
                                                  
 
HET UITZICHT VAN DE STARTER – EN HET DILEMMA VAN TRANSFORMEREN 

De tweede Campina Ronde van het Groene Hart rijdt langs Roelofarendsveen. Daar vindt ook 
de tweede van een reeks van zes lokale debatten plaats.   

Terwijl het Rijk meer verantwoordelijkheid legt bij andere overheden, de provincies zoeken naar een 
rol binnen de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening, en gemeenten hun lokale belangen afschermen, gaat 
de transformatie van het Groene Hart door. Wat gebeurt er in Roelofarendsveen? 
 
De “bukkers” noemde men vroeger de inwoners van Roelofarendsveen, omdat ze als tuinders altijd gebukt 
stonden. Nu loopt de bedrijvigheid terug en het dorp leeg. Iedereen, van bestuurder tot burger, wil 
uitbreidingsmogelijkheden voor woningbouw, voor starters, voor senioren, voor mensen die in het dorp 
willen blijven. Iedereen wil de economische neergang keren. Iedereen wil mooie recreatievoorzieningen in 
en rond het dorp. Iedereen weet dat niets doen leidt tot verdere leegstand van tuinbouwlocaties en 
uiteindelijk verpaupering. 
 
Inmiddels heeft de provincie het gebied Braassemerland aangewezen als transformatiegebied. 
Hiermee moet de economische herstructurering van het (voormalige) tuindersdorp worden 
gefinancierd. Om dat mogelijk te maken, is woningbouw nodig. Veel woningbouw. De plannen voor 
Braassemerland voorzien in een verdubbeling van het aantal huizen in Roelofarendsveen.  De 
uitbreiding biedt kansen om in Roelofarendsveen te blijven of te komen wonen. Anderzijds leveren de 
plannen heftige emoties op in het dorp. Realisatie van de plannen zal een extreme makeover 
betekenen. Niet alleen voor het uiterlijk van het dorp, maar ook maatschappelijk. Inmiddels heeft 
actiegroep ´Braassemerland in Actie´ zo´n 1000 sympathisanten. 
 
Op 13 februari 2008 kijken we uitsluitend terug. Het plan zelf staat niet ter discussie, daarvoor heeft de 
gemeente andere bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens dit debat vertellen alle betrokkenen hoe ze op dit 
punt zijn gekomen, welke omstandigheden, welke ambities, maar ook welke voldongen feiten daaraan 
vooraf gingen. Zo biedt deze avond haarfijn inzicht in hoe plannen in het Groene Hart tot stand kunnen 
komen, in hoe ruimtelijke ordening en bestuursrealiteit in het Groene Hart eruit kan zien.  
 
Met een literaire inleiding door dichter K. Michel. 
Met: Dennis Olyerhoek (socioloog, en bestuurslid van actiegroep Braassemerland in Actie), Jan Uit 
den Boogaard (wethouder RO en volkshuisvesting), Bert Melles (programmamanager 
Braassemerland), Johan Galjaard (SVP architectuur en stedebouw), Wim Voogd (OKRA 
landschapsarchitecten) en ?? (psychiater). 
Met een slotbeschouwing van Annemiek Rijckenberg, Vereniging Deltametropool. 
Het debat staat onder leiding van Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal). 
 
Voor meer informatie zie: www.rondevanhetgroenehart.nl 
 
Leiden, 5 februari 2008    
 
NB: informatie niet bestemd voor publicatie:  
Voor specifieke informatie over de 2

e
 Campina Ronde van het Groene Hart kunt u zich wenden tot de 

heer Herman Brinkhoff, tel. 06.53751372 of hfbrinkh@worldonline.nl  



Voor specifieke informatie over de Cultuurevenementen kunt u zich wenden tot de heer Richard 
Wijnschenk, tel. 06.547880678 of ad121@xs4all.nl 
Voor specifieke informatie over het debat kunt u zich wenden tot mevrouw Indira van ’t Klooster, tel. 
0653-836437 of indira.vantklooster@arch-lokaal.nl  


