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‘Je verbergt een gebouw niet 

achter grassprieten’

◀Christiaan
van der Kamp:
,,We zijn geen
Drenthe waar
je overal een
bos kunt neer-
zetten.’’ FOTO

MARLIES WESSELS

Kritiek op de
verrommeling van het
Groene Hart vindt
Christiaan van der Kamp,
de burgemeester van
Bodegraven-Reeuwijk,
onterecht. 
,,Ja, als je op de snelweg zit,
zie je veel bedrijfsterreinen.
Omdat we die nu eenmaal
aan de snelweg bouwen.
Maar op de fiets ervaar je
de openheid wel.’’

Hans-Paul Andriessen

H
et is lastig een bedrijven-
terrein achter grassprie-
ten te verbergen. Dat
zegt Christiaan van der
Kamp (51), prominent lid

van de Stuurgroep Groene Hart en
burgemeester van Bodegraven-Reeu-
wijk. Daarmee reageert de CDA’er op
kritiek van publicist en emeritus
hoogleraar Friso de Zeeuw in deze
krant op de niet te stoppen verrom-
meling van het Groene Hart. En op
zijn pleidooi om het Groene Hart op
te knippen in enkele regio’s die de
moeite waard zijn om te behouden.

Het Groene Hart onder de kaas-
stolp leggen?
,,Het Groene Hart zit bij mij heel
diep. Het is een prachtig gebied, waar
veel moois gebeurt. Maar dat wil niet
zeggen dat we het moeten bevriezen
om er een museum van te maken.
Ontwikkelingen zoals woningbouw
en bedrijvigheid moeten ook een
plaats krijgen. Maar met Groene
Hart-kwaliteit, met respect voor het
landschap.’’

Emeritus hoogleraar Friso de
Zeeuw zegt dat het gebied dicht-
slibt, terwijl de bestuurders het

ene stuk na het andere schrijven
over het openhouden van het land-
schap.
,,Dit is echt onzin. Meneer De Zeeuw
heeft een beeld van het Groene Hart
opgedaan vanuit de auto op de snel-
weg. Ja, dan zie je bedrijfsterreinen.
Want die plannen we  in Nederland
nu eenmaal langs de snelweg. Neem
je de fiets, dan zie je wel die open-
heid. En dat is niet alleen mijn me-
ning. De gasten van het nieuwe Lan-
dal GreenPark in Reeuwijk geven dat
park de allerhoogste cijfers van alle
Landal-parken. Vooral de kwaliteit
van de omgeving scoort hoog.’’

Toch: die grote doos in het weiland
langs de A12 bij Bodegraven is een
aanfluiting. 
,,Dat bedrijventerrein is er gekomen
voordat ik hier burgemeester werd.
Wat mij betreft, zou voor dat terrein
een groene zone komen met een
mooi restaurant met een terras, zodat
je niet tegen die loodsen aankijkt.
Maar dat verbiedt de wet. Het is óf
bedrijventerrein, óf groen. Op een
bedrijventerrein mag heel veel niet,
in het groen mag heel veel niet. Sinds
2002 ben ik bezig met de kwaliteit
van die overgangszones. Het rijk
heeft een paar plekken aangewezen,
waar meer vrijheid is. Dat zou ik hier

in het Groene Hart ook wensen.’’

En als die er niet komt?
,,We zijn bezig om een rij populieren
rond die loodsen te krijgen. Daarvoor
zijn we ook in overleg met Rijkswa-
terstaat. De openheid van het land-
schap, het uitgestrekte veenweide-
landschap, hoort bij het Groene Hart.
We zijn geen Drenthe waar je overal
een bos kunt neerzetten. Het is lastig
om een bedrijfsterrein achter gras-
sprieten te verbergen.'’’

De Zeeuw zegt: ‘Opheffen, die
Stuurgroep Groene Hart’. U zegt:
‘Nee, de Stuurgroep moet zich ook
bemoeien met vraagstukken als
bodemdaling en energie’.
,,Ja, want als je de Stuurgroep opheft,
wie bekommert zich dan om het
Groene Hart? Bodemdaling heeft een
enorme impact op het Groene Hart
en het verduurzamen van energie
ook. Ik bespeur een kentering in de
mening over windmolens ten op-
zichte van tien jaar geleden. Er is
meer draagvlak voor, zowel in mijn
gemeente als in Alphen. Misschien
moeten we ze toch maar neerzetten
voor een periode van 25 jaar. Tot er
een alternatief is.’’

De Zeeuw constateert dat de pro-
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De
Krimpener-
waard is
nog zo mooi
en ongerept
omdat je er
bijna niet
kunt komen
—Christiaan van der
Kamp

vincie Zuid-Holland meer verrom-
melt dan Utrecht of Noord-Holland.
,,De druk is hier ook hoger. Hier in
Bodegraven zit je op 20 minuten van
Den Haag, Rotterdam en Utrecht en
op 30 minuten van Amsterdam. De
A12 is de corridor van Nederland. Al
die bedrijven komen hierheen.
Waarom denk je dat Alphen zo ge-
groeid is? En dan zegt De Zeeuw:
‘Neem een voorbeeld aan de Krimpe-
nerwaard, hoe mooi die nog is’. Maar
dat komt omdat je er bijna niet kunt
komen.’’

Ondertussen beginnen de wegen
in Bodegraven te verstoppen met
al die bedrijven. Neem de rotonde
onderaan de N11, de zogeheten
kluifrotonde. 
,,De kluifrotonde is een surrogaat-
doseersysteem naar de snelweg. Bij
de aanleg van de N11 had gelijk een
aansluiting richting Gouda moeten
komen, zoals die er wel is naar
Utrecht: penny wise, pound foolish.
Trouwens, van mij mag er een klein
afritje van de A12 komen, direct naar
het bedrijfsterrein. Stad en platteland
zouden beter verbonden moeten
worden. Wel zo prettig voor de inwo-
ner, voor de passant op de snelweg en
voor de identiteit van het Groene
Hart zelf.’’ 


