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Liever een wijde Marker broek 
 

'Met alleen maar 'rot op' roepen hou je Dubai niet tegen' 
 

 
 
SAMENVATTING  
uitdam - 'Dubai in het Markermeer', voor de kust van Waterland, dat ziet niemand zitten. 
Althans niet aan deze kant van het water. Maar om die plannen tegen te houden is meer 
nodig dan 'rot op' roepen naar de overkant en denken dat de plannen wel zullen stranden 
op Europese natuurbeschermingsregels. Dat is alleen maar een teken van zwakte.  
 
VOLLEDIGE TEKST:  
Dat zei Friso de Zeeuw tijdens een debat over de bouwplannen van Amsterdam en Almere, 
gisteravond in de kerk in Uitdam, georganiseerd door de Catharina Stichting en Areopagus, 
het Waterlandse Centrum voor kerk, cultuur en samenleving. De bijdrage van De Zeeuw, 
uitgenodigd als inwoner van Waterland, maar ook als directeur van projectontwikkelaar 
Bouwfonds en hoogleraar gebiedsontwikkeling, was eigenlijk een advies aan de regio 
Waterland om een serieuze, brede maatschappelijke coalitie te vormen tegen de plannen.  
Hij maakte er geen geheim van dat ook hij gruwelt bij plannen voor de bouw van duizenden 
woningen in het water tussen Almere en Waterland. Zeker op de grote schaal waarop ze zijn 
gepresenteerd, met hoogbouw, en waarbij vergelijkingen zijn gemaakt met de palmeilanden 
bij Dubai. Niet verstandig ook van Almere en Amsterdam om ze zo te presenteren, vindt De 
Zeeuw: ,,Als je de overkant voor plannen wilt winnen en van haar vraagt om mee te 
denken, dan moet je niet deze vergelijkingen gebruiken.''  
Maar aan de andere kant moet de regio Waterland ook zelf zorgen dat het een serieuze 
gesprekspartner wordt bij het maken van plannen en de besluitvorming. Dat is tot nu toe 
nog niet het geval. ,,Ik heb er tenminste nog maar weinig van gemerkt'', aldus De Zeeuw. 
,,Er wordt wel af en toe een briefje geschreven dat we erbij betrokken willen worden, maar 
tot nu toe helpt dat nog niet veel. Toch heeft Waterland wel degelijk een machtspositie. Die 
zit hem niet eens in eerste instantie in het politiek-bestuurlijke traject, maar ligt veel meer 
op het maatschappelijk vlak.''  
De Zeeuw pleitte voor een 'brede maatschappelijke coalitie' van bestuurders, politici, 
bewoners, actiegroepen en instellingen op het gebied van natuur en milieu, maar ook 
bijvoorbeeld toerisme en recreatie. ,,Die coalitie moet niet alleen maar 'njet' roepen en 
schermen met wetgeving van Brussel die de natuur beschermt.''  
,,Als je serieus genomen wilt worden moet je ook aangeven wat je wél wilt. De natuur in het 
Markermeer moet echt beter, waarbij behoud van de weidsheid van het gebied 
randvoorwaarde is. Maar de economische druk in de noordelijke Randstad is groot waardoor 
er vraag blijft naar nieuwe woningen en recreatieve voorzieningen. We moeten dus niet 
denken dat we alle ontwikkelingen kunnen tegen houden. Wie denkt dat wel te kunnen kan 
beter vertrekken uit Waterland. Maar we willen geen Dubai in het Markermeer: we willen 
geen lange witte jurk, maar een zwarte wijde Marker broek.''  
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