf. Zowel in overleg
en samenwerking met partijen in de omliggende regio’s als tussen
de verschillende gemeenschappen (gemeenten) binnen de Zuidplaspolder. Met de Stuur-groep Driehoek rzg is een basis voor
samenwerking gelegd.
De toekomstige ontwikkeling zien als een gezamenlijke opgave
betekent uiteraard niet dat overal, iedereen hetzelfde gaat doen.
We hebben daarbij te maken met geograﬁsche deelgebieden binnen
de polder. Als iedere deelregio zijn eigen taken en doelstellingen
meekrijgt, die passen bij het eigen gebied, levert dat een optimale
bijdrage op voor de Kracht van de Zuidplaspolder in zijn geheel.
Zo ligt de kracht van Zevenhuizen-Moerkapelle van oudsher bij
uitstek in de agrarische economie. Voor Moordrecht geldt dat in
veel mindere mate. Daar maken wonen en recreatie, aangevuld met
enige watergebonden productie-activiteiten, veel meer kans.
Tot slot… Een ieder die aan de Kracht van de Zuidplaspolder kan en
wil werken, krijgt vanuit de Rabobank-lezingen enkele aandachtsen uitgangspunten mee. De Rabobank raadt hen aan ze ter harte te
nemen:
1 Vorm een duidelijke bestuurlijke visie en ordening die ontwikkelingen in de toekomst kan begeleiden.
2 Hanteer de kwaliteit van de leefomgeving als essentieel uitgangspunt voor toekomstige ontwikkeling op lange termijn.
3 Geef een belangrijke rol aan identiteitsdragers, zoals de dorpen
en tochten, bij de identiteitsvorming van de Zuidplaspolder op
lange termijn.
4 Streef naar het verantwoord mengen van functies voor een
evenwichtiger ontwikkeling van het gebied.
5 Houd ruimte voor groen en water expliciet op de
(ontwikkelings)agenda.
6 Breng vooral ook de infrastructuur prominent onder de aandacht.
Veel succes gewenst met de Kracht van de Zuidplaspolder!

Economische perspectieven voor de Zuidplaspolder

Ja son B ell
De Zuidplaspolder is een gigantisch groot gebied waarin de vraag
aan de orde is of we er op een ondernemende wijze naar de toekomst kunnen kijken. Het gaat in de Zuidplaspolder om echt iets
groots, de transformatie van circa 4.500 hectare in de komende
twee decennia. De afgelopen jaren transformeert er 60 tot 80 hectare per jaar van een overwegend agrarische functie naar stedelijke
functies zoals glastuinbouw, moderne infrastructuur, bedrijventerreinen, woningbouw en recreatiegebieden.
Er is een geprognosticeerde vraag van 30.000 woningen als onderdeel van een woningbouwtaakstelling van Zuid-Holland van
180.000 woningen. Dit betekent dat 17% van de woningbouwtaakstelling van de gehele provincie terecht komt op een oppervlak van
slechts 3% van diezelfde provincie. Daarnaast is het gebied aangemerkt als zoekgebied voor 350 hectare bedrijventerrein en 200 hectare glastuinbouw en zal circa 1.000 hectare worden bestemd voor
natuurontwikkeling en waterberging. De ruimtelijke druk die de
Nederlandse ruimtelijke ordening in toenemende mate kenmerkt
is in de Zuidplaspolder in zeer geconcentreerde hoedanigheid aanwezig. Deze krachten zijn zo omvangrijk dat de transformatie van
dit gebied eerder een gegeven is dan een keuze. Dit klinkt natuurlijk
allemaal zeer zakelijk en formeel en geeft de indruk dat er geen
keuzes meer te maken zijn. Het tegendeel is waar, het krachtenveld
noopt ons keuzes te maken.
Maar hoe gaan we hier nu mee om? En welke rol kan en wil het
bedrijfsleven in de regio hierin spelen? Welke kansen zijn er voor
ondernemers in de toekomst en zijn ondernemers in het gebied
bereid in de toekomst te investeren?
Het zijn allemaal nieuwe vragen die antwoorden moeten geven op
nog niet eerder waargenomen processen in Nederland. Een nieuwe
wijze van ruimtelijk ordenen. Ideeën en initiatieven van burgers en
ondernemers zijn hierbij essentieel. Zij geven immers karakter en
identiteit aan een gebied, zo ook in de Zuidplaspolder.
Autonome economische ontwikkeling
Om de toekomstige positie van de Zuidplaspolder te kunnen bepalen is het nuttig stil te staan bij de autonome ontwikkeling die het
gebied de laatste decennia heeft gehad.
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In deze vergelij-

king is Gouda niet
opgenomen.

De groei van de woningvoorraad in de Zuidplaspolder 2 is groter
dan de bevolkingsgroei. Dit is voornamelijk te danken aan een
afname van de gemiddelde woningbezetting. Gouda laat in tegenstelling tot de Zuidplaspolder een geheel andere trend zien. De
bevolking stagneert er en de woningvoorraad vertoont slechts een
zeer minimale toename. Groei van de woningvoorraad en bevolkingsontwikkeling in het gehele gebied (Zuidplaspolder inclusief
Gouda) liggen hierdoor onder het provinciale niveau.
Probeert men grip te krijgen op de omvang van de economie van de
Zuidplaspolder dan blijkt dat van het totaal aantal banen in de provincie Zuid-Holland de Zuidplaspolder slechts 4% vertegenwoordigt. De sectorsamenstelling in de Zuidplaspolder is niet gespecialiseerd en wijkt slechts weinig af van die van Zuid-Holland als
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geheel. Het heeft verhoudingsgewijs iets meer handel en wat
minder distributie. De werkgelegenheid in de sectoren landbouw,
industrie, bouwnijverheid, horeca en distributie is er zelfs op z’n
retour. De groei van de werkgelegenheid is er vooral te vinden in
de zakelijke, ﬁnanciële en publieke dienstverlening (niet in handel
en distributie). Er is dus met andere woorden geen sprake van een
gespecialiseerde economie.
Discussiepunt dat je hieraan zou kunnen verbinden is de relatie
tussen de productie-milieuvoordelen die de Zuidplaspolder qua
ligging heeft (nabijheid van de Rotterdamse haven, infrastructurele
assen) en de toekomstige economische structuur. Deze voordelen
zijn er nu ook al terwijl dit tot nu toe geen gespecialiseerde economie heeft opgeleverd. De vraag die dan beantwoord zou moeten
worden is of het productiemilieu (ligging, wegen) van de Zuidplaspolder wel speciﬁeke voordelen heeft.
Een nieuwe wijze van organiseren
Bij de ontwikkeling van de Zuidplaspolder zal daarnaast ook stil
moeten worden gestaan bij nationale beleidscontexten, zoals de
zeer recent verschenen 5e Nota voor de Ruimtelijke Ordening, de
‘Nota Ruimte’ en de nota ‘Pieken in de Delta’. Deze nota’s slaan
een aantal piketpaaltjes die aangeven hoe het in Nederland over 20
jaar met de ruimtelijke economie zal moeten gaan. Twee dingen
vallen in deze nota’s op, namelijk de sturingsﬁlosoﬁe, die verandert
van ordenen naar ontwikkelen (ontwikkelingsplanologie). Hierbij
gaat het overheidsbeleid ervan uit dat zoveel mogelijk decentraal
gepland en gecoördineerd moet worden en alleen het hoognodige
op Rijksniveau zal moeten plaatsvinden. Dit betekent in feite dat de
provincies en gemeenten aan zet zijn. Dit betekent dat bij de planning stakeholders en belanghebbenden sterk betrokken moeten zijn
bij het proces van de ruimtelijke planning.
Een tweede aandachtspunt voortkomend uit de beleidslijnen is dat
in de ruimtelijke planning de economie centraal staat. Het versterken van de internationale concurrentie-positie neemt een centrale
positie in. De nationale overheid kijkt dus heel erg naar de doelmatigheid van nationale investeringen en de bijdrage die dit levert ter
verbetering van de internationale concurrentiepositie. Dit betekent
dat de economische potenties in alle regio’s zoveel mogelijk benut
dienen te worden en dat de nationale overheid regiospeciﬁeke
belangen gaat behartigen.
Wanneer u dat op u in laat werken en er over de Kracht van de
Zuidplaspolder gesproken wordt, dan is het van belang goed voor
de geest te halen waar de kansen voor deze regio liggen.
Dit overziende kunnen er vijf perspectieven benoemd worden:
Economisch perspectief i: de glastuinbouw
Het nationale belang van de glastuinbouw is erkend in de Nota
Ruimte. Er worden drie zogenaamde ‘Green Poorts’ benoemd in
Zuid-Holland: het Westland, de b-Driehoek en de Zuidplaspolder.
Hierin wordt een bundeling van primaire productie, handel en
distributie als ruimtelijk beeld onderschreven, beredeneerd vanuit

de externe schaalvoordelen die mogelijk zijn bij concentratie. De
Zuidplaspolder wordt hierin aangemerkt als een van de 10 landbouwontwikkelingsgebieden. In het kader van de herstructurering
van het Westland en de b-Driehoek is 200 hectare bestemd als
zoeklocatie voor glastuinbouw. Maar wat is de relatie tussen het
benutten van economische schaalvoordelen (bundeling van 3 Green
Poorts in Zuid-Holland) gekoppeld aan de verplaatsing van de
glastuinbouw binnen de drie eerder genoemde gebieden? Welke
meerwaarde wordt daar dan mee beoogd?
Economisch perspectief ii: de bedrijventerreinen
In de nota ‘Pieken in de Delta’ wordt geconstateerd dat in de
Zuidvleugel van de Randstad weinig ruimte is voor economische
vernieuwing. Door de aanleg van hoogwaardige bedrijventerreinen kan de Zuidplaspolder een bijdrage leveren dit probleem
op te lossen. Ecorys-nei prognosticeert dat tussen nu en 2030 er
behoefte zal zijn aan circa 350 hectare bedrijventerreinen waarvan
200 hectare voor bedrijven uit Rijnmond. Het zou hierbij voornamelijk gaan om bedrijventerreinen met logistieke activiteiten. Maar
is dat wel zo verstandig om in de Zuidplaspolder in deze sector te
investeren? In dezelfde nota wordt namelijk eveneens over havengerelateerde bedrijventerreinen in de Hoekse Waard en in Moerdijk
gesproken. Wanneer deze tot realisatie komen (het gaat daarbij ook
om grote hoeveelheden hectaren) kan men zich afvragen of er wel
zoveel behoefte is aan fysieke distributie in de Zuidplaspolder.
Economisch perspectief iii: Kennisintensieve bedrijvigheid
Het nationale belang van kennis en innovatie is erkend in beide
eerder vermelde nota’s. De Zuidvleugel van de Randstad heeft
hierin een opgave het vestigingsmilieu aantrekkelijker te maken
voor kennisintensieve bedrijven. Speerpunten in de regionale
kenniseconomie zijn bijvoorbeeld kennisallianties tussen tno,
de tu-Delft, de Erasmus Universiteit, de Universiteit van Leiden
en de planbureaus in Den Haag. Zo bestaat het idee van een kennisboulevard langs de a13. Men kan zich voor de Zuidplaspolder
afvragen wat de toegevoegde waarde hiervan is voor kennisintensieve bedrijven. Is het niet veel verstandiger om de kaart te spelen
van de kennisintensieve werkers en woningen te ontwikkelen voor
deze groep mensen? De factor afstand is voor hen immers in steeds
mindere mate van belang.
Economisch perspectief iv: interneteconomie
Elektronische markten voor intermediaire dienstverlening en voor
goederendistributie groeien gestaag. De internethype is dan ook
eigenlijk nog maar net begonnen. Dit betekent dat de goederenen containerhaven van Rotterdam zullen worden aangevuld met
een soort van service-hub die alle service gerelateerde dienstverlening over internet voor zijn rekening zal nemen. In relatie tot de
ontwikkelingen in de Hoekse Waard en Moerdijk zou het voor de
Zuidplaspolder een logischere stap zijn aan te sluiten bij deze trend.
Men zou bijvoorbeeld vastgoedconcepten kunnen aanpassen aan
dit type dienstverlening. Woonwerkunits met breedbandverbindingen passen natuurlijk goed in dit beeld.
Economisch perspectief v: belevingseconomie
De belevingsaspecten van de economie worden als economische
factor steeds belangrijker. Dit hoort bij de verdienstelijking van de
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economie. Het gaat hierbij om structurele veranderingen die de
komende vijftig jaar plaatsvinden, waarin de diensteneconomie
steeds verder zal verschuiven naar een beleveniseconomie. Dit
heeft alles te maken met welvaartsgroei, waarbij de consument
steeds meer waarde hecht aan gedecommodiﬁceerde belevenissen 3,
belevenissen met een bepaalde emotionele waarde. In de beleveniseconomie wordt de consument actief betrokken, mensen worden
onderdeel van de beleving en participeren actief mee. Daarbij aansluitend zou de Zuidplaspolder zich moeten bezinnen over wat de
plek van dit gebied is in het toeristisch recreatieve product van de
Zuidvleugel van de Randstad. Het interessante in dit gebied is dat
er horizontale allianties gelegd zouden kunnen worden tussen de
verschillende sectoren. Hierbij zouden er bijvoorbeeld concepten
kunnen worden bedacht waarin belevenissen gekoppeld zijn aan
tuinbouwgebieden, waterhuishouding of logistiek. Het gaat hierbij
om het vinden van de juiste dwarsverbanden. Het zou in dit kader
ook mogelijk kunnen zijn in plaats van aan te sluiten bij bestaande
omgevingskwaliteiten (infra, water, landbouw, steden), te proberen nieuwe omgevingskwaliteiten te ontwikke-len en te deﬁniëren
waardoor een nieuwe branding ontstaat in de Zuidplaspolder.
Een ondernemer aan het woord
Volgens Joop van den Nouweland, een rozenkweker uit Bleiswijk,
is de glastuinbouw een zeer vitale en innovatieve sector. Het gaat in
deze sector in West-Nederland om circa 8.000 gezonde bedrijven
met creatieve ondernemers. We moeten deze creatieve ondernemers in de gaten houden, het zijn deze mensen die in de toekomst
de beste papieren hebben om deze sector dynamisch en vitaal te
houden.
Joop van den Nouweland spreekt uit ervaring. Hij komt uit een
tuindersfamilie die zijn wortels heeft in Leidschendam. In 1978
startte hij er zijn eerste bedrijf in de komkommerteelt. Door de
stedelijke druk waren daar niet voldoende mogelijkheden meer
voor een modern en rendabel bedrijf. Hij verhuisde naar Waddinxveen en schakelde over op de rozenteelt. In een aantal jaar moderniseerde hij zijn productie en breidde uit tot een schaalgrootte die
in zijn ogen geschikt is om op wereldniveau te kunnen opereren.
Nu heeft hij een bedrijf van 15 hectare en behoort tot de grotere in
Nederland.
Voor Joop van den Nouweland is West-Nederland de ideale locatie
voor glastuinbouw, het is in de zomer koeler en in de winter warmer waardoor gewassen optimaal en gelijkmatig kunnen groeien.
Daarbij is het eveneens zo dat sociale netwerken heel belangrijk
zijn voor deze sector. Innovatieve ondernemers wisselen constant
informatie uit om de beste resultaten te behalen. Dit komt voornamelijk door nabijheid, men loopt gewoon bij de buurman binnen
en vertelt elkaar de laatste bevindingen. Men gunt elkaar succes
en is bereid te delen. Het gaat niet alleen om de glastuinbouwbedrijven zelf, maar eerder om de gehele economische structuur van
veilingen, coöperaties, onderzoeksinstellingen, toeleveranciers
en distributeurs. Het is wel eens gezegd dat dit de meest complete
economische branche van Nederland is. Alles wat in deze sector
omgaat is van Nederlandse makelij. Deze bereidwilligheid tot het
delen van kennis is een van de krachten van deze sector. De sector
kampt echter in Nederland met een negatief imago door een tekort
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aan ruimte. Kijken we echter naar de wereldmarkt, dan is de Nederlandse glastuinbouwsector nog altijd een marktleider en wordt
alom geprezen.
Vanwege dit internationale karakter is het reageren op ﬂuctuaties
in vraag en aanbod op de wereldmarkt essentieel. Hiervoor is snel
en adequaat handelen noodzakelijk, hetgeen nogal eens leidt tot
verschillen van inzicht tussen overheden en tuinders. Het verkrijgen van vergunningen om de productie zo competitief mogelijk te
houden verloopt veelal te traag waardoor onenigheid ontstaat. “Als
wij een kans zien willen we die pakken, wij willen en kunnen niet
wachten. Door velen wordt bijvoorbeeld de lichtuitstoot gezien
als probleem, we zijn ons ervan bewust dat in Nederland door
ruimtedruk dit verstorende effecten kan hebben. We zijn vanuit
de sector in samenwerking met de wlto hard aan het werk om dit
probleem te verhelpen, we zullen echter wat tijd moeten krijgen
om dit te doen. Er ligt dus zeker in de Zuidplaspolder een uitdaging
voor bedrijven die het goed willen doen, en ik kan zeggen dat de
bereidheid er zeker wel is”.
De glastuinbouw is ook een arbeidsintensieve sector, er werken
heel veel mensen in de productie. Dit zijn veelal laaggeschoolde
allochtone arbeiders. Ook hier geldt dat wanneer deze op korte
afstand van het werk kunnen wonen (netwerken), er efﬁciënter en
beter geproduceerd kan worden. Voor de Zuidplaspolder betekent
dit dat er dus behoefte bestaat aan woningen in het goedkope
segment.
Een goede bereikbaarheid van bedrijven is en blijft essentieel.
Neem bijvoorbeeld de a12 en de a20, deze zijn zeer belangrijk voor
de distributie. Het is namelijk al lang niet meer zo dat alle goederen
naar de veiling worden gebracht voor verdere afhandeling. Klanten staan direct in contact met producten en komen goederen zelf
halen.
Joop van den Nouweland onderschrijft de werking van (stedelijke)
netwerken in termen van nabijheid, bereikbaarheid en kennisuitwisseling. In de glastuinbouw zijn virtuele netwerken aan de orde
van de dag. Men kan vanuit huis kassen op grote afstand besturen.
Als ondernemer gaat hij op korte termijn investeren in Ethiopië.
Ook hierin zullen virtuele netwerken van belang zijn. Alle informatie over het gewas kan per satelliet worden verzonden waardoor
het productieproces vanuit Nederland kan worden aangestuurd.
“Misschien heb ik zelfs op den duur helemaal geen kassen meer
in Nederland maar stuur ik vanuit Waddinxveen straks nog alleen
maar processen in andere landen aan!”

Aan de rand van de stad
Over wonen en de trots van de Zuidplaspolder

Carol Hol
De Molengang
Er staan drie molens in de gang. Ik zie ze staan, keurig op een rij,
als een koor zingend in de wind, stoer en niet bang. Zij trotseren in
de gang, hun wieken als vleugels uitgespreid, de tijd en bewaken
parmant, al heel lang, het land. Zij staan er ook heel goed, want
hier, nabij de Rotte en op enkele honderden meters afstand van de
spoorlijn en de snelweg, de a12, waaroverheen, elke dag telkens
weer, het razende verkeer naar en van de Randstad spoedt, begint
het diepgelegen en uitgestrekte land van de Zuidplaspolder. Weinigen, behalve de bewoners, kennen die naam, maar de molens,
zichtbaar vanuit de trein en vanaf de snelweg, zijn onmiskenbaar
deel van zijn faam. ‘Rust’, ‘Ruimte’ en ‘Regelmaat’, omdat die drie
r’s voor mij het refrein van de Zuidplaspolder zijn, zo zou ik de drie
molens willen dopen. Zo heten ze niet, maar dat is wat de opmerkzame voorbijganger in mijn ogen ziet. Dat refrein zou ook de gang
van de ontwikkeling moeten zijn, waarop de Zuidplaspolder, wat
mij betreft, in de toekomst moet blijven hopen.
Die gang is immers ook in mijn belang, want, woonachtig in Ommoord, een tiental kilometers verderop, kom ik, hardlopend langs
de Rotte, hier vaak en niet zonder reden. Het is het refrein van
de molens, dat mij iedere keer weer raakt. Dat geeft mijn looppas
regelmaat, brengt mij innerlijke rust en ruimte in mijn hoofd. Kom
ik maandagochtend op de zaak en heb ik talloze ideeën, dan weten
mijn collega’s het al. ‘Hij is weer wezen lopen!’
Ik loop langs de Rotte verder en kom bij de vierde molen aan. Die
staat alleen, maar niet eenzaam, want in gemeenschap met de drie
andere. De molens vormen tezamen een viergang, en dat is ook hun
naam. Drie is een lekker dansritme, vier maakt daar een bijzondere
gang van. ‘Het is de uitzondering die de regel bevestigt.’ Zo lijkt
dat met de vierde molen tevens te zijn. Het is alsof die molen, juist
door zijn uitzonderlijke positie, de maat van de drie andere slaat.
De vierde molen voert de ‘Regie’, en zo zou ik die molen dan ook
willen noemen. Ik ren verder, kijk nog een keertje om, en kom een
uurtje later, vermoeid maar vernieuwd, thuis aan. Mijn vrouw doet
open. ‘Ik heb een idee!’, roep ik enthousiast, verhit van het rennen.
Zij lacht en zegt: ‘Cool down, ga jij eerst maar eens uitlopen!’
Verantwoording
Dit essay is mijn eigen(wijze) weergave van de discussieavond op
7 oktober 2004, waarop het thema ‘Wonen in en de trots van de
Zuidplaspolder’ centraal stond. Drie sprekers, Riek Bakker, René
Massini en Henk Dijkgraaf, hebben op die avond verteld hoe zij
over dat wonen in de toekomst denken. Hun boeiende verhalen,
maar ook de discussie zelf, die aan levendigheid geen gebrek kende
en waaraan de ‘mensen’ uit de polder met veel betrokkenheid
deelnamen, vormen voor mij de inspiratiebron van dit essay. Dat
geldt ook voor de ﬁlmpjes, die op die avond zijn getoond, waarin
door bewoners en bestuurders belangrijke uitspraken zijn gedaan.
Ze gaan over het leven, in de Zuidplaspolder, nu en in de toekomst.
Nu valt dat leven in en om de kernen van het gebied nog als ‘dorps’
te typeren. ‘Alles heb je hier onder handbereik. Het is een levendige
gemeenschap, waar veel wordt georganiseerd.’ Direct contact met
de grond en de omgeving, de menselijke maat. ‘Of dat zo blijft,
ik hoop dat wel, daar zijn we zelf bij’, zegt René Derksen, inwoner
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van Nieuwerkerk aan den IJssel, in een van de ﬁlmpjes. ‘Omzien
naar elkaar, zo leven wij hier’, zegt hij erbij. Maar dat laatste houdt
volgens hem ook in dat ‘we open moeten staan om ons aandeel te
nemen’ in de grote bouwopgave waarvoor de regio zich gesteld ziet.
Daarin zullen we een balans moeten zien te vinden. ‘Het moet hier
niet een grote stad worden, geen nieuwe vinex. Niet dichtzetten,
maar oog houden voor de open ruimte. Daar moeten we zuinig op
zijn, en als we gaan verdichten, dan moeten we dat heel efﬁciënt
gaan doen.’ Zijn mening is exemplarisch en wordt door velen gedeeld. ‘Geen stad, wel aan de rand daarvan en zoveel mogelijk met
behoud van de kwaliteit van het dorpse leven.’ Dat is de rode draad
van al die verhalen en uitspraken, die mij dan ook zijn bij gebleven
en die ik in dit essay heb verweven. ‘Aan de rand van de stad’, dat is
de titel die ik het essay heb meegegeven.
De Zuidplaspolder leeft!
Eerst vat ik de verhalen van de drie sprekers samen. Daarna ga ik in
op de kwesties, die mede naar aanleiding van die verhalen in de discussie centraal hebben gestaan en die, hetzij direct, hetzij indirect,
het wonen regarderen: de infrastructuur zonder welke van goed
leven in de Zuidplaspolder geen sprake zal zijn; de samenwerking
tussen markt en overheid, want de manier waarop die samenwerking wordt georganiseerd zal de kwaliteit van het wonen in de
Zuidplaspolder gaan bepalen; de ontwikkelingsstrategie, waarvan
gezegd is dat ‘organische groei’ het dragende principe zal moeten
zijn; het wonen in de polder zelf, waarin meerdere doelen en belangen, lokaal, regionaal en zelfs (inter)nationaal, samenkomen, want
de Zuidplaspolder ligt heel strategisch.
Ik citeer daarbij de sprekers en zo nu en dan ook de uitspraken,
die bestuurders en deelnemers aan de discussieavond, individueel
maar ook als woordvoerders van de discussiegroepen, op de avond
van 7 oktober 2004 hebben gedaan. De citaten zijn niet altijd absoluut, maar wel naar ik hoop zoveel mogelijk waarheidsgetrouw. Ik
heb er hier en daar mijn eigen opinie aan toegevoegd. Dat is de vrijheid, die mij moet worden gegeven, want, zo zie ik dat, dan komt
het thema van dit essay tot leven. Dat thema leeft, en dat is niet zo
verwonderlijk: de opgave, die de Zuidplaspolder heet, leeft!
Wonen is leven
‘Wonen’ is voor Riek Bakker meer dan alleen een huis hebben.
‘Geen mens blijft alleen maar zitten in z’n woning, hoe aangenaam
die woning ook moge zijn.’ Die maakt een praatje met de buren,
trekt er op uit, maakt gebruik van de plaatselijke voorzieningen
en neemt deel aan het maatschappelijk leven, waaronder de kerk.
Want dat is haar sterk opgevallen: er is hier sprake van een hechte
geloofsgemeenschap, in al haar verscheidenheid. Men weet hier
te delen, en dat is een kracht die veel zegt over het leven hier en
waarvan als gegeven dankbaar gebruik dient te worden gemaakt bij
de verdere ontwikkeling van de Zuidplaspolder. ‘Wonen is leven’,
vindt Riek Bakker, en over dat leven – in de meest brede betekenis
van dat woord – heeft zij het vooral gehad in haar betoog. De keuze
om zich in de Zuidplaspolder te gaan vestigen dan wel om daar
te blijven, zal met name van de kwaliteit van dat leven afhangen.

Die kwaliteit is weer afhankelijk van de mate waarin en de manier
waarop de driehoek ‘economie, bereikbaarheid en leefmilieu’ in de
Zuidplaspolder zal worden ingevuld. Dat zal in balans en compleet
met veel keuzemogelijkheden moeten gebeuren. De kritische
woonconsument kijkt niet alleen naar geld, maar zeker ook en in
toenemende mate integraal naar wat die driehoek als geheel hem
of haar te bieden heeft. Al kan je nog zo’n mooie woning in de
Zuidplaspolder kopen of huren, als je ’s ochtends op weg naar je
werk het gebied niet uit kan komen en ’s avonds er niet in, dan is de
keuze niet gauw gemaakt. Bereikbaarheid is dus een heel belangrijk punt, en dat is wel wat er op dit ogenblik ﬂink aan schort. Een
polder die niet of nauwelijks bereikbaar is, daar valt moeilijk in te
leven. Het omgekeerde is ook waar, want van infrastructuur alleen,
daar kan je niet van leven. Er moet ook gewerkt en geld verdiend
kunnen worden, door de huidige ondernemers die in de Zuidplaspolder willen blijven, maar ook door de nieuwkomers, die daar hun
brood willen verdienen. Dat zorgt voor een gezond economisch
draagvlak onder de voorzieningen en daarmee voor de instandhouding van het leefmilieu. De economische vitaliteit van het gebied
bepaalt dus mede de kwaliteit van het leven in de Zuidplaspolder.
Die vitaliteit valt te conditioneren, want ‘ondernemen doet men
hier in de polder graag’.
‘Hoe is de kwaliteit van het leven, in balans, compleet en ook nog
met veel keuzemogelijkheden, in beeld te brengen?’, dat is de vraag
die Riek Bakker bezighoudt. Zij zoekt een metafoor en vindt die
in wat zij ‘De voortuin van de Zuidvleugel’ noemt. Wie goed kijkt
naar de positionering van de Zuidplaspolder binnen de Zuidvleugel van de Randstad en daarbij de kwaliteiten en de potenties van
de polder weet te waarderen, zoals Riek Bakker doet, ziet dat de
Zuidplaspolder zich inderdaad als de voortuin van de Zuidvleugel kan gaan ontwikkelen. Zo maakt zij de polder voelbaar, door
voortbordurend op de bestaande regelmaat van tochten en vaarten,
dijken en wegen, een grid neer te leggen, waarbinnen het open
en ruimtelijke karakter van de Zuidplaspolder geborgen blijft en
waarop nieuwe functies en uitbreidingen op zorgvuldige wijze hun
plek krijgen. ‘Ontwikkel vanuit de knooppunten van dat grid, met
alles erop en eraan, en leg de meest essentiële dragers ervan, met
name de infrastructurele en het groen, als eerste aan’, is haar aanbeveling. De kernen, op die knooppunten gelegen, moeten daarbij
een volwaardige rol blijven vervullen en verder versterkt worden.
De kernen en hun bewoners geven identiteit aan het gebied. ‘Zij
maken het verschil!’
Toon mij een woning, en ik zal u zeggen wie daar woont!
‘Wie kiest voor kwaliteit, is op de toekomst voorbereid.’ Dat is de
boodschap, die René Massini uitdraagt. Kijk daarom goed naar
woontrends, want daarin wordt de toekomst al zichtbaar. Over kwaliteit valt niet te twisten, en daar is ook geen reden toe, want er zijn
aanknopingspunten genoeg voor. Die beginnen en eindigen met wat
de woonconsument wil. Wat die wil, komt tot uitdrukking in zijn
of haar leefstijl. Niet de leeftijd, noch het aantal huishoudens, maar
de leefstijl van de bewoners moet het uitgangspunt voor het bouwen voor de vraag in de Zuidplaspolder zijn. Hij ziet de ontwikkeling van de Zuidplaspolder in de eerste plaats dan ook als een marketingopgave. Daar is ook alle reden toe, want de concurrentie is groot
en die zal in de toekomst alleen maar toenemen en scherper worden.

Er staan in de omgeving van de Zuidplaspolder immers plannen en
projecten op stapel met een capaciteit van ruim 40.000 woningen,
die in de komende jaren tot aan het jaar 2020 tot uitvoering komen.
Daarmee zal de Zuidplaspolder dus de concurrentieslag moeten
aangaan. Dat is ‘niet mis’ en vraagt, om overaanbod en te grote concurrentie op de woningmarkt te vermijden, om (boven)regionale
afstemming tussen al die plannen en projecten, die er nu nog niet
of nauwelijks is, maar vraagt bovenal om een ontwikkeling van de
Zuidplaspolder, gebaseerd op eigen kracht, die onderscheidende
woonmilieus oplevert. En die eigen kracht heeft de polder.
Het gaat daarbij vooral om een onderscheid naar leefstijl. ‘Toon
mij een woning, en ik zal u zeggen wie daar woont!’ De kritische
woonconsument wil weten wie zijn buren zijn, anders gezegd:
wonen onder soortgenoten, wat onder dat laatste dan ook verstaan
mag worden. De één prefereert de rust en de ruimte, en dat heeft de
Zuidplaspolder onmiskenbaar te bieden. De ander wil een beschut
en geborgen woonmilieu of zoekt daarentegen nu juist de levendigheid en het sociale leven op. ‘Maak dus per deelgebied een woonmilieu’, branding noemt René Massini dat, ‘waarin de woonconsument
zijn leefstijl herkent’. Er is met branding al veel ervaring opgedaan,
zie bijvoorbeeld hoe dat in het nabijgelegen Nesselande is gedaan.
Daar zijn voor de diverse deelgebieden marketingstrategieën bedacht, waarin 36 verschillende leefstijlen tot uiting komen. In geen
enkele daarvan staat het onderscheid naar huishoudens centraal.
Dat brengt René Massini ertoe te stellen dat marketing, gericht op
het onderscheiden van woonmilieus naar leefstijlen, ‘de strategische
tool’ is voor de ontwikkeling van de Zuidplaspolder. Let bij de toepassing van die tool goed op wat de trends, die de voorkeur van de
woonconsument genieten, zijn: geen eenheidsworst van uniforme
en abstract vormgegeven woonmilieus; niet een openbare ruimte
die sober en kil is ingericht, waar je je alleen maar doorheen mag
bewegen, maar kennelijk niet mag verblijven, waarvan in menige
vinex-wijk helaas sprake is; wel een verscheidenheid aan woonmilieus, elk herkenbaar als eenheid met een op de individuele expressie
van groepen van bij elkaar horende woonconsumenten gebaseerde
identiteit, door René Massini met ‘eenheid in verscheidenheid’
aangeduid; wel een verschijningsvorm en inrichting die warm en
zelfs barok kunnen, kortom leefbaar zijn, maar tevens duurzaam en
veilig dienen te zijn; wel een openbare ruimte die uitnodigend is.
Er zullen mengvormen tussen koop en huren ontstaan, passend bij
de ﬂexibiliteit waarop de woonconsument zijn eigen leven wenst
in te richten. Ook het aanbieden van producten zoals levensloopbestendige woningen, meegroei- en optiewoningen spelen op die
wens in. Geef, als de woonconsument dat wil, de vrijheid om zijn
eigen woning in te delen en desgewenst af te werken, dus niet elke
woning hoeft kant en klaar op de markt te worden aangeboden. Het
is trouwens geen kwestie van geven, want de woonconsument zal
die vrijheid steeds meer nemen! De woonconsument verandert van
koper of huurder van een woning naar inkoper van woonproductenen diensten. Dit zijn geen ‘conjuncturele’ opvliegingen, die wel weer
overwaaien. Nee, het gaat om een onomkeerbare structuurverandering van de markt, die een grote diversiteit van onderscheidende
leefstijlen met bijbehorende woonproducten voort zal moeten gaan
brengen. Daarop zullen de nieuwe bewoners van de Zuidplaspolder
hun keuze maken. Zij willen eerst zien, geloven, kiezen en dan pas
(in)kopen. ‘Zij maken het onderscheid!’

De markt moet het maken!
Henk Dijkgraaf vermoedt dat het bij de beoogde gebiedsontwikkeling van de polder gaat om het grootste transformatieproces, dat
Nederland ooit heeft gekend. En dat is ‘niet mis’ en al helemaal niet
zonder risico’s, integendeel, reden waarom een beheerste regievoering, gebaseerd op organische groei, de meest aangewezen weg naar
de toekomst dient te zijn. Organische groei vanuit de bestaande
kernen, want die hebben al identiteit, ofschoon daarbinnen plekken
zijn aan te wijzen, die er soms niet uitzien en gedateerd zijn. ‘Daar
krijg je geen warm hart van, dus zorg dat de kernen meer uitstraling
krijgen’, is wat Henk Dijkgraaf aanraadt. De Kracht van de Zuidplaspolder is de buitenruimte, en dat moet ook zo blijven. Maar het
is de architectuur en de stedenbouwkundige kwaliteit, die de Zuidplaspolder op de kaart zullen gaan zetten. ‘En dat kan, als de markt
zijn werk mag doen’, stelt Henk Dijkgraaf vast. Er zijn scherpe
marktanalyses nodig, gericht op de voortdurende vaststelling van
de juiste marktsegmentatie naar doelgroepen en gebruikers en uitmondend in goed gefaseerde en actuele programma’s, die door de
markt ook echt geabsorbeerd kunnen worden. Dan komt het erop
aan de toekomstige inrichting van de Zuidplaspolder van tevoren
niet te veel in details vast te leggen, maar juist ruimte te bieden aan
spontane ontwikkelingen en in te spelen op het constant veranderen van de markt. Dat laatste geldt niet alleen voor de woningmarkt,
maar zeker ook voor die van bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Wees daar met de aanleg in de Zuidplaspolder terughoudend
in, want in de Zuidvleugel liggen er reeds vele hectaren braak.
Anders ligt dat met de glastuinbouw, want die ﬂoreert wel en is
een van de belangrijkste pijlers van onze economie. Geef die sector
dan ook de ruimte in de Zuidplaspolder, maar, en dat is de uitdaging, maak daar wel iets moois van: landschappelijk aangekleed en
met een hoogwaardige stedenbouwkundige kwaliteit ingevuld.
Dan doe je het goed, zo kan de Zuidplaspolder ook internationaal
aanzien verwerven.
Kwaliteit is ook aan de onderkant en in het middensegment van
de woningmarkt hard nodig. Op de versterking daarvan dient de
aandacht zich vooral te richten. Daarbij komt dat de samenstelling
van de huishoudens drastisch aan het veranderen is. De groei van
de huishoudens zal voornamelijk, voor 80%, uit de toename van
het aantal alleenstaanden en eenpersoonshuishoudens bestaan. Dat
is geen varkenscyclus, maar een trendbreuk. Er is categorisch een
nieuwe samenstelling aan het ontstaan. ‘Dun en duur’ bouwen in
de Zuidplaspolder, daar is Henk Dijkgraaf niet op tegen, maar hij
signaleert dat er ‘een overschot aan grotere duurdere woningen kan
ontstaan en dat de echte bouwopgave ligt in het tijdig inspelen op
de groeiende vraag naar kleinere eenheden, die betaalbaar zijn’. Het
is de markt die de richting aangeeft. ‘De markt moet het immers
maken!’
Infra! Infra! Infra!
Op papier lijkt het nog wat, maar de infrastructuur in en aan de
randen van de Zuidplaspolder is gebrekkig. Dat maakt dat het
gebied moeilijk bereikbaar is. De ﬁles op de a12 en a20, de snelwegen die de Zuidplaspolder voor een groot gedeelte omsluiten
en doorsnijden, zijn legendarisch en de belabberde capaciteit van
hun op- en afritten exemplarisch: niet meer van deze tijd, laat staan
op de toekomst voorbereid. Binnen de Zuidplaspolder is het niet
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veel anders. Het gaat sneller om van Zeist naar Waddinxveen te
reizen, dan om van a naar b binnen de Zuidplaspolder te komen.
Dat ritje blijkt vaak een hele onderneming te zijn. De wegen zijn te
smal en er zijn er ook te weinig. Veel gele bordjes, verwijzend naar
werkzaamheden en omleidingen, markeren de wegen in het gebied.
Er wordt wel wat verbeterd, echter mondjesmaat en dus volstrekt
onvoldoende. De ontwikkeling van Nesselande legt nu al een extra
verkeersdruk op het gebied, zoals in en om Zevenhuizen goed is te
merken, waardoor de leefbaarheid reeds wordt aantast, dus hoe zal
dat gaan als er straks duizenden woningen en honderden hectaren
bedrijventerrein en glastuinbouw bijkomen?
In de vastgoedwereld is het heilig adagium: ‘Lokatie! Lokatie! Lokatie!’ Het is de plek en zijn kwaliteiten, die de waarde van vastgoed
bepaalt en dus de bereidheid om daarin te investeren. Dat is uiteraard voor de Zuidplaspolder niet anders, maar eerlijk gezegd van
latere zorg. In de allereerste plaats gaat het hier om: ‘Infra! Infra!
Infra!’ Die moet er komen en op tijd. Komt die er niet, onvoldoende en te laat, dan zal de ontwikkeling van de Zuidplaspolder
stagneren, alle mooie nieuwbouwplannen ten spijt. Dan wordt de
concurrentiepositie van de Zuidplaspolder aangetast, om maar van
de kwaliteit van het leefmilieu niet te spreken.
Een ijzersterke combinatie
De wegen moeten breder, vooral aan de noord- en zuidzijde van
het gebied. Er zullen ook binnen het gebied nieuwe wegen moeten
worden aangelegd: een secundair wegennet dat de toekomstige
verkeersdruk goed weet te absorberen en dat er kwalitatief goed
moet uitzien en landschappelijk is ingepast. De afwikkeling op de
a12 en a20 moet worden gestroomlijnd, gelijk de ontsluiting van
de Zuidplaspolder op die snelwegen drastisch zal moeten worden
aangepakt. Daar zal het niet bij moeten blijven. Ook het Openbaar
Vervoer dient een hoogwaardige impuls te krijgen. Buslijnen, dat
is goed, geef die ruim baan, maar doe dat ook voor de spoorbaan.
Cruciaal in dit verband is de komst van een nieuw ns-station in de
oksel van de a12 /a20. Die oksel ligt op een heel strategisch punt.
Gouda, en de grote steden Rotterdam, Utrecht en Den Haag, liggen van daaruit onder handbereik. Voor schoolgaande jongeren en
studerenden, die aangewezen zijn op onderwijsinstellingen in die
steden, is dat de ideale opstapplaats. Dat geldt evenzo voor degenen, die wonen in de Zuidplaspolder en werken in die steden. En
omgekeerd is de oksel het centrale punt waarvandaan de treinreiziger gemakkelijk het gebied kan binnenkomen. In de oksel is tevens
een transferium bedacht. Daar is inderdaad geen betere plek voor
te vinden. Tezamen met het ns-station ontstaat zo een ijzersterke
combinatie. Die combinatie is van levensbelang voor de ontwikkeling van de Zuidplaspolder, want het gaat om het belang van
de kwaliteit van het leven, nu en straks in dat gebied. Zonder die
combinatie, het is al eerder gezegd, komt die kwaliteit onder grote
druk te staan, is er in de toekomst als het ware minder leven. Hoge
woon-dicht-heden zullen dan niet kunnen worden gerealiseerd.
Doe de moeilijke dingen het eerst!
‘Knok mee!’, dat is de oproep die René Massini doet, want dat
station moet er absoluut komen. Dat laatste is geen vanzelfsprekendheid, want anders dan in andere landen, worden in Nederland
wegen, voorzieningen, parken en stations veelal pas aangelegd als

de nieuwe huizen en bedrijven er al lang staan, als ze al worden
aangelegd. De overheid als instituut is op dat punt onbetrouwbaar
en hardleers. ‘Het is een vicieuze cirkel’, beaamt Henk Dijkgraaf:
geen infra, geen nieuwe bewoners, geen infra. De praktijk van de
vinex-wijken overal in het land levert het bewijs. Daaruit zijn
lessen te trekken om te voorkomen dat in de Zuidplaspolder niet
weer gebeurt, want dat laatste wil men in de polder tot geen prijs.
Riek Bakker, zelf intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van Leidsche Rijn, trekt die lessen en benadrukt dat die in de
Zuidplaspolder ter harte dienen te worden genomen. In Leidsche
Rijn wonen nu inmiddels duizenden mensen, maar de infrastructuur is nog steeds niet voor elkaar. Het voorbeeld van de geplande
overkapping van a2 is triviaal, maar dat is maar een deel van het
verhaal. Leidsche Rijn is ‘vlekje voor vlekje’ ontwikkeld, niet verkeerd, echter alles wat daartussenin zit, inclusief de infrastructuur
en groenstructuur, is niet klaar. En de ervaring leert tevens dat later
alsnog nieuwe infrastructuur in een reeds bestaande situatie toevoegen ‘a hell of a job’ is. Dat is het paard achter de wagen spannen.
Dat paard moet voor de wagen, anders komt die niet in beweging.
Zo is dat ook met infrastructuur. Die moet, in ﬁguurlijke zin bedoeld, de wagen van de ontwikkeling van de Zuidplaspolder gaan
trekken. Dat is niet simpel, want kostbaar. De kost gaat echter voor
de baat. Zonder die kosten komen de baten niet. ‘Het huiswerk voor
de Zuidplaspolder is goed gedaan’, vindt Riek Bakker. Daar is men
het over eens. Nu moet men aan het echte werk beginnen. ‘Maak er
werk van dat er garanties aan de voorkant van het ontwikkelingsproces voor de aanleg van adequate infrastructuur en (recreatieve)
landschappelijk groene ruimte komen!’, is de eerste aanbeveling.
De tweede luidt: ‘Doe de moeilijke dingen het eerst!’

hebben een hoog kwaliteitsniveau en zijn nog tamelijk abstract. De
uitwerking daarvan is complex, die, als we niet uitkijken, de kleine
projectorganisaties, die in elk van de betrokken gemeenten thans
nog zelfstandig opereren, zal overspoelen’. Dat is geen garantie
voor competentie, continuïteit, consistentie en communicatie, en
dat zijn wel evenzoveel eisen – de vier c’s van de gebiedsontwikkeling van de Zuidplaspolder – die aan het organisatieproces dienen
te worden gesteld. De deur naar een nauwere en andere vorm van
samenwerking zal verder moeten worden opengezet.
Zonder grond begin je niets!
René Massini denkt daarbij aan het model van een koepelorganisatie, waarbinnen de samenwerking tussen de respectieve projectorganisaties vorm moet krijgen. Evident is dat die onder bestuurlijk/publieke regie dient te komen staan. Ook ligt het voor de hand
dat de private marktpartijen bij die organisatie worden betrokken.
Waar de gebieds-ontwikkeling van de Zuidplaspolder zeer beslist
als een marketingopgave moet worden begrepen, zullen de competenties die marktpartijen op dat gebied hebben en hun creativiteit,
moeten worden benut en ingezet. En dan is er ook nog de grond, zo
ruim aanwezig in de Zuidplaspolder, maar wel voor een behoorlijk
deel reeds ingenomen. ‘Zonder grond begin je niets!’, weet Riek
Bakker, ‘dus dat moet je ook organiseren’. Er bestaat nu een private
grondbank en een publieke grondbank. Die moeten elkaar vinden,
en liever vandaag dan morgen. Het is van het grootste belang dat
er een gezamenlijke grondexploitatie wordt gevoerd. Dat moet in
publiek-private samenwerking (pps) plaatsvinden.

Procedure! Procedure! Procedure!
‘De moeilijkheid’, benadrukt Henk Dijkgraaf, ‘zit niet alleen in het
als eerste aanleggen van de infrastructuur’. Daar kan misschien hier
en daar best nog wel even mee worden gewacht. Nee, het gaat om
wat daaraan vooraf dient te gaan, en dat zijn de procedures. Daar
gaat veel tijd mee heen, dus dienen die tijdig te worden gestart.
Reken er maar op dat er bezwaren zullen komen, zo leert de praktijk. Dat staat in de Zuidplaspolder ook te gebeuren. De belangen
zijn groot en niet vanzelfsprekend congruent. Er zijn inmiddels
al veel grondposities ingenomen. Vijf jaar om een onteigeningsprocedure te doorlopen is niets. Start dus de procedures voor de
logistieke ontsluitingen en verbindingen ruim vooruitlopend op de
verdere ontwikkelingen.

De ontwikkeling van de Zuidplaspolder vereist dat de pps een
hecht verband zal moeten zijn, die de uitvoering ter hand neemt en
zich richt op de plantoetsing, vergunning-verstrekking, het benodigde lobby-werk, de communicatie en voorlichting en de gezamenlijke marketing van de Zuidplaspolder. Er zijn voorbeelden van
een dergelijke formule, zoals het projectbureau Leidsche Rijn. Henk
Dijkgraaf beklemtoont dat die formule zich van meet af aan moet
baseren op de bedrijfsmatige beheersing van het ontwikkelingsproces. Projectontwikkeling is een risicovol vak, zoals de afgelopen
jaren maar weer eens is gebleken, en gebiedsontwikkeling is dat in
het kwadraat. De schaalgrootte van de Zuidplaspolder heeft in dat
verband wel een heel grote maat. Het lijkt hem dan ook verstandig
de polder in gebiedsdelen te ontwikkelen. Het risicoproﬁel van de
ontwikkeling van elk van die gebiedsdelen is zo beter te overzien en
beheersbaar te maken.

Open de deur naar verdere samenwerking!
‘Wonen is leven’, zegt Riek Bakker. ‘Hoe dat er uit komt te zien,
valt of staat met hoe je het organiseert!’, is de stelling die zij daaraan
toevoegt. ‘Dat is een open deur’, was een van de reacties op die stelling, doch evenzeer een waarheid als een koe. Een koe is een koe, die
staat in de wei of op stal. Hoe staat het met de organisatie bovenal?
Die staat op vijf publieke poten: de z-5. Er bestaat veel waardering
voor dit samenwerkingsverband van de bij de ontwikkeling van de
Zuidplaspolder betrokken gemeenten. Ze hebben, te-zamen met de
provincie en in regionaal verband, de voorbereiding van de plannen
voor die ontwikkeling goed ter hand genomen, en het resultaat mag
er wezen. ‘Maar dat is organiek gezien de lichtste fase’, stelt René
Massini vast, ‘het moeilijke werk gaat nu pas beginnen. De plannen

Helicopter-view
De overheid heeft de regie. Die zal vanuit een publieke visie moeten
worden vormgegeven. Niet de individuele belangen van de afzonderlijke gemeenten, maar die van de gezamenlijke regio dienen
daarin centraal te staan. De overheid zal dit moeten doen vanuit
een helicopter-view, waarbij zij het strategisch overzicht houdt, op
het gevaar af dat anders het geheel de som der delen wordt. Hierin
is naast de respectieve gemeenten beslist een rol voor de provincie
weggelegd. En er zullen goede spelregels moeten worden opgesteld,
die het de overheid mogelijk maken de pps adequaat aan te sturen
met waarborgen voor de contracten die in dat verband met marktpartijen worden aangegaan. De ﬁnanciële uitgangspunten zullen
helder moeten zijn, zo goed als de samenwerking tussen markt en

overheid binnen het verband van de pps transparant dient te zijn.
Daarvoor zullen de gereedschappen moeten worden aangemaakt.
‘Eerst moeten die gemeenten evenwel zelf hun organisatie voor
elkaar hebben en hun onderlinge samenwerking verder vormgeven’, is door enkelen tijdens de discussie gezegd. Toch wordt door
sommigen de noodzaak gevoeld een stap verder te gaan en aan te
sturen op het samengaan van de gemeenten in één gemeente voor
de Zuidplaspolder. Die deur is dicht, zoals het er nu naar uitziet. Bij
de gemeenten bestaat het vertrouwen dat er in de polder voldoende
bestuurlijke kracht aanwezig is, wat niet wegneemt dat over herindeling op bepaalde onderdelen wellicht te praten valt.
Satellieten
De opgave in de Zuidplaspolder is groot, maar moet de organisatie
van de pps dat ook zijn? Hoe groter die organisatie, hoe groter de
kans dat als het fout gaat, het dan ook heel erg goed fout gaat. Men
zit ter voorkoming daarvan echter ook niet op een bureaucratische
aanpak te wachten. Dat gevaar bestaat wel als de pps alles tot in
detail gaat regelen en zo ﬂexibiliteit, tempo, samenhang en overzicht verliest. En gezien de schaalgrootte van de Zuidplaspolder en
de omvang en complexiteit van de opgave zal het onvermijdelijk
om veel details gaan. De zorg voor die details is niettemin belangrijk, want in het kleine is immers het grote verborgen. Dat is de
menselijke maat, die in het geweld van de opgave nimmer uit het
oog verloren dient te worden gegaan: direct contact met de grond
en de omgeving. Daarom is de suggestie gedaan de ontwikkeling
van de Zuidplaspolder per deelgebied te clusteren, zoals eerder door
Henk Dijkgraaf is aangegeven, en daarop zogenoemde pps-satellieten in te zetten met alles erop en eraan. Die satellieten ontwikkelen hun eigen deelgebied. Dat doen ze onder regie van de grote
pps, die daarvoor ook het mandaat heeft. Over al die gebieden ligt
de kwaliteitsdeken van de Zuidplaspolder, waarmee de aansturing van die deelgebiedsontwikkelingen vanuit een overstijgende
en verbindende inhoudelijke visie op de kwaliteit van en voor de
gehele polder wordt bedoeld. ‘Decentraal dus wat kan, centraal wat
niet anders kan.’
Den Haag, maar niet vandaag!
De z-5 is uit welbegrepen eigenbelang de samenwerking met de
gemeente Rotterdam aangegaan. Het obr (het ontwikkelingsbedrijf van Rotterdam) levert kennis, kunde en capaciteit. Dat is een
goede zaak, die voor z-5 en Rotterdam tot wederzijds proﬁjt leidt.
De regio Haaglanden is weliswaar vertegenwoordigd, maar de andere grote gemeente in de Zuidvleugel, Den Haag, wordt door Riek
Bakker node gemist. Den Haag, stad achter de duinen, oriënteert
zich op de zee. Daar is niets mis mee, maar wel tamelijk eenzijdig.
De zee mag golven baren, maar het land achter Den Haag kent veel
dynamiek. Daar in dat land liggen de doorgaande routes. Zij vliegen
Den Haag voorbij. Haar achterland is voorland. Den Haag zou zich
dus moeten omdraaien, zo goed als de Zuidplaspolder de voortuin
van de Zuidvleugel, dus ook van Den Haag, zou moeten willen zijn.
‘Den Haag kan niet zonder de Zuidplaspolder en de Zuidplaspolder
kan niet zonder Den Haag’, is de stelling die Riek Bakker poneert.
Daar wordt in de Zuidplaspolder evenwel verschillend over gedacht
en geredeneerd. ‘Er is wel enige relatie’, zo is gezegd, want ‘de kansen die de Zuidplaspolder heeft zijn mede door de grote steden in
de Zuidvleugel ontstaan’. En binnen het gebied met een straal van
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25 à 30 kilometer komen naar verwachting de nieuwe bewoners en
bedrijven vandaan. Toch heeft ‘Den Haag de Zuidplaspolder meer
nodig dan andersom’, is een van de reacties, en daar wordt onder
meer de verplaatsing van de glastuinbouw mee bedoeld. De reconversie van het glas in het Westland wordt goed begrepen, maar
het Oostland (de b-driehoek en de Zuidplaspolder) kent zijn eigen
problematiek. De oplossing daarvan wordt als de hoogste prioriteit
gevoeld. En, zoals Henk Dijkgraaf reeds vertelde, er liggen in de
regio van Den Haag nog genoeg bedrijventerreinen braak. Prisma
en Honderdland zijn in dit verband genoemd. Laat die maar eerst
tot ontwikkeling komen, alvorens je over vestiging van bedrijven
uit Den Haag in de Zuidplaspolder praat. Over samenwerking met
Den Haag bestaan aldus gemengde gevoelens. ‘Den Haag, maar
kennelijk nog niet vandaag!’
De ontwikkelingsstrategie
Al die woningen in één klap neerzetten, dat is zeker niet de bedoeling. ‘Dat zal in een rustig tempo moeten gebeuren, niet meer dan
1.000 per jaar’, zegt een van de geïnterviewde bewoners. Dat lijkt
Henk Dijkgraaf evenwel aan de hoge kant. Het opnamevermogen
van de markt dicteert het tempo. Als er 30.000 woningen worden
bijgebouwd, dan gaat er minstens een generatie overheen voordat
de laatste woning is opgeleverd. Velen zijn het er in ieder geval over
eens dat het tempo tevens wordt bepaald door wat al eerder ‘organische groei’ is genoemd. Al zou de markt harder kunnen, het moet
maatschappelijk verantwoord zijn. Wat daarmee bedoeld wordt is
te voorkomen dat de bestaande kernen zowel kwantitatief door een
te hoge bouwdruk als kwalitatief door een te eenzijdige opbouw
maatschappelijk uit het lood worden geslagen. Het moet geen tapijt
zijn, dat zo maar even wordt uitgerold, noch – benadrukt Riek Bakker – is het de bedoeling de polder met ‘matjes van honderden dezelfde woningen’ te beleggen, zoals in het verleden in groeikernen
is gebeurd. Geen stampwerk, maar maatwerk. Organische groei is
dan ook het dragend principe van de ontwikkelingsstrategie. Die
begint met de kwalitatieve versterking en uitbouw van de kernen
in het gebied en dient geënt te worden op de sociale structuren, die
er al zijn. Zo wordt er een maatschappelijk fundament gelegd, dat
niet op zichzelf staat maar verankerd is in de omgeving. Dat biedt
ook de beste kansen om die kernen tezamen met de kwaliteiten van
het landschap als de identiteitsdragers van de Zuidplaspolder te behouden en te benutten. Tevens ontstaat er zo meer perspectief voor
de voorzieningen in de kernen. Die kunnen op deze wijze beter in
stand worden gehouden en mogelijk zelfs geleidelijk meegroeien.
Dat laatste geldt zeker ook voor het in de dorpskernen ﬂorerende
mkb. De kernen zijn mede daardoor gezellig en mogen geen spooksteden worden. Voorkomen dient dan ook te worden dat die kernen
leeglopen, als het ware doodbloeden, als gevolg van het dumpen
van nieuwe vestigingen elders in de polder in het voetspoor van de
nieuwe woningen.
Enveloppen
De kernen zullen vandaar uit organisch kunnen doorgroeien, zij
het niet als ‘olievlekken’. Organische groei mag niet synoniem
zijn met ‘rommelig’ en ‘ongebreideld’. Niet aankoeken, maar eerst
verder langs de linten, als ‘vingers’ het landschap in. Daar zullen nieuwe woonmilieus kunnen gaan ontstaan in wat dunnere
dichtheden (dun bouwen) en goed landschappelijk ingepast. ‘Zorg

wel’, raadt Riek Bakker aan, ‘dat er geen grove scheiding tussen
die nieuwe woonmilieus en de kernen gaat ontstaan’. Ze moeten wel wat met elkaar te maken hebben, in interactie met elkaar
staan, wat niet wegneemt dat, om aaneengroeien te voorkomen en
juist om de identiteit van de dorpskernen ook te kunnen beleven,
onderscheid in de ruimtelijke ordening van de polder zal moeten
worden gemaakt. Eenheid in verscheidenheid is ook hier weer de
opgave, want met ‘organische groei wordt zeker niet bedoeld dat de
kwaliteitsambities alleen maar een aftreksel zijn van die op lokaal
niveau. De eenheid zal moeten worden gevonden in een totaalbeeld
van wat uiteindelijk de stedenbouwkundige kwaliteit van de gehele
Zuidplaspolder zal zijn’, aldus de uitspraak van burgemeester
Bonthuis van Nieuwerkerk aan den IJssel, geïnterviewd door Henk
Dijkgraaf. Het grid, waarover Riek Bakker eerder sprak, biedt daar
de structuur voor. Leg op dat grid een kwaliteitsdeken van enveloppen neer. Het gaat hierbij niet om gewone enveloppen, maar
om stedenbouwkundige: een manier die het mogelijk wil maken
om binnen een ruimtelijk afgebakend deelgebied een samenhangend programma met, zoals zij dat noemt, ‘alles erop en eraan’, tot
ontwikkeling te brengen zonder die tot in de kleinste details vast te
leggen. Er zijn daarbij verschillende combinaties mogelijk. Groen,
glas, woningen, bedrijven, water: het is er allemaal in de Zuidplaspolder en er zal nog meer van komen. ‘Zoek de combinatie tussen
die elementen op en stop die in de bijbehorende enveloppe.’ Dat is
kort samengevat haar credo.
Mengen wat kan, apart wat moet
Dat het leggen van die combinaties een belangrijk deel van de ontwikkelingsstrategie zal moeten zijn, wordt door velen onderschreven. Functies zijn in de afgelopen decennia te veel uiteengelegd,
ruimtelijk van elkaar gescheiden, veelal met de rug naar elkaar toe,
alsof ze niets met elkaar te maken hebben. ‘We zijn in het dagelijks
leven te veel uit elkaar gegroeid’, typeert iemand de situatie, ‘dat is
niet goed, zeker niet voor onze kinderen’. Het mengen van functies,
zoals bedrijven met woningen of glastuinbouw met woningen,
mag dan geen gemakkelijke opgave zijn, het heeft wel z’n charme,
dus is het de moeite van het proberen waard. ‘Mengen wat kan,
apart wat moet.’ Ook zo kan het principe van organische groei
worden begrepen.
Economische groei
Het principe van organische groei wordt logisch gevonden. ‘Zo zit
de wereld immers in elkaar, en zeker die van de Zuidplaspolder’, is
gezegd. ‘De wereld’, dat is ook gezegd, reikt evenwel verder dan de
Zuidplaspolder. De opgave in de polder heeft maar voor ‘een gering
deel’ te maken met de problematiek van de kernen. Die liggen
daar weliswaar, maar staan volstrekt los van de noodzaak 30.000
woningen en veel bedrijvigheid in de Zuidplaspolder te accommoderen. Die noodzaak ligt op een geheel ander schaalniveau, dat dat
van de Zuidplaspolder verre overstijgt. Het gaat erom dat te ontwikkelen wat nodig is om economisch te groeien, nationaal en zelfs
internationaal’. Op dat belang zal de ontwikkelingsstrategie zich
tevens moeten richten. Daarom zal er een beeld moeten worden
gevormd van wat onder organische groei wordt verstaan, meer nog
dan dat: hoe die zich verhoudt tot de noodzaak van economische
groei, en als die twee zich niet verhouden, waar de grenzen van die
groei moeten worden gelegd. Waar die grens ook moge komen te

liggen, organische groei mag niet betekenen dat de ambities met
betrekking tot de ontwikkeling van de Zuidplaspolder een soort
afgeleide wordt van wat er in de omliggende kernen gebeurt. ‘Dat is
de dood in de pot.’
Wonen in de polder
De bouwopgave in de polder dient meerdere doelstellingen met
dito belangen: het volkshuisvestelijk belang om te bouwen voor de
eigen lokale woonbehoefte; het regionale belang om de voorzieningen overeind te houden en te versterken; het economisch belang om
de werkgelegenheid in de regio te bevorderen, nu die in de traditionele agrarische sector onder druk is komen te staan; het belang om
de migratie uit de Zuidvleugel te keren, want het migratiesaldo van
de grote steden, zie Rotterdam, is al jaren negatief; het bovenregionale belang het internationale vestigingsklimaat te stimuleren, want
anders dan in het verleden volgt het werken in toenemende mate
het wonen, en dat laatste moet van een hoogwaardige kwaliteit zijn,
wil het (internationale) bedrijfsleven, dat de Zuidvleugel, in het bijzonder de Rotterdamse regio, zo hard nodig heeft, zijn werknemers
naar tevredenheid goed laten wonen.
Binnen dit spanningsveld van verschillende en elkaar overstijgende
doelen en belangen moet de bouwopgave in de polder worden
begrepen. Het wonen zal daar een afspiegeling van moeten zijn:
evenwichtig samengestelde wijken met een rijke differentiatie,
waarin alle marktsegmenten vertegenwoordigd zijn en met een
onderscheidende branding gepositioneerd. Daarin zal ook ruimte
moeten zijn voor ‘dun’ en ‘duur’ wonen, om eerder genoemde
redenen, juist ook omdat er in de Rotterdamse regio maar weinig
van dergelijke woonmilieus zijn. Voor een overschot aan grotere
en duurdere woningen behoeft niet te worden gevreesd. ‘Daar is
de markt zelf bij’, zoals Marco Pastors, wethouder van Rotterdam,
in een van de getoonde ﬁlmpjes stelt. In kleinere eenheden gaan
wonen, zoals in Duitsland kennelijk het geval is, wil niet zeggen
dat de woonruimte per huishouden afneemt. De huishoudensverdunning, waarvan al sinds de zeventiger jaren sprake is, leert dat,
dat niet het geval is. ‘Die leidt niet tot een lagere behoefte aan grote
woonruimte, maar naar meer behoefte aan ﬂexibele inrichting van
ruimere woningen’, luidt aldus de aanbeveling die is gedaan. ‘De
bomen groeien tot in de hemel, maar wij moeten wel met de benen
op de grond blijven staan’, is tevens de aanbeveling, ‘maatgevend is
wat de mensen zelf hebben te besteden. Het moet betaalbaar zijn!’
Zo zit de markt inderdaad in elkaar.
Sterren aan de hemel
Dat brengt mij aan het einde van dit essay bij de uitspraak van
Riek Bakker waarmee zij haar betoog afsloot. Vaak heeft zij in haar
bewogen carrière de sterren van de hemel willen spelen. Zelden is
haar dat, zo erkent zij ruiterlijk, gelukt. De Erasmusbrug, dat is een
van de meest geslaagde voorbeelden. ‘Wees ambitieus’, zegt zij,
‘maar tevens realistisch!’ Het ‘ambitieuze realisme’, daar getuigt de
Zuidplaspolder van. Dat is de trots van deze polder. Zo zal dat in de
toekomst niet anders gaan.
Ik loop langs de molens. Het is donker, maar toch zie ik ze staan.
De nacht is helder. Ik kijk omhoog en zie sterren ﬂonkeren aan
het ﬁrmament. Ze staan daar met vele, rustig en in een chaotische
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regelmaat. De polder geeft hen ruim baan en mij de ruimte om
hen te zien. In de stad is dat niet meer mogelijk, maar daar in de
Zuidplaspolder nog wel. Op de grond zal de kaart van de polder
gaan veranderen, maar die van de hemel zal blijven bestaan. Die
hemelkaart wil ik blijven lezen, de sterren en de maan. Ik hoop dat,
dat in de toekomst ook mogelijk zal wezen. Dat is een ambitie, die
toch te realiseren moet zijn?

Mozaïek van de Zuidplaspolder
Agenda en ontwikkelingskaart

Carol Hol
‘Opsplitsing van de Zuidplaspolder tussen de omliggende steden’,
dat is niet wat de mensen in de Zuidplaspolder willen, om van de
omvorming van de polder naar ‘een productielandschap’ maar helemaal niet te spreken. Het uitleggen van een ‘suburbaan woonmilieu
in de polder’ krijgt tevens weinig handen op elkaar. De Zuidplaspolder is geen uitleggebied, waarmee bedoeld wordt dat de polder
niet de zoveelste uitbreiding van Rotterdam, Gouda of Zoetermeer
mag worden. Men wil geen nieuwe stad, daar in de polder. Nee, het
karakter van de Zuidplaspolder over 25 jaar zal ‘een ruimtelijk mozaiek van op elkaar afgestemde functies zijn’. Deze niet mis te verstane
uitspraak is gedaan tijdens het slotdebat over de ‘Kracht van de
Zuidplaspolder’ op 28 oktober 2004. Ruim 65% van de deelnemers
aan dit debat, de mensen uit de Zuidplaspolder, spraken zich zo uit.
Men wil niet ‘uitleggen’, maar ‘inleggen!’
Het inlegwerk
Want goed beschouwd is een mozaïek ‘een inlegwerk van steen,
glas, enz.’ De meer uitgebreidere betekenis van dat inlegwerk is dat
het een ‘werk van steen, glas, enz is, bestaande uit een groot aantal
kleine, verschillend gekleurde, ingelegd stukjes die met elkaar een
beeld of ﬁguren vormen’. Er wordt ook een ‘samenstel’ of ‘ﬁguratie’
onder verstaan, waaruit een zekere mate van ‘harmonie’ spreekt.
En het is deze betekenis die de transformatie van de Zuidplaspolder treffend symboliseert: niet alleen omdat er inderdaad steen
(vastgoed zoals woningen, bedrijven) en glas (glastuinbouw) zal
worden ingelegd; niet alleen omdat blauw (water), groen (natuur),
rood (woningen), geel (glastuinbouw) het gebied kleur zullen
gaan geven; maar vooral omdat het om een grote verscheidenheid
aan kleine en ingekleurde stukjes gaat, die zorgvuldig ingelegd
een samenstellend beeld creëren, dat harmonisch is en daardoor
meer is dan de som der delen. Dat is inderdaad de opgave van de
transformatie van de Zuidplaspolder, zoals die door de mensen van
de Zuidplaspolder wordt gezien. Dat bleek ook op het slotdebat.
De stukjes, aangedragen in de drie bijeenkomsten voorafgaande
aan het slotdebat, zijn in het debat door die mensen ingekleurd en
vervolgens ingelegd.
De inleg van de Zuidplaspolder
De agenda en de ontwikkelingskaart zijn daarvan het resultaat. De
agenda is de uitkomst van de stemming tijdens het slotdebat. De
ontwikkelingskaart, samengesteld uit verschillende deelkaarten,
is diezelfde avond met grote inzet van en door diezelfde mensen
gemaakt. Het is met andere woorden hun agenda en hun kaart.
En inderdaad, waar de agenda het verhaal van het mozaïek van de
Zuidplaspolder vertelt, vertaalt de ontwikkelingskaart die agenda
ruimtelijk. Het kan geen toeval zijn dat die kaart, samengesteld uit
stukjes en in harmonie, laat zien wat de Zuidplaspolder over 25 jaar
zal zijn: ‘een ruimtelijk mozaïek van op elkaar afgestemde functies!’
Het is ook geen toeval omdat het de mensen van de Zuidplaspolder
zijn die de agenda en de kaart hebben gemaakt. Ze maken wat ze
zeggen! Dat hebben ze altijd al gedaan. Hun voorouders hebben
de Zuidplaspolder aanlegd. Zij hebben die gemaakt tot wat die nu
is. Zij en hun kinderen maken het werk in en aan de polder af. Dat
werk stond ooit in het teken van de aanleg, nu en in de nabije toekomst is dat werk ‘inlegwerk’. En werken, dat kunnen ze daar
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in de Zuidplaspolder. Want, gevraagd naar wat ‘de kracht van de
Zuidplaspolder’ is, blijkt dat dat niet alleen ‘de ruimtelijke beleving
van de polder’ (25%) is, blijkt dat zeker wel ‘de gemeenschappen in
de kernen’ (34%) te zijn, maar zei de meerderheid dat dat bovenal
‘het ondernemerschap’ (42%) is. Daarin ligt de kracht van de
Zuidplaspolder. Het is dat ondernemerschap dat ‘de inleg’ van de
mensen in de transformatie van de Zuidplaspolder zal zijn.
Het ‘Ravenna’ van Nederland
De agenda en de kaart (met de diverse deelkaarten) zijn bijgevoegd.
Ik ga ze niet op onderdelen en volgordelijk bespreken, maar bezie
ze vanuit de betekenis die ze voor de mensen van de Zuidplaspolder hebben, d.i. ‘het mozaïek van de Zuidplaspolder’. Ik probeer
die betekenis beter te doorgronden. Immers, dat de mensen van
de Zuidplaspolder daarvoor kiezen, zegt eigenlijk heel veel over
hen. ‘Mozaïek’ heeft iets kunstzinnig, zelfs spiritueel. Het is de
culturele expressie van beschaafd en begaafd meesterschap. Veel
van het erfgoed, dat beschavingen hebben nagelaten, betreft
mozaïek, soms ﬁguratief, soms abstract en meningmaal allebei. De
mozaïeken van Ravenna laten dat goed zien. Van dichtbij bekeken
lijken die een abstractie van witte lijnen en schuine vlakken te zijn,
opgebouwd volgens het Griekse sleutelmotief, waardoor er een
3d-beeld ontstaat dat op grotere afstand opeens heel ﬁguratief blijkt
te zijn. En datzelfde zie ik terug in de kaart van de Zuidplaspolder.
Daarin wordt het ‘Ravenna’ van Nederland zichtbaar. Die kaart
is op afstand bekeken heel erg ﬁguratief, alsof die vantevoren was
bedacht en vanuit die gedachte is ontworpen. Dat is niet zo, want
dat heb ik tijdens het slotdebat zelf gezien en mogen ervaren. Men
is begonnen met de stukjes, los van elkaar, maar kennelijk wel
vanuit een gemeenschappelijk gevoelde inspiratie, een beleving van
spiritualiteit en neiging tot harmonie. Op de een op andere manier
geven die aan de stukjes structuur, uitmondend in de ﬁguur van de
kaart. Dat luister heel erg nauw, een teken van wat ik met meesterschap bedoel, want verandering van enkele stukjes kan eenvoudig
de structuur verstoren en bijvoorbeeld een lijn doorbreken dan
wel een gekleurd vlak vervuilen. De abstractie werkt niet meer, de
harmonie verdwijnt met als resultaat geen meesterwerk, maar de
misvorming van de ﬁguratie.
Het sleutelmotief van de Zuidplaspolder
Dat is niet wat de mensen van de Zuidplaspolder willen. Wie goed
kijkt naar de agenda, ziet daar hun eigen sleutelmotief. Dat zijn de
identiteitsdragers, waarop de transformatie van de Zuidplaspolder
moet worden gebaseerd. Dat zijn niet ‘bossen/parken’ (4%), noch
‘het open middengebied van de polder’ (14%), maar de bestaande
‘kernen’ (42%) en zeker ook ‘water’: de tochten en het Rotte-gebied (41%). Dat motief wordt consequent doorgezet als de stukjes
(functies) worden ingelegd. Natuurontwikkeling is wat men in de
Zuidplaspolder wil, maar die moet dan wel ‘watergebonden’ (63%)
zijn en dient ‘geconcentreerd te worden aan en langs de tochten en
linten en als verbindingsgebieden door de polder heen’ (78%). De
woningbouwopgave van ‘30.000 woningen’, die de overheid wilt
realiseren, daar is men het in grote meerderheid mee eens (73%),
waaruit blijkt dat men in de Zuidplaspolder realistisch is en weet
te delen, ook uit welbegrepen eigen belang, maar niet ‘ruimtelijke

verspreid over de polder’ (19%), ook niet ‘in nieuwe concentraties’
(21%), maar ‘om de bestaande kernen’ (60%) heen. Anders ligt dat
voor de ruimtelijke inpassing van bedrijvigheid: ook niet ‘verspreiden’ (4%), maar wel ‘clusteren’, enigszins nabij ‘de kernen’ (10%),
maar vooral ‘langs de snelwegen in de vorm van modern ingerichte
bedrijventerreinen’ (46%). Langs de a12 mag een ‘groot en modern
ingericht bedrijventerrein’ komen (28%). Infrastructuur, het stiefkindje van de Zuidplaspolder, dient drastisch te worden aangepakt.
‘Nieuwe rand- en hoofdwegen’ (55%) moeten er komen en ook ‘de
capaciteit van het huidige wegennetwerk’ (30%) dient te worden
vergroot.
Het mozaïek als maatschappelijke opgave
De stukjes worden zo ingezet en op de deelkaarten ingelegd. Het
mozaïek krijgt ruimtelijk vorm, maar daaronder zie ik nog een
ander motief, die ik eerst wil benoemen, voordat ik naar de kaart
ga. Dat is het maatschappelijk motief, de sleutel op het slot van de
omliggende steden, met name die van Rotterdam en Gouda. Hun
woningmarkt, regionaal bekeken, zit behoorlijk op slot en het zijn
de mensen van de Zuidplaspolder, die de regio de sleutel geven
om dat slot te openen. Zoals gezegd kiezen zij ruimhartig voor de
noodzakelijke woningbouwopgave van 30.000 woningen, niet alleen voor hun eigen bevolking (8%) en die uit de omliggende steden
(18%), maar keurig verdeeld (50% eigen bevolking, 50% omliggende
steden). Men wil geen speciﬁeke doelgroep zoals ‘starters’ (2%),
‘gezinnen met kinderen’ (5%) en ‘senioren’ (1%), maar een ‘evenredige verdeling van alle doelgroepen’ (91%), derhalve een harmonische ﬁguratie van de maatschappij. Naast een ruimtelijke mozaïek
streeft men dus kennelijk ook naar wat ik noem een maatschappelijk (sociaal/economisch) mozaïek. Dat blijkt ook uit de gewenste
‘verdeling van de inkomensgroepen’. Ook die moet evenredig zijn
(75%). Wat men wil is samenleven, in balans, vanuit de kernen en
in gemeenschap vormgegeven. Men wil met andere woorden een
samenleving die als een gemeenschap functioneert.
Dat functionele blijkt bijvoorbeeld ook uit de voorkeur voor de
architectuur: ‘bijzonder’ mag wel een beetje (26%), ‘landelijk’ zeker
(36%), maar voornamelijk ‘functioneel’ (38%).
Daaruit spreekt een nuchtere, zakelijke houding, eerder in dit
boekwerk reeds genoemd. Men is sterk economisch gedreven.
Natuurlijk wil men dat er wordt uitgegaan van de ‘eigen kracht van
de ondernemers’ (24%), die moet ook ‘gestimuleerd’ worden (28%),
maar bovenal ziet men in dat de aanleg van bedrijventerreinen
moet worden afgestemd op de ‘regionale vraag- en aanbodverhoudingen’ (52%), en dat is inderdaad een blijk van economisch gezond
verstand. Er is ruimte voor het ‘aantrekken van bedrijven van buiten het gebied’ (25%), maar als het gaat om het ondernemersklimaat
dan kies men expliciet voor ‘specialisatie van bepaalde sectoren’
(47%). ‘Glastuinbouw’ scoort hoog (35%), steeds meer technologisch hoogwaardig, maar wel met ‘groen tussen het glas’ (78%), dus
ruimtelijk fraai ingepast, evenzo kiest men ook voor vernieuwing:
nauwelijks ‘transport’ (8%), wel ‘ICT en kennisintensieve bedrijven’ (35%). Die keuzes geeft het mozaïek van de Zuidplaspolder een
heel speciale, want technologisch aangedreven, inkleuring.
Over de technologie van het inleggen
Daarmee kom ik op de technologie van het inleggen zelf. Als het
maken van het mozaïek een uiting is van meesterschap, zoals ik eer-

der stelde, dan bedoel ik daar tevens mee dat men weet waar men
met het inlegwerk begint. De eerste penseelstreek op het doek is het
moeilijkst, een daad van spiritualiteit en superieur ambachtschap,
die de meesterschilder onderscheidt van zijn gezel. In het eerste
stukje, dat wordt ingelegd, ligt de kiem van het mozaïek. Het is dat
stukje, dat de conceptie van het mozaïek bepaalt. De mensen van de
Zuidplaspolder zijn daar zeer beslist over. Dat ‘natuurontwikkeling
pas als laatste bij de inrichting van de Zuidplaspolder’ plaatsvindt,
dat wordt absoluut van de hand gewezen (0%). Daarmee en met
‘de aanleg van de infrastructuur’ moet met de hoogste prioriteit
worden begonnen (74%).
Het inleggen zal georganiseerd moeten worden. Ook daar hebben de mensen van de Zuidplaspolder expliciete uitspraken over
gedaan. Natuurlijk vinden zij, daarin zijn zij consistent, dat er
ruimte moet zijn voor ‘individuele initiatieven’ (22%). Dat zijn op
zich waardevolle stukjes, maar het inlegwerk zelf is een gemeenschappelijke opgave. Wat zij willen is dat ‘hun initiatieven worden
ingebracht in een samenwerkingsverband waarin overheid en bedrijfsleven participeren’ (57%). Daar zal het niet bij moeten blijven.
Het ‘opstellen van een gemeenschappelijke agenda tussen bedrijfsleven en de overheid’ is één (27%), maar waar het echt om gaat is dat
er een ‘organisatie wordt opgezet waarin overheid en bedrijfsleven
verenigd zijn’ (48%). Ook hierin valt weer op dat men het met
elkaar, hier dus bedrijfsleven en overheid, wil doen. Men wil het
private en publieke belang in één verenigde organisatie inleggen. Zo
moet het mozaïek van de Zuidplaspolder ook worden begrepen.
Kaarten leggen, iedereen zeggen
‘Zakdoekje leggen, niemand zeggen’. Dat kinderspel typeert eigenlijk de manier waarop de planologie tot nu toe in ons land wordt
bedreven. Dat wil de overheid niet meer. Geen toelatingsplanologie
(passief), maar ontwikkelingsplanologie (actief). Van ruimtelijke
ordening (publiek initiatief) naar ruimtelijke ontwikkeling (particulier initiatief). Niet centraal, maar decentraal. Ondernemen, in
plaats van het beleid van de overheid (o)vernemen. De overheid
schudt nog steeds de kaarten, maar het spel wordt niet langer door
haar alleen gespeeld. De mensen van de Zuidplaspolder spelen mee.
Als er één ding op de bijeenkomsten, georganiseerd door de drie
aangesloten Rabobanken in de Zuidplaspolder, is gebleken, dan
is het dat wel. Zij, de mensen van de Zuidplaspolder, hebben hun
kaarten getekend en op tafel gelegd, openlijk, niet om te winnen,
maar vanuit hun gemeenschapszin gedreven om er een win/win
situatie van te maken en door Jason Bell van Concire in opdracht
van de Rabobanken samengesteld tot de ontwikkelingskaart van de
Zuidplaspolder. De mensen van de Zuidplaspolder weten wat delen
is, want de ontwikkelingskaart is de gemeenschappelijke deler van
de onderliggende kaarten. Er zijn nagenoeg geen overlappingen, bij
de samenstelling tot de ontwikkelingskaart valt alles op zijn plaats.
Als iedereen wat mag zeggen, dan blijkt dat de kaarten zich vanzelf
tot een mozaïek laten leggen.
Er staan vier molens in de gang.
Ik loop, sta stil en verlang.
Hout, riet en wiek.
Mozaïek.
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