
Niet nodig, stelden de provincies
Noord- en Zuid-Holland. Zuid-Holland
doet er juist alles aan om binnen de
stedelijke gebieden te bouwen. Ook in
Noord-Holland liggen er nog genoeg
bouwplannen op de plank. Het woning-
bouwtempo opvoeren door weilanden
vol te bouwen, lijkt de weg van de min-
ste weerstand. Snel en goedkoop. Waar-
om niet eerst een bedrijventerrein slo-
pen en saneren en daarmee de stad
verbeteren? 
Binnen de steden bouwen vindt Ollon-
gren prima. ,,Maar dat is vaak niet
voldoende. Dan moeten we ook een
beetje ruimte creëren aan de randen van
de stad en in de gebieden waar niet
automatisch transformatie of nieuw-
bouw plaatsvindt.’’ 
Ook de Neprom, de organisatie van
projectontwikkelaars, meent dat bou-

wen in het groen onvermijdelijk is.
,,Het is zinloos ideologisch te blijven
debatteren over binnenstedelijk versus
buitenstedelijk bouwen. Beide zijn
gewoon nodig. Het gaat er niet om wat
ontwikkelaars het beste uitkomt, maar
woonwensen zijn bepalend. Niet ieder-
een wil in het drukke stadscentrum
wonen. Er is een grote vraag naar bui-
ten centrum, groenstedelijke, dorpse en
landelijke woonmilieus.’’
Volgens berekening van de Neprom is
in de steden maar plek voor 55 procent
van de te bouwen woningen tot 2030.
,,Voor 45 procent moeten we ruimte
zoeken aan de randen van steden, op
nieuwe locaties en in dorpse- en lande-
lijke milieus.’’

De Purmer
Ontwikkelaars met grondposities in De
Purmer roken meteen hun kans en
stelden voor 3300 woningen in deze
weilanden te bouwen. De politiek heeft
die plannen vooralsnog geblokkeerd.
Overigens bouwt poldergemeente Haar-
lemmermeer de komende jaren nog
duizenden woningen in wat nu weilan-
den en akkers zijn. Dat noemen ze
’uitleglocaties’ en wordt niet gezien als

bouwen in het groen. Wellicht omdat
de contouren voor deze plannen al jaren
geleden zijn gemaakt.
Volgens Peter Boelhouwer, hoogleraar
woningbouw aan de TU Delft, bestaan
er veel misverstanden over bouwen in
het groen. ,,Dan wordt meteen gedacht
aan weilanden die worden omgetoverd
in monotone rijtjes met woningen.
Maar je moet veel meer denken aan de
rafelranden van de stad en langs open-
baar vervoerlijnen. Binnenstedelijk is 50
tot 60 procent haalbaar, de rest moet
toch elders worden gevonden. Linkse
partijen willen alles binnenstedelijk,
maar dan offer je binnen de stad al het
groen op. Dan krijg je nog meer hoog-
bouw en wordt de leefbaarheid minder.
Dan is de mens daarvan de dupe ten
koste van de grutto.’’
Bouwen in het groen kan ook gunstig
uitpakken. Gijs van den Boomen van
KuiperCompagnons heeft in opdracht
van de gemeente Alphen aan den Rijn
een plan gemaakt. ,,Die gemeente heeft
ook een woningbouwopgave, maar
simpelweg een weiland volbouwen met
rijtjeswoningen moet je niet doen.
Alphen moet zijn unieke plek in het
Groene Hart juist verzilveren. Het
mooie veenweidegebied moet vanuit de
stad meer beleefbaar zijn.’’
Daar komt bij dat het veenweidegebied
verzakt en daardoor moet er steeds
meer worden gepompt. ,,Wij hebben nu
een plan gemaakt om een groot gebied
met weilanden en sloten te transforme-
ren. Langs de rand van Alphen kunnen
woningen komen, een deel wordt wa-
terberging en daar kan je meteen drij-
vende zonnepanelen op leggen. Die
waterplassen zorgen er weer voor dat de
oxidatie in het gebied stopt. Bovendien
wordt het waardevolle veenweidegebied
zo behouden en bij de stad betrokken.’
Voor eigen rekening heeft het bureau
ook grove plannen voor de Zuidas van
Amsterdam en het zuiden van Haarlem-

mermeer gemaakt. Steeds is er een
combinatie van wonen, groen en water.
,,Het zuiden van Haarlemmermeer ligt
zeer diep. Dat betekent veel pompen,
maar er is ook veel last van verzilting.
Wij bedachten een nieuw landschap met
woningen, water en drijvende zonnepa-
nelen’’

Natuurpark
KuiperCompagnons ontwikkelt bij
Volendam de Zuidpolder-Oost. In deze
nieuwe woonwijk ‘De Broeckgouw’ gaat
men nog 88 woningen aan de rand
bouwen. ,,Om het nieuwe woongebied
heen komt een natuurpark te liggen.
Wij hebben zowel het nieuwe woonge-
bied als het natuurpark ontworpen. Het
park zorgt voor een zachte overgang
van het woongebied naar de landelijke
omgeving. Enerzijds krijgt het park een
ecologische functie, terwijl het ander-
zijds een aantrekkelijk natuurgebied

vormt waarin recreatie vanuit de nieu-
we en reeds bestaande wijken mogelijk
is.’’
Bouwen aan de randen van de steden,
heeft als voordeel dat er geen nieuwe
voorzieningen nodig zijn. Winkels en
scholen zijn er al. Door aan te sluiten op
bestaande wegen en het openbaar ver-
voer, wordt voorkomen dat nog meer
asfalt nodig is. Zowel in Noord- als
Zuid-Holland is het streven om nabij
stations te bouwen. Acht gemeenten
langs de spoorlijn van Leiden tot Dord-
recht hebben de handen ineen geslagen.
Zij willen binnenstedelijk bouwen.
Daar willen veel mensen wonen. Daar is
werk, daar zijn al voorzieningen en is
openbaar vervoer. ,,De bouwstroom
moet gelijk opgaan met verbetering van
het ov, zoals spoorverdubbeling en
lightrail, aanpak van stations en eventu-
eel nieuwe stations. Als dat op tijd klaar
is, kunnen we voor de nieuwbouw de

parkeernorm verlagen’’, legt de Zuid-
Hollandse Gedeputeerde Adri Bom uit.
Volgens haar kunnen de komende jaar
nog genoeg bouwplannen van de plank
worden gehaald. ,,De plannen langs het
spoor van Leiden tot Dordrecht, zijn
vooral voor de periode na 2025. Daar
maken we nu al plannen voor, zodat we
op tijd klaar zijn met de voorbereiding.
Dat moet ook wel, omdat we niet in het
groen willen bouwen, maar willen
transformeren.’’

Haar Noord-Hollandse collega Joke
Geldhof voert een vergelijkbaar beleid:
,,Als we ervoor zorgen dat woningen en
bedrijven vooral terechtkomen rondom
stations dan benutten we de ruimte in
de stad en sparen we het landschap. De
ov-knooppunten spelen daar een be-
langrijke rol in.’’ 
Het streven is dat de helft van alle
nieuwbouw in Noord-Holland nabij
ov-knooppunten komt. West-Friesland
en de Kop van Noord-Holland halen dat

niet.
Alleen maar bouwen binnen de steden
betekent meestal dat wordt gekozen
voor ’in de hoogte’. Gezinnen willen
echter niet altijd op 25 hoog met enkel
een balkon wonen. Maar de grond in de
stad is te duur voor eengezinswoningen
met een tuin. Bureau BPD heeft een
tussenoplossing gevonden: de familie-
flat. Deze 70 meter hoge Maasbode
komt in Rotterdam en bestaat uit een
mix van appartementen, penthouses en
gestapelde gezinswoningen. De woning
heeft een breed balkon, als een gewone
stoep. Tussen de woningen is ook nog
een negen meter hoge binnenstraat
waar kinderen kunnen spelen. 
,,Dat alles in een rustige en (kind)vrien-
delijke wijk waar iedereen zich thuis
voelt. Ondanks deze rust ligt het ge-
bouw op steenworp afstand van alle
voorzieningen die de binnenstad te
bieden heeft. Winkels, restaurants en
cafés liggen letterlijk om de hoek. Kort-
om, rust en comfort gecombineerd met
stadse gemakken. Het echte stadsleven
voor iedereen’’, propageert BPD. Goed-
koop wordt het zeker niet: een dergelij-
ke familiewoning kost al gauw vijf ton. 

bouwen aan rand van
steden

Groen
Maar liefst 75.000 woningen moeten er
per jaar worden gebouwd. Dat gaat
volgens minister Ollongren niet lukken
binnen de steden. Het groen moet er aan
geloven. Of toch niet?

B
ouwen in het groen. Het was
alsnog minister Kasja Ollon-
gren een handgarnaat had
laten ontploffen. De veront-
waardiging was groot. Gaan

we weer weilanden vol bouwen met
woningen? Raken we nog meer natuur
kwijt? Slibt het Groene Hart alsnog
dicht?

Tekst: Frans van den Berg

De aanleg enkele jaren geleden van het natuurpark in Volendam. FOTO WIM EGAS Een plan voor het zuiden van Haarlemmermeer: ‘energie-teelt’, hoogwaardig OV, waterbuffering, landbouw en wonen KUIPERCOMPAGNONS Eengezinswoningen op elkaar gestapeld tot een familieflat. BPD

Het nieuwe veen. Een plan voor Alphen aan den Rijn. KUIPERCOMPAGNONS
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