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‘Dit boekje laat zien dat het 
 circulaire concept werkt. Het is 
vooral een kwestie van samen dóen’
JACQUELINE CRAMER

Een kwestie van doen
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Voor u ligt het praktijkboek Heijplaat. Bewoners en  professionals 
vertellen over hun ervaringen met de gebiedsgerichte  aanpak 
in Heijplaat. Het is een levendig en veelkleurig overzicht van 
 initiatieven van bewoners, die klein begonnen en  bijzondere 
 resultaten opleverden, zoals Groenkleed, de Ruilwinkel, 
 Huiskamer en Heijplaat groen. Maar ook van meer grootschalige 
projecten die landelijk en zelfs buiten de landsgrenzen aandacht 
trekken, zoals de RDM Campus, Concept House Village en Heij-
plaat Energie neutraal 2020. 

Al tien jaar is Heijplaat een broedplaats voor vernieuwing op 
duurzaamheidsgebied. Voor andere stadswijken is het een voor-
beeld hoe je duurzaamheid in de praktijk concreet handen en 
voeten kunt geven. Dat kan alleen als vele partijen samenwerken. 
U komt ze tegen in dit boek. 

Cirkelstad biedt aan bewoners en professionals een kijkrichting 
en een platform om elkaar te ontmoeten. Om samen nieuwe 
 initiatieven tot wasdom te brengen. Het gaat daarbij niet alleen 
om milieu, maar ook om het versterken van de sociale samen-
hang in de wijk en het verbeteren van de economische situatie, 
zowel Planet als People als Profit. 

Cirkelstad staat voor een circulaire en inclusieve economie, de 
partners maken werk van steden zonder afval, zonder uitval. 
Dat betekent dat materiaal dat vrijkomt bij sloop of renovatie 
wordt hergebruikt bij nieuwbouw. Geen afval. Bij sloop, bouw 
en beheer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
betrokken. Werk maken van cohesie in de wijk, zonder uitvallers. 

Dit boekje laat met tal van praktijkervaringen zien dat het 
 circulaire concept werkt. Het is betaalbaar, verbetert het milieu 
en heeft positieve sociale effecten. In principe kúnnen we het 
dus. Het is vooral een kwestie van samen dóen. Bel elkaar  
eens op om te kijken wat er in jouw eigen stad gerealiseerd  
kan  worden!

Een kwestie van doen

Jacqueline Cramer,
directeur van het Utrecht Sustainability Institute 
en  burgemeester van Cirkelstad



Groenkleed

‘Het gaat erom de belangen 
van alle partijen bij elkaar te 
brengen’
FLOOR VAN DER KEMP OVER HEIJPLAAT

Gezamenlijk excelleren
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jaar 355 schepen voor koopvaardij en marine gebouwd. RDM was 
verder bekend om scheepsreparaties en de bouw van machines, 
brugdelen en boorplatforms. In de hoogtijdagen werkten hier 
7.000 mensen. 

Verbinding en trots
Terwijl in Europa de Eerste Wereldoorlog woedde, verrezen op 
Heijplaat huizen en woonhoven met pittoreske punt- en zadel-
daken, dakkapellen en poorten tussen het groen. Het tuindorp 
dat RDM-directeur De Gelder naar Engels model liet bouwen, 
vormde het decor waarin gemeenschapszin zich kon ontwikke-
len. RDM bouwde het dorp met vierhonderd arbeiderswoningen, 
drie kerken, een wijkgebouw, een jonggezellenhuis, winkels, 
scholen, een bibliotheek, een was- en badinrichting en een 
ontspanningsgebouw annex theater, niet uit louter liefdadig-
heid, maar ook uit goed begrepen eigenbelang. De arbeiders 
waren immers minder snel ziek, productiever en snel ter plaatse 
bij spoedreparaties van schepen. Goed en gezond wonen in het 
groen, het was een  verademing voor de meeste arbeiders. Dat er 
geen alcohol te krijgen was in het dorp namen ze op de koop toe. 
RDM was een solide broodheer, zorgde voor goede huisvesting 
en ondersteunde het verenigingsleven. En ondanks de hiërar-
chische verhoudingen – met in het dorp de karbonadebuurt 
voor arbeiders en het ‘Gouden Randje’ voor het management en 

Gezamenlijk excelleren

Gebiedsontwikkeling gaat over  samen werken. 
Partijen bij elkaar brengen en vanuit eigen én 
gezamenlijk belang werken aan leefbaarheid 
en duurzaamheid, een samenleving zonder 
afval of uitval. Dat is de overtuiging van Floor 
van der Kemp, een visionair met een missie. 
 
Unieke kernwaarden 
Op de derde verdieping van de Academie voor Bouwkunst aan  
de Heijplaatstraat, gevestigd in het voormalig hoofdkantoor van 
de Rotterdamse Droogdokmaatschappij (RDM), hoef je maar uit 
het raam te kijken om de kernwaarden van Heijplaat te ontdek-
ken. Aan de ene kant het ondernemerschap, gevangen in de 
 monumentale oude scheepswerf met hallen tot twintig meter 
hoog. En aan de andere kant rust, ruimte en gemeenschapszin 
in het vriendelijke tuindorp. Die kernwaarden zijn historisch zo 
gegroeid in deze zes kilometer van andere woonkernen gelegen 
wijk in de Rotterdamse deelgemeente Charlois, ingesloten op  
een schiereiland tussen Waalhaven en Eemhaven. Generaties 
 Heijplaters groeiden op met het vanzelfsprekend ondernemer-
schap van de RDM. Vanaf 1902 werden hier, in bijna honderd  
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 kantoorpersoneel – zijn het commitment, de verbinding en de 
trots over wat hier werd gepresteerd nog altijd voelbaar. 

Nieuw leven inblazen
Zo’n tien jaar geleden, op het scharnierpunt van voltooid verle-
den tijd en een nieuwe toekomst, kwam Floor van der Kemp, in 
zijn functie als manager gebiedsontwikkeling bij Woonbron voor 
het eerst op Heijplaat. In de verlaten loodsen van de failliete 
RDM stonden de werkschoenen nog in de hoek en lagen op de 
werkbanken nog broodtrommeltjes. Ondertussen hadden de 
bewoners de Rotterdamse bestuurders die in 1990 besloten om 
Heijplaat maar helemaal te slopen, met een volksopstand op 
andere gedachten weten te brengen.  
Floor van der Kemp: ‘Na die overwinning van de bewoners werd 
er nog wel geïnvesteerd in het dorp, maar door de langdurige 
leegstand van de gebouwen van de RDM ten gevolge van het 
faillissement, ging het dorp achteruit en volgde een periode van 
pappen en nathouden. Toch kwam er langzaamaan weer geloof 
in de toekomst. Met recht, want op Heijplaat liggen, aangereikt 
vanuit de geschiedenis, prachtige kernwaarden om dit unieke 
gebied ook op Europees niveau op de kaart te zetten.’ 
Op weg naar een groot vitaal Heijplaat zijn sindsdien belang-
rijke stappen gezet. Vanaf 2006 zetten de gemeente Rotterdam 
en het Havenbedrijf zich actief in om het immense industriële 

Floor van der Kemp
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met elkaar verbonden. Daaraan ontleent het gebied zijn uniciteit 
en zijn bestaansrecht. Wanneer je een leefbaar gebied wilt 
realiseren dan moet je vanuit die basis, díe verbinding denken.’ 
Daarom is samenwerking in zijn optiek het sleutelwoord: ‘Je kunt 
niet eenzijdig naar gebiedsontwikkeling kijken. Het gaat erom de 
belangen van alle partijen bij elkaar te brengen.’  
Dat proces vraagt om regie. ‘Ik heb me daarin altijd een aanjager 
gevoeld. Ik heb altijd geprobeerd om mensen te stimuleren, te 
motiveren en te ondersteunen. Soms heel diepgaand, soms heb-
ben ze genoeg aan een zetje en zijn ze al op weg.’  
De tijden dat hij voor Woonbron met een brede visie in het 
gebied kon werken zijn helaas voorbij. ‘Ik kijk wel met veel plezier 
terug op mijn tijd bij Woonbron en op de ruimte die ik kreeg 
om de wijk in samenhang en in samenwerking te ontwikkelen. 
Ik  probeerde integraal naar het gebied te kijken, en ook op te 
komen voor het algemeen belang. Met het recente Haags beleid 

 complex om te vormen tot de RDM Campus, geopend in 2009. 
RDM staat nu voor Research Design and Manufacturing. In het 
oude hoofdgebouw is de Academie van Bouwkunst gevestigd 
en de voormalige machinehal heet nu Innovation Dock, waar 
hbo- en mbo-opleidingen en bedrijven zijn geconcentreerd. 
Naast het ontwikkelen van die dynamiek in de haven wordt ook 
het dorp nieuw leven ingeblazen. De huizen van het authentieke 
dorp  worden, net zoals het hele gebied, in 2020 klimaatneutraal, 
o.a. door aanpassingen aan de bestaande woningen. Daarnaast 
maakte Woonbron plannen om met nieuwe woningen het inwo-
neraantal te laten stijgen naar 2.000, belangrijk voor een levens-
vatbaar voorzieningenniveau. Bij die initiatieven zijn veel partijen 
betrokken. In 2012 ondertekenden de Gemeente Rotterdam, 
Woonbron, Havenbedrijf Rotterdam, Eneco, Stedin Netbeheer-
der, RDM Campus, Hogeschool Rotterdam en niet in de laatste 
plaats de Vereniging Wijkbewoners Heijplaat een Samenwerkings-
overeenkomst Gebiedsontwikkeling Heijplaat. 

Samenwerking is sleutelwoord
Floor van der Kemp is een van de architecten van deze samen-
werking. Alle oude kernwaarden – rust, ruimte, gemeenschapszin 
en ondernemerschap – keren er in een typisch Rotterdamse 
uitgesprokenheid in terug. ‘Op Heijplaat gaat het om de oude 
werf en het dorp. Ze zijn, ook vanuit de historie, onlosmakelijk 

De trots over wat hier 
werd gepresteerd is  
nog altijd voelbaar.

“
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een gebied wilt aanpakken op een duurzame en sociale manier.’  
Want kansen zijn er te over. ‘Je moet er alleen oog voor hebben 
en er vervolgens op acteren, er iets mee doen.’ Een praktisch 
voorbeeld. ‘Er zit in Heijplaat een bakker die moeite heeft om 
zijn huur te betalen, terwijl scholen en bedrijven op de campus 
hun brood elders in Rotterdam halen. Daar liggen kansen. Laat 
iemand deze partijen bij elkaar brengen en afspraken maken. 
Er is op de campus best veel werk dat door mensen uit het dorp 
 gedaan kan worden. Daarmee breng je de relatie van vroeger 
tussen dorp en werf weer terug. Franklin, een groot offshore 
bedrijf, vestigt zich hier en zoekt woonruimte, ook tijdelijk, 
voor werk nemers. Daar moet je op inspelen. Dat vraagt van 
een  corporatie een andere aanpak dan het traditionele traject 
van woningtoewijzing met een advertentie in de krant. In het 
verleden waren daar problemen mee omdat de goedkope huur-
woningen hier mensen aantrokken die geen binding voelden 
met het dorp. Beter werkt het om mensen eerst kennis te laten 

zijn de corporaties echter terug bij verhuur en beheer van hun 
woningvoorraad en moeten ze het leefbaar maken van wijken 
overlaten aan gemeenten en andere instellingen. Voor bewoners 
is het van belang dat partijen vanuit de markt opstaan om samen 
met de bewoners te werken aan de toekomst van Heijplaat, zo-
dat de RDM Campus en het dorp weer onlosmakelijk met elkaar 
worden verbonden. Daar ligt mijn hoop, om vanuit de samen-
werking van het verleden met nieuwe partijen en mogelijk meer 
vanuit de markt, te werken aan de toekomst van Heijplaat.’ 

Kansen te over
Het organiseren van leefbaarheid is voor Floor van der Kemp een 
diep ingebakken overtuiging: ‘Je moet anders naar een gebied 
durven kijken, vanuit het dorpsbelang. Het lef hebben om die 
taak met een consortium van private partijen op te pakken. Over 
je eigen schaduw springen, out of the box denken, hoe je het ook 
noemt, het is de sleutel tot succes, als je problemen integraal in 

Het gaat erom de belangen van alle partijen  
bij elkaar te brengen.

“



13

 maken met het gebied, zodat ze bewust en met overtuiging 
 ervoor kiezen om hier te wonen. Zo kweek je gemeenschapszin.’

Kwaliteiten van bewoners
Een punt van zorg is de continuïteit in het management bij 
partijen. ‘Ik zie veel gebiedsmanagers vertrekken. Daarmee 
gaat waardevolle historische kennis verloren, kansen worden te 
weinig gezien. Voor bewoners, die zich in hun vrije tijd voor het 
algemeen belang inzetten, is dat frustrerend.’ 
Die bewoners spelen in de visie van Floor van der Kemp een 
 cruciale rol. ‘Zij kennen de kwaliteiten van het gebied en weten 
waar kansen liggen. Ze zetten zich met een vanzelfsprekende 
betrokkenheid in voor hun eigen leefomgeving. Samen met 
partners kun je bewoners ondersteunen om hun plannen door 
te zetten, om kansen en mogelijkheden te realiseren. Daar wordt 
iedereen beter van. In alle gevallen is wederzijds vertrouwen het 
fundament waarop je moet bouwen. Ondanks alle problemen 
blijven Heijplaters vooral trots op hun dorp. Het zijn deze men-
sen die met recht van spreken ambassadeurs zijn voor een groot 
en vitaal Heijplaat.’

Je moet anders 
naar een gebied 
durven kijken.

“



Groenkleed

‘Je hebt een 
suikeroom nodig’

HANS OBER OVER GROENKLEED 

Kwaliteit van het gebied vergroten

Cindy Marcus en Hans Ober
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Tastbaar resultaat voor minimaal vijf jaar
Hans Ober, fotograaf en ontwerper van onder meer buitenruimte, nam samen met 
dorpsgenote en planologe Cindy Marcus op Heijplaat het initiatief tot Groenkleed. 
Die professionele achtergrond gaf het duo een voorsprong. Hans Ober: ‘Je weet 
waarover je praat en je kunt het vormgeven. En, heel belangrijk, je kunt erover 
 communiceren.’ Toch kwam het vooral aan op logisch, realistisch nadenken.  
Hans: ‘Goed kijken wat levensvatbaar en wenselijk is. We wilden een tastbaar 
resultaat voor minimaal vijf jaar en van een zodanige kwaliteit dat het eventueel 
permanent zou kunnen dienen.’

OPGAVE

Van 30 m2 naar 5 hectare
Zo werd aanvankelijk gewerkt aan een haalbaar en bescheiden plan voor een 
plantsoen van 30 m2, waarbij negen sponsors een vierkant van 10 m2 zouden 
inrichten, met spullen in natura, klinkers, graszaad, een paviljoentje of een paar 
bomen. Na een half jaar plannen uitdenken en een paar vergeefse pogingen lukte 
het in  augustus 2011 om een subsidie te krijgen van Agentschap NL in het kader 

Groenkleed. De naam zegt het al. Een groen tapijt dat je tijdelijk ergens uitrolt en weer 
kunt meenemen. Ideaal bij sloop en nieuwbouw, wanneer de grond vaak langer braak ligt 
dan je zou willen en een tijdelijke groene inrichting de leefbaarheid en de kwaliteit van 
het gebied vergroot. 

Kwaliteit van het gebied vergroten

Project Groenkleed

Rendement

• 80 bomen geplant 
door gemeente en 
basisschoolleerlingen

• 5 ha sloopgebied ingezaaid  
met gras

• Havenbedrijf Rotterdam 
investeert in groen

• Bestaand materiaal hergebruikt
• Prettige omgeving gecreëerd
• Verbinding tussen de concept 

houses van CHV 
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van de IKS. Er was beginkapitaal en Groenkleed werd enthousiast 
opgepikt door Corina de Jong, gebiedsregisseur bij Woonbron. 
Door die samenwerking kreeg Groenkleed opeens de beschik-
king over 5 hectare grond. Op 31 maart 2012 werden de eerste 
bomen geplant. 

AANPAK

Win-win scenario    
Belangrijk is over grenzen heen kijken, waardoor het mogelijk 
wordt om niet voor de hand liggende samenwerking te  initiëren. 
Die eerste bomen zijn daarvan een mooi voorbeeld. Hans: 
‘We begonnen met het spreekwoordelijk laaghangend fruit. 
We wisten dat er negentig bomen al twaalf jaar bij Woonbron 
Bomenbank in Kralingen stonden te wachten op een definitieve 
bestemming. Het was een klassiek win-win scenario. Die bomen 
moesten toevallig dat jaar worden losgestoken, een investering 
van 10.000 euro die Woonbron Bomenbank sowieso moest doen. 
Ze waren zo blij dat die percelen nu vrijkwamen voor andere 
zaken dat ze bereid waren het transport voor hun rekening te 
 nemen. Je moet natuurlijk een beetje mazzel hebben, maar wij 
zijn erg goed in het herkennen en benutten van kansen. Geluk 
kun je ook opzoeken; als we kansen zien gaan we erop af.’ 

Leren van fouten
Hier en daar bleek ook in dit mooie bomenverhaal de praktijk 
weerbarstig. Hans: ‘Je hebt af en toe een suikeroom nodig. Je 
krijgt niet alles cadeau. Zo gingen die mooie bomen op Heijplaat 
bijna dood omdat we geen partij konden vinden die het water 
 geven kon regelen of financieren. Toen we zelf met geïmprovi-
seerde tuinslangen in de weer waren reed er toevallig iemand 
van de deelgemeente Charlois langs, die vervolgens de water-
wagen stuurde. Zo kwam het allemaal weer op z’n pootjes 
terecht, maar je ziet wel dat je op een relatief klein ding kunt 
vastlopen.’
Het geheim om plannen te realiseren? ‘Netwerk, korte lijntjes, 
iedereen kennen, investeren in relaties, vertrouwen winnen door 
met een open vizier op te komen voor je medebewoners en het 
dorp. We hebben geen doorzettingsmacht, we zijn voor alles 
afhankelijk van anderen en moeten onze hand ophouden om 
aan geld te komen.’

We wilden een tastbaar 
resultaat voor minimaal 
vijf jaar.

“
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Ook is het belangrijk om te anticiperen op mogelijke misluk-
kingen. ‘Je moet oplossingen verzinnen voor problemen in de 
toekomst. Leren van fouten. En niet alles gaat zo vlot als je zou 
willen. Je loopt tegen beperkingen aan. Ook al is participatie het 
nieuwe toverwoord bij gemeenten, instanties zijn vaak bang om 
de regie uit handen te geven.’

RESULTAAT

Samen kijken naar mogelijkheden 
Wanneer je uitgangspunten bewust met elkaar deelt, zoals in 
Cirkelstad, zijn tegenstrijdige belangen met de wil om eruit te 
komen te overbruggen. ‘Als je samen kijkt naar mogelijkheden 
dan is dat gewoon leuk. Een prettige manier van werken, gewoon 
intermenselijk. Je ontmoet bereidwilligheid. Het Havenbedrijf 
schonk ons op de eerste vergadering tien banken die ze hadden 
gekregen van de Winkeliersvereniging van de Lijnbaan. Uiteinde-
lijk hebben we 27 banken gehad. Ook heeft het Havenbedrijf een 
Groenkleed geadopteerd: op hun terrein wordt een kleed van 
150 bij 50 meter aangelegd, voor onbepaalde tijd.’ Hulp kwam er 

van bedrijven. ‘Oranje heeft het zaaien van gras op zich genomen 
en het plaatsen van banken. En Van Tol gaf 25 procent korting 
op de begroting voor de aanleg van de tweede fase en gratis 
duurzaam advies over invulling ervan.’ 

Geen slechte investering 
De keerzijde is dat al die plannen energie en tijd slurpen. Hans: 
‘Je eigen werk komt stil te liggen, je kunt hier fulltime mee bezig 
zijn.’ De onmisbare lange adem is veel gevraagd van een vrijwil-
liger. De winst van Groenkleed? People en planet, de winst voor 
mens en milieu is evident. Zonder Groenkleed zou de sloop van 
het oude dorp over langere tijd zijn uitgesmeerd, met als gevolg 
alle nadelen van langdurig dichtgetimmerde woningen. Ook qua 
profit is Groenkleed een succes. ‘In het eerste jaar hebben we 
60.000 euro gekregen en met dat geld hebben we voor 700.000 
euro waarde naar het gebied gehaald; bomen, transport, banken, 
mensuren besteed aan het gebied. Geen slechte investering.’ 

Netwerk, korte lijntjes, iedereen kennen, investeren 
in relaties, vertrouwen winnen, dat is het geheim.

“



Groenkleed

‘Het historische karakter 
van deze locatie nodigt uit 

 om te experimenteren’
GABRIELLE MURIS OVER DE RDM CAMPUS 

De eerste crossovers tussen dorp en RDM zijn er al
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Innovatie als uitgangspunt
Gabrielle Muris is directeur van de RDM Campus en was kwartiermaker voor de 
 vestiging van de scholen: ‘Toen we begonnen was het no go area, de resten van de 
RDM waren in verval.’ Albeda College en de Hogeschool Rotterdam waren de first 
movers, en in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam zorgde Gabrielle voor 
 organisatie, financiën, communicatie, netwerk en de opbouw van het congres
centrum, belangrijk in het kader van placemaking. 
Haar onmisbare sparring partner was Bert Hooijer, die vanuit het onderwijs en 
het kenniscentrum van Hogeschool Rotterdam vanaf de allereerste plannen 
 mede- initiatiefnemer  was. ‘Samen met een ontwikkelteam hebben we het hele 
concept bedacht en aan de praat gekregen. Vanuit de ambitie om op een maat-
schappelijke relevante manier, onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar te brengen, met 
innova tie als uitgangspunt. De ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens Rotterdam 
had hier z’n hoofdkwartier en dacht mee over een nieuwe toekomst voor het 
 gebied.  Woonbron haakte aan met het belang van het dorp in het vizier.’

Op RDM Campus werken techniekonderwijs,  kenniscentra en bedrijven samen aan 
duurzame innovaties in de  praktijk van maritieme techniek, procestechnologie, 
 energie, logistiek, mobiliteit, bouw en making. 

De eerste crossovers tussen dorp en RDM 
zijn er al

Project RDM Campus

Rendement

• 1000 studenten op de Campus 
• 40.000 bezoekers voor 

congressen, events en andere 
bijeenkomsten

• Nieuwe bedrijven gevestigd
• Hele terrein in ontwikkeling
• Aqualiner ook voor bewoners
• Toekomstige werkgelegenheid 

voor bewoners
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Succesfactoren
De letters RDM bleven staan, maar hebben wel een  andere, 
eigentijdse betekenis gekregen: Research, Design and Manufac-
turing. Gabrielle Muris: ‘Er staat veel op papier over  innovatie 
en samenwerking, maar letters moeten gaan leven. Hier kun 
je het gewoon zien en ervaren, dat is de meerwaarde van de 
fysieke ruimte: het historische karakter van deze locatie werkt 
uitnodi gend om te experimenteren.’ Die mooi opgeknapte ruimte 
is zeker een van de succesfactoren. Industrieel erfgoed krijgt 
meestal een culturele bestemming. Maar hier, uniek in Europa, 
is het onderwijs een bedrijvigheid geworden. Studenten worden 
opgeleid in een inspirerende omgeving.  
Een andere succesfactor is de samenwerking. Bijvoorbeeld in Con-
cept House Village, een project van de Campus en Woonbron met 
nog andere partners, zoals TU Delft, Clean Tech Delta en an dere 
bedrijven. ‘Zeker als je in tijden van crisis tot innovatie en nieuwe 
vormen van productontwikkeling wil komen, dan is open source 
samenwerking, vanuit gedeelde belangen en ambities noodzake-
lijk. Dat kun je als overheid of als bedrijfsleven niet  alleen.’
De pioniersfase is voorbij. ‘We zijn nu Centre of Expertise, Bert 
Hooijer is de directeur. Ik ervaar die erkenning als een bekroning 
op ons werk. Het is in ieder geval iets dat je niet van te voren kunt 
bedenken.’Gabrielle Muris en Bert Hooijer op de Campus
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Aanhouder wint
De leerpunten zitten vooral in het proces. ‘We hebben in 2007 
een visie voor dit gebied op papier gezet. Die doelen hebben 
we bereikt, maar de weg ernaartoe is wel anders geweest dan 
 gepland. De verbouwing duurde langer, en toen die eenmaal 
klaar was brak de crisis uit en konden bedrijven hun toezeg-
gingen niet meer nakomen. De hallen vol krijgen met bedrijven 
kostte dus meer inspanning dan we in ons aanvankelijk enthou-
siasme hadden voorzien, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het 
is lastig mensen uit hun comfortzone te krijgen, om partijen en 
middelen bij elkaar te krijgen, maar de aanhouder wint.’ 
Een mooi bijeffect van de komst van de scholen naar de Campus 
is de Aqualiner, een voorwaarde van de scholen om zich hier 
te vestigen. ‘Dat is van onschatbare waarde om het gebied te 
 ontwikkelen, Rotterdam is nog slechts voor het gevoel ver weg,   
in werkelijkheid ben je er in tien minuten.’ 

 www.rdmcampus.nl

RESULTAAT

Band wordt sterker 
Profiteert het dorp mee? ‘Ja, deels zeker wel, maar dat proces 
heeft tijd nodig. Het is niet zo dat het dorp ineens weer bruist 
van het leven nu de Campus weer wordt ontwikkeld, ook al 
 bestellen we hier de krentenbollen bij de lokale bakker. Ik heb 
wel het  gevoel dat de banden tussen het dorp en het RDM-
terrein in de toekomst sterker zullen worden, al wordt het nooit 
meer zoals vroeger. Daarom was het zo’n mooi moment toen, ter 
 gelegenheid van de ingebruikname van de Aqualiner, de poort 
tussen het dorp en het Campusterrein weer openging. Daar 
bewaar ik heel goede herinneringen aan.’  
De eerste crossovers tussen dorp en RDM zijn er al. ‘Een van 
onze docenten woont op Heijplaat in de oude politiepost en 
recent zijn twee ondernemers gestart met RDM Makerspace, 
waarmee ze het machinepark van de Hogeschool buiten school-
tijd ter beschikking stellen aan derden. Een mooie mogelijkheid 
om jongeren te interesseren voor techniek. Zo organiseren ze 
 activiteiten voor de basisschool op Heijplaat. En tijdens de dag 
voor oud-werknemers en bewoners proberen wij de mensen 
een stukje geschiedenis terug te geven. Ook het Havenbedrijf 
 onderhoudt goede contacten met Heijplaat. Ze investeren in 
 zaken waar ze normaal gesproken niet over gaan, zodat dit 
unieke gebied met inzet van alle partijen weer een boost krijgt.’ 

De letters RDM krijgen nu 
een andere, eigentijdse 
betekenis.

“



Groenkleed

‘Het was ook  
voor Woonbron 
allemaal nieuw’  
TOON RUTJES OVER DUURZAAM WONEN OP HET WATERSCHIP

Een leven lang op Heijplaat
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Hier lagen dokken en schepen
Ze zijn dit jaar 47 jaar getrouwd en wonen al die tijd al op Heijplaat. Toon Rutjes: 
‘We woonden aan de Heijsekade, je keek zo over het water. Toen lagen er nog 
dokken en schepen. Die tijd is helaas voorbij. Nu wonen we 300 meter verderop.’ 
Hij werkte zijn hele loopbaan bij de RDM. ‘Ik heb maar één baas gehad. Heb er mijn 
leerschool gedaan en tot aan mijn pensioen gewerkt. Je moet niet denken dat het 
eentonig was. We bouwden grote schepen en machines. Het is heel jammer dat het 
voorbij is, maar wat ze nu met de RDM hebben gedaan is fantastisch. In die oude 
machinehal waar ik 44 jaar heb gebivakkeerd zijn scholen ondergebracht. Het ziet 
er schitterend uit, een groot verschil met vroeger.’ Af en toe gaat hij nog wel eens 
kijken. ‘Het is leuk om beetje over techniek te praten met de mensen die er nu 
rondlopen. Ik zag er laatst een 3D-printer in werking, techniek blijft me fascineren.’

AANPAK 

Duurzame snufjes
In 2001 kregen het echtpaar Rutjes te horen dat hun huis gesloopt zou worden. 
Drie jaar zou het duren voordat ze hun nieuwe huis konden betrekken, het werden 

Een complex van 58 appartementen en een voorzieningencluster, state of the art 
 duurzaam gebouwd met hoge prestaties op het gebied van energie, milieu, gezondheid, 
gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Een leven lang op Heijplaat

Project Het Waterschip

Rendement

• Duurzaam en eigentijds wonen 
• Bewustwording bij bewoners
• Innovatie en wooncomfort 
• Binnentuin ontworpen samen 

met bewoners 
• Verbinding bestaande en 

nieuwbouw 
• Hoge woonkwaliteit
• Prettig wonen
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er tien. Maar nu zijn ze zeer tevreden. ‘Het is bijzonder prettig 
en comfortabel wonen. We hebben een constante kamertem-
peratuur van 20 graden en de vloerverwarming is heel plezierig. 
De gemeenschappelijke tuin ziet er mooi uit, door Woonbron 
ingericht met een wadi. Dat helpt om verdroging van de bodem 
tegen te gaan. En dank zij de sedumdaken komt het regenwater 
veel geleidelijker naar beneden, je hebt geen dakgoten meer die 
overlopen.’  
De huizen op het Waterschip staan bol van de duurzame snufjes: 
zonnecollectoren, zonnepanelen, warmte-koudeopslag, LED-
verlichting en isolerende coating op de ramen. Ook de vloeren, 
wanden en het dak zijn uitstekend geïsoleerd. Toon Rutjes kan 
goed overweg met de techniek, maar voor zijn veelal wat oudere 
medebewoners was het behoorlijk wennen. ‘Als je jong bent heb 
je een nieuw systeem snel onder de knie. Dat is lastiger als je wat 
ouder wordt. En als je vijftig jaar lang gewend bent om de ther-
mostaat op te draaien als je het warm wil hebben en om te venti-
leren voor frisse lucht dan is het moeilijk om met die gewoontes 

te breken. De verwarming moet je hier, eenmaal goed ingesteld, 
met rust laten en luchten, even lekker doorwaaien, is niet nodig, 
dankzij het ventilatiesysteem.’  
Toon Rutjes volgde een cursus energiecoach en heeft veel van 
zijn medebewoners op weg geholpen. ‘Als mensen een paar keer 
hebben gezien hoe ze de filters in het ventilatiesysteem moeten 
vervangen dan lukt het wel. Het is jammer dat de informatie over 
de bediening van de installaties voor de bewoners in het begin 
nogal te wensen overliet, maar het was ook voor Woonbron 
 allemaal nieuw. Sommige bewoners werden geconfronteerd met 
torenhoge energierekeningen omdat de verwarming niet goed 
was ingesteld.’

RESULTAAT

Bewust bezig zijn met je leefstijl
Goedkoper uit met de energierekening zijn ze niet. ‘Ondanks 
dat we wel hebben kunnen bezuinigen met kleine eenvoudige 
maatregelen die iedereen zelf kan doorvoeren, betalen we toch 

Dat het hele dorp bezig is om klimaatneutraal te 
worden, maakt het alleen maar leuker.

“
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Toekomst
Dat het hele dorp bezig is om klimaatneutraal te worden maakt 
het alleen maar leuker. ‘We letten erop.’ Toch kijkt Toon Rutjes 
met gemengde gevoelens naar de toekomst. ‘Vroeger woonden 
hier 3.000 mensen, nu nog maar zo’n 1.400. Met die nieuwe 
bedrijven op de RDM Campus zou het wel fijn zijn als er een deel 
van die mensen hier kwam wonen. Maar ik zie de nieuwbouw 
nog niet komen dit jaar. De echte Heijplaters hier strijden wel 
voor het dorp, hoor. Wíj willen hier niet weg.’

ongeveer hetzelfde voor de energie als in een oud traditioneel 
huis. Het verbruik is weliswaar lager, maar de kosten voor de 
installaties voor warm tapwater en de warmtepompen zijn veel 
hoger. Ook is de huur natuurlijk flink gestegen, we betalen nu 
bijna het dubbele in vergelijking met onze oude woning. We zijn 
de laatste drie jaar niet met vakantie geweest. Maar we wonen 
prima en comfortabel. Gelijkvloers, 85 vierkante meter met een 
mooi balkonnetje.’  
Bewust bezig zijn met je leefstijl dat kan haast niet anders in 
zo’n duurzame woning. ‘Inderdaad, we scheiden ook het afval. 
Je moet het toch naar beneden brengen en dan is het een kleine 
moeite om het plastic bijvoorbeeld apart te houden. Het valt me 
op hoeveel dat is, ik loop meer met plastic naar de container dan 
met restafval. Gelukkig kunnen we sinds kort ook weer  petflessen 
apart inleveren. Dat vind ik belangrijk als je hoort hoeveel plastic 
er in de oceaan ronddrijft.’ Wíj willen hier niet weg.“



Groenkleed

‘Je moet denken in 
oplossingen, niet 

in problemen’  
LISET ’T HART OVER DE HUISKAMER  

Investeren in de gemeenschap
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Midden in het gebied
Met de grootse nieuwbouwplannen werd ook het oude wijkcentrum, een gezellige 
ontmoetingsruimte met een bar en een biljart, gesloopt. En tegelijkertijd was er 
geen representatieve ruimte om, met alle nieuwbouwplannen, potentiële nieuwe 
bewoners in te ontvangen. Voor Liset ’t Hart, binnenhuisarchitect van beroep, reden 
genoeg om het zelf te organiseren. Ze liet haar oog vallen op de bedrijfsruimte 
onder de Heijse Blick, met veel glas, midden in het gebied. 

Liset is nog steeds verliefd op die plek: ‘Met dat idee, dáár of niet, ging ik naar 
Erwin Zwijnenburg, directeur bij Woonbron. Een heel bijzondere man. Toen hij hier 
begon kon hij bij wijze van spreken het dorp niet opkomen of hij werd uitgejouwd. 
Maar hij heeft veel zaken vanuit zijn hart gerealiseerd, hij ging het zelf uitleggen bij 
mensen als er problemen waren. Erwin was meteen enthousiast over mijn plan. Ik 
maakte een grote-lijnen-businessplan en het was geregeld. We krijgen de ruimte 
van Woonbron gratis, eerst voor twee jaar en onlangs is het omgezet voor onbe-
perkte duur, met een opzegtermijn van drie maanden, en dat is heel bijzonder.’ 

De Huiskamer is het nieuwe ontmoetings- en infocentrum op 
de  begane grond van het appartementengebouw van de Heijse 
Blick. Een plek waaraan de bewoners zelf  invulling kunnen geven, 
 investeren in de gemeenschap op Heijplaat.  

Investeren in de gemeenschap

Project De Huiskamer

Rendement

• Bewonersinitiatief
• Sociale cohesie
• Informatiepunt en 

ontmoetingsplek 
• Koppeling professionals en 

bewoners
• Ruimte voor presentaties en 

vergaderingen
• Verbinding tussen oud en nieuw
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Kracht van vrijwilligers  
Toen de subsidie voor de inrichting van de Huiskamer via het IKS 
rond was, vroeg Liset ’t Hart samen met Corina de Jong, gebieds-
regisseur bij Woonbron, een aantal dames om als vrijwilliger 
gastvrouw te zijn. ´Die dames werken hier nog steeds, samen 
met één gastheer. Ook aan Corina, een waanzinnig wereldwijf, 
hebben we, net zoals aan Erwin, de afgelopen jaren enorm veel 
steun gehad.’  
Liset ziet wel een groot leerpunt: ‘Er is behoefte aan duidelijke 
plannen in Rotterdam voor de komende twintig, dertig jaar. 
Maar bij de beleidsmakers ontbreekt het volledig aan visie en 
 daadkracht. De maatschappij ontwikkelt zich, er zit veel kennis 
bij de bewoners. Mijn advies: neem ze serieus en ondersteun 
ze, werk met heldere afspraken en spelregels, en stimuleer hun 
initiatieven.’ 

Het ging Liset ook om de sociale cohesie. ‘De lijm was er tussen-
uit. Nieuwbouwplannen werden almaar uitgesteld, veel mensen 
trokken weg uit het dorp. Daarvoor in de plaats zag je nieuw-
komers die alleen uit waren op een goedkope tijdelijke woning; 
ze hadden geen binding met Heijplaat.’ 

RESULTAAT

Deze ruimte is van iedereen 
Ze blijft heel enthousiast over de plek: ‘We zijn nu twee jaar open 
en ik heb het idee dat steeds meer mensen, zoals de enthousi-
aste club biljarters, de weg naar de Huiskamer vinden. Dat is de 
enige reden van het bestaan. Het is een mooie ruimte, open en 
uitnodigend, alle mensen die hier vrijwillig hun tijd investeren 
worden daar ook heel gelukkig van. We organiseren leuke evene-
menten, meestal iets met eten, een high-tea of een taartenwed-
strijd. We willen graag dat mensen vanuit de buurt iets verzinnen 

Er zit veel kennis bij de bewoners. Mijn advies: neem 
ze serieus en stimuleer hun initiatieven.

“
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nooit zult bereiken. Ik had zelf toen ik hier pas woonde, voordat 
mijn kind naar school ging, ook geen behoefte aan veel contacten 
in de buurt.’

Samen iets van maken
Al met al ziet Liset de toekomst zonnig tegemoet: ‘Het is positief 
dat het dorp nog bestaat en dat het er zo uitziet, met Courzand, 
het Dokkaffee, de waterbus, en de campus, een schooltje met 
goede resultaten. Laten we er samen iets van maken. Het zou 
doodzonde als er geen nieuwe uitbreiding komt met leuke 
huizen en leuke nieuwe mensen. Ik hou van Heijplaat, het is 
 lekker ruig en groots, maar ook klein en lieflijk, alle contrasten bij 
elkaar.’

 www.heijplaat.com/De_Huiskamer

om hier te organiseren. Binnenkort komt er een “Leer je buren 
kennen”-avond. Dat soort activiteiten slaat geweldig aan.’
Voor privé feestjes wordt huur gerekend, niet concurrerend met 
andere gelegenheden, en wie een avond wil organiseren over 
duurzaamheid of iets wat met het dorp te maken heeft, kan 
gratis terecht. Ook het spreekuur van de politie, van Eneco en 
Woonbron vindt plaats in de Huiskamer, en het Kledingpunt is 
vlakbij. Liset: ‘Ik nodig mensen uit om hier te komen, de ruimte is 
van iedereen. Toch heb ik wel eens het gevoel dat ik een beetje 
alleen sta in mijn enthousiasme. Veel verenigingen en organen in 
Heijplaat hebben hun eigen stekje. Het is best een moeilijk dorp. 
Mensen zijn een beetje angstig, ze verwachten nog dat alles voor 
ze geregeld wordt, zoals in de RDM-tijd. Soms lijken ze liever in 
problemen te denken dan in oplossingen. En dan blijft er altijd 
een groep, ik kan er de vinger niet helemaal op leggen, die je 

Alle mensen die hier 
vrijwillig hun tijd 
investeren worden daar 
heel gelukkig van.

“



Groenkleed

‘Mensen voelen zich hier 
eigenaar van het gebied’   
NICO PRINS OVER BEWONERSINITIATIEVEN ONDERSTEUND MET IKS-GELD  

Van onderop
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Op weg naar klimaatneutraliteit   
Rotterdam kreeg samen met Amsterdam Stadsdeel Zuid en 
zes andere gemeenten een bijdrage voor de proces- en bege-
leidings kosten bij de uitvoering van hun proefprojecten op 
weg naar  klimaatneutraliteit. In Rotterdam ging het geld bijna 
 logischer wijze naar Heijplaat, waar met de herstructurering en 
de Campus al fors wordt ingezet op duurzaamheid. Bovendien is 
Heijplaat voor Rotterdam een testcase voor buitendijks bou-
wen, een belangrijk item met het oog op klimaatverandering en 
 zeespiegelstijging. Op Heijplaat kwam het IKS-geld ten goede aan 
een aantal  projecten: Groenkleed, Koplopersproject Eneco en de 
Huiskamer. 

AANPAK

Mensen bewust maken   
Nico Prins is verhalenverteller van professie en als telg uit een 
oud Rotterdams zeevaardersgeslacht wilde hij iets met zijn stad: 
‘Heijplaat was het epicentrum van veel ontwikkelingen. Daar wil-
de ik bij zijn.’ Hij was een van de eerste ‘antileegstand’- bewoners: 
‘Ik kreeg van Woonbron de sleutels, betaalde geen huur, alleen 
energiekosten. Als tegenprestatie moest ik iets doen voor de 
wijk. Dat was een vrijbrief voor mijn creativiteit.’ Samen met 
Stichting Lawine probeert hij meer mensen bewust te maken van 
een duurzame leefstijl. ‘Van bovenaf opgelegd lukt dat niet, de 
mensen zappen weg, dan is hun interesse minimaal. Als ze zich 
bewust worden van hun energieverbruik gaan ze vanzelf vragen 
om zonnepanelen. Maar regel de verduurzaming van woningen 

Inzetten op duurzaamheid. Kijken hoe je met  bewoners 
versnelt  klimaatneutraliteit kan bereiken,  bewoners 
 mobiliseren en faciliteren om zich duurzaam te 
 gedragen. Dat is de kern van het  Innovatieprogramma 
 Klimaatneutrale Steden (IKS) van Agentschap NL. 

Van onderop

Project Innovatieprogramma 
Klimaatneutrale Steden 

Rendement

• Financiële impuls voor (bewoners)
projecten: Groenkleed, Huiskamer 
en Koplopersproject Eneco
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bijvoorbeeld vooral met lokale aannemertjes, niet grootschalig.’ 
Ook al ziet hij dat bewustzijn wel ontstaan, er is nog een lange 
weg te gaan. ‘De nuchtere Heijplater staat best open voor 
duurzame energie, maar zolang er nog kolencentrales gebouwd 
worden op de Maasvlakte zeggen ze: “Geef mijn portie maar aan 
fikkie”.’ 

Op elkaar aangewezen
Geboren en getogen in Pernis spreekt Nico de taal van de Heij-
platers. ‘Ik ben een people-mens. Pernis heeft net zoals Heijplaat 
maar één toegangsweg. Je bent er nooit op doorreis, als je naar 
Heijplaat komt heb je er iets te zoeken of je bent familie van een 
bewoner. Mensen zijn hier op elkaar aangewezen, ze voelen zich 
eigenaar van het gebied. Buitenstaanders brengen per definitie 
slecht nieuws, dat is het sentiment. Daarom zijn Heijplaters ook 
vaak argwanend tegenover professionals die menen de wijsheid 
in pacht te hebben.’  
Die karaktertrek kwam ook naar voren bij het IKS. Het Kennis-
centrum Sustainable Solutions dat in opdracht van de gemeente 
Rotterdam de leereffecten analyseerde van IKS op Heijplaat 
Rotterdam, kwam tot de conclusie dat het proces moeizaam is 
verlopen en de duurzaamheidsambities nog niet zijn gehaald. 
Nico Prins weet er als voorzitter van de bewonersvereniging  
alles van. ‘Toen het IKS-geld loskwam werden de  bewoners 

geconfronteerd met veel personele wisselingen bij de  gemeente, 
een  manager die het gebied niet kende en die weinig  affiniteit 
had met duurzaamheid. Er ontstond een impasse waarin 
 niemand zijn vingers nog aan de materie wilde branden. 
 Bewoners die actief waren investeerden enorm veel tijd, namen 
financiële risico´s en raakten bijna overspannen.’  
Toch bracht het proces ook positieve punten. Er ontstond meer 
eenheid onder de bewoners en meer aandacht voor duurzaam-
heid. Nico Prins: ‘We willen structureel iets in gang zetten, een 
veranderingsproces wat voortgang krijgt, niet voor incidentele 
feestjes. Mensen kunnen bij ons het boek In het oog van  de 
 orkaan van Jan Rotmans lenen. Dat gaat over transities. Ze  
raken  geïnspireerd en krijgen ideeën.’

De nuchtere Heijplater 
staat best open voor 
duurzame energie.

“
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lukken dan is het einde verhaal voor Heijplaat. Dan lopen de 
voorzieningen leeg. Daarom zijn we dwars. Ondertussen wordt 
er vanuit de stad relatief veel geld uitgegeven aan Heijplaat met 
ongeveer 800 huizen. Dat zegt iets over het belang van de cam-
pus. Het is waanzinnig interessant en de moeite waard. De strijd 
is nog niet gestreden.’ 

 www.heijplaat.com/geleerde_lessen_IKS.html
 www.heijplaat.com/bewoners_over_IKS.html. 

RESULTAAT 

Vertalen naar strategie  
Rotmans zei ooit: ‘Als modern ambtenaar of bestuurder moet 
je de wijken in, de straat op, je oor te luisteren leggen en wat je 
hoort vertalen naar een strategie waarbij je de mensen zo goed 
mogelijk helpt.’ Daar ziet Nico Prins ook wel een voorzichtige be-
weging: ‘De aanpak van professionele partijen, zoals de gemeen-
te, de woningcorporatie en het energiebedrijf is bijgesteld. Er 
wordt meer gedacht vanuit de leefwereld van de bewoners. Het 
benutten van netwerken, formeel en informeel, waar bewoners 
in acteren zal de kans op succes vergroten. Het vraagt misschien 
wat durf om anders te werken, maar ik denk dat een project-
leider vanuit onze leefwereld beter vorm en inhoud kan geven 
aan het algemeen belang.’  
De toekomst van Heijplaat staat op het spel. ‘We knokken voor 
ons dorp. Voor de professionals is het een baan van 9 tot 5, de 
bewoners staan op met Heijplaat en gaan ermee naar bed. Als 
de herstructurering, de nieuwbouw en de verduurzaming niet 

We willen structureel iets in gang zetten.“



‘De meeste 
Heijplaters  
doen mee’    

COBY VAN DER SCHEE OVER DE RUILWINKEL  
EN KINDERBOERDERIJ DE HEIJ 

Voor en door bewoners
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Lowbudgetidee
Coby van der Schee zocht naar een idee om op Heijplaat iets low budget te doen 
voor de bewoners. Ze ontdekte in Rotterdam Feyenoord de Ruilwinkel. Daar werkte 
ze anderhalf jaar, keek de kunst af en begon haar eigen Ruilwinkel op Heijplaat. 
Woonbron stelde gratis een slooppand ter beschikking en het Oranje Fonds gaf een 
startsubsidie voor materiaal- en telefoonkosten. Met vrijwilligers werden planken 
getimmerd, spulletjes vergaard en in de kersttijd van 2006 opende de voorzitter van 
de Wijkraad de Ruilwinkel. 
Inmiddels is de Ruilwinkel niet meer weg te denken uit Heijplaat. Met ruim 600 
inschrijvingen op een dorp met zo’n 800 woningen. Coby: ‘De meeste Heijplaters 
doen mee en daar ben ik blij om. Ik heb alleen nog maar leuke ervaringen met de 
Ruilwinkel.’ 

Recycling en hergebruik raken steeds meer ingeburgerd 
als sympathieke en eenvoudige manieren om dicht bij 
huis invulling te geven aan duurzaamheid. Uitwisseling 
van goederen en diensten opent de weg naar sociale 
contacten en bovendien is het armoedebestrijding in een 
modern, funshopping jasje.

Voor en door bewoners

Project Ruilwinkel en 
Kinderboerderij

Rendement

• Bewonersinitiatief
• Geen onnodig afval door recycling 

en hergebruik
• Bestrijdt armoede 
• Ontwikkeling van vaardigheden en 

nieuwe kansen voor deelnemers 
• Natuureducatie kinderen 
• Sociale cohesie

Ik heb alleen 
nog maar leuke 
ervaringen met 
de Ruilwinkel.

“
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AANPAK

Actie 
Het principe is eenvoudig. Mensen krijgen punten voor de goede-
ren die ze  brengen of diensten die ze aanbieden. Met die punten 
kunnen ze weer iets anders  uitzoeken. Ze zijn ook geldig in de 
andere Ruilwinkel in Rotterdam.   
In 2008 werd Coby uitgenodigd om de beheerder van de kinder-
boerderij op te volgen. In drie weken maakte hij haar wegwijs. 
De praktijk kwam daarna. Hoe je bijvoorbeeld een geboortegolf 
onder de eenden moet voorkomen: geen mannetjes erbij. En 
ook dat je regels moet invoeren en een slot op het hek helaas 
noodzakelijk is.  
Ook aan meer fundamentele problemen wist ze het hoofd te 
bieden. Zo werd ze om onduidelijke redenen zelfs ontslagen, 
maar het dorp kwam in actie, het bestuur trad af en Coby werd 
opnieuw in dienst genomen. 

Hulp van alle kanten
Voorjaar 2011 verhuisde de Ruilwinkel naar de kinderboerderij. 
Coby: ‘Met een enthousiaste groep vrijwilligers is alles opge-
bouwd. Dat is vooral te danken aan de inzet van Chris Schippers; 
hij heeft het fantastisch gedaan. De vervallen schuren en hokken 
werden opgeknapt. Zonder hulp van Sita, het recyclingbedrijf 
dat gratis grote afvalbakken ter beschikking stelde, was het 

niet  gelukt. Bouwmaterialen haalden we uit het dorp van plek-
ken waar werd gesloopt en ook van een sloopproject uit Den 
Haag. Geld kwam er ook van Rotterdam Idee, daarmee werd de 
konijnen straat gefinancierd.’ 
Coby werkt vooral voor haar plezier, voor geld heeft ze nooit 
gewerkt. En ze is er praktisch elke dag, net als Teresa Pereira 
Castilho, de spil van de ruilwinkel. Het valt overigens niet mee 
om goede vrijwilligers te vinden. ‘Dat blijft heel moeilijk. Mensen 
vinden het allemaal heel leuk, maar je hebt ook een grote verant-
woordelijkheid voor de dieren. Dat betekent dat je tijd én zorg 
moet investeren.’  

Teresa Pereira Castilho van Ruilwinkel
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 organiseren.’ Ook winst is dat kinderboerderij De Heij zich heeft 
aangesloten bij Wecycle als inzamelpunt voor kleine elektrische 
apparaten en elektrische (tuin)gereedschappen. Maar ook papier, 
batterijen, frituurvet gaan naar het recyclingbedrijf. Kleine stapjes 
op weg naar minder afval en hergebruik van grondstoffen, waar-
van de gemeenschap profiteert. ‘Voor elk ingeleverd apparaat 
krijgt de kinderboerderij één punt. Met de gespaarde punten kan 
weer sport- en spelmateriaal of apparatuur zoals een fotocamera 
worden aangeschaft.’
Voor de toekomst ligt er een uitbreidingsplan: Coby wil een 
mooie stadsboerderij met fruitboompjes en een groentetuin. 
‘Een beetje zoals bij het Hof van Twello, met een gemeenschap-
pelijke tuin waar een deel van de opbrengst ten goede komt aan 
de hele gemeenschap. Daar doen we het voor.’ 

 http://heijplaat.com/Kinderboerderij_de_Heij_.html  
 http://www.ruilpuntheijplaat.nl/

Een leerpunt is vooral het aanvragen van subsidies. ‘Dat moet 
vooral op tijd gebeuren. Er is best veel geld nodig voor onder-
houd en voer. Je moet constant creatief zijn en alert blijven op 
mogelijkheden om dingen voor weinig geld te realiseren.’  
Zo bouwden leerlingen van het Albeda College met support van 
het Stagefonds de nieuwe werkschuur. Het Oranje Fonds steun-
de de bouw van de educatieve ruimte, en de nieuwe  ombouw 
van de Ruilwinkel met rabatdelen. Soms zijn de spelregels wat 
bureaucratisch. ‘De deelgemeente geeft ons subsidie, maar 
wij moeten aan de deelgemeente weer huur betalen voor het 
 terrein. Dat hopen we wat te vereenvoudigen.’ 

RESULTAAT

Winst voor de hele gemeenschap
De winst is vooral voor de samenleving. Coby: ‘Ik denk aan het 
meisje van een jaar of acht dat hier met een kruiwagen vol hooi 
rondliep en zo spontaan tegen me zei: “Weet je wel hoe leuk of 
dit is!” We laten de kinderen zoveel mogelijk klusjes doen als het 
veilig kan. Ook hebben we een mooi terras, vooral ’s zomers is 
dat een mooie ontmoetingsplek voor mensen van de Wijde Blick. 
Ze komen hier een kop koffie drinken en een praatje maken. 
Dat is winst omdat veel clubjes in het dorp nogal op zichzelf 
zijn, ze hebben hun eigen programma. Daarom ben ik wel blij 
dat we hier nu samen met de buurtvereniging een feest gaan 

Je moet constant creatief 
zijn om dingen voor 
weinig geld te realiseren.

“



Groenkleed

‘Het gaat om 
verantwoordelijkheid  
nemen voor je eigen leven’    
HANS ORANJE EN JACQUELINE HOOGLAND OVER HEIJPLAAT RULES

Werken aan de toekomst
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OPGAVE

Nieuwe kansen  
‘Als je de deurwaarder aan de deur krijgt, in de schulden zit en na een aantal mis-
lukte sollicitaties niet meer aan een baan komt, dan stapelen de problemen zich op. 
Dan is het niet verwonderlijk dat mensen de moed opgeven.’ Aan het woord is Hans 
Oranje. Begaan met het lot van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
begon hij in 2013 samen met Jacqueline Hoogland Heijplaat Rules. 
Jacqueline Hoogland werkt o.a. in opdracht van de gemeente op het snijvlak van 
duurzaam en sociaal. ‘Ik ben een verbinder, initiatieven bij elkaar brengen, dat is 
wat ik belangrijk vind.’   

AANPAK

Zelfvertrouwen
Een jaar eerder was Hans Oranje in zijn vrije tijd al begonnen met een groep van 
negen jongens. ‘Ik wilde laten zien dat het anders kan, dat je mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt, weer zelfvertrouwen kunt geven.’ Nu begeleidt 
hij, in samenwerking met de dienst Werk en Inkomen, 24 mensen die langdurig in 
de bijstand zitten op weg naar (vrijwilligers)werk of scholing. Ruim de helft volgde 

Mensen in een uitzichtloze positie opnieuw een kans geven is het uitgangspunt van Hans 
Oranje en Jacqueline Hoogland. Op weg naar een maatschappij zonder uitval, waarin ieder 
kan meedoen.

Werken aan de toekomst

Project Heijplaat Rules

Rendement

• Samenwerking met bedrijven op 
Heijplaat

• Leer- en werktraject voor 
jongeren bij QWIC (www.qwic.nl)

• Taxichauffeurs stromen in bij 
RMC (www.rmc-rotterdam.nl)

• Leer- en werktraject bij Oranje
• 70% succesvolle uitstroom 
• Je eigen kracht leren kennen
• Social return
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inmiddels een Empowermenttraining. De focus ligt op jongeren, 
maar ook ouderen doen mee. Hans: ‘De jongeren die eerder een 
traject volgden kunnen een voorbeeldrol vervullen voor leeftijds-
genoten op Heijplaat.’ 
Het principe achter de training is eenvoudig. Hans: ‘Wil je succes-
vol zijn dan moet je eerst weten wat succes voor jou betekent. 
Aan welke overtuiging, welke waarden hecht je? Ik zie, zeker 
vanaf de crisis, een groeiend bewustzijn bij veel mensen dat het 
niet alleen om geld gaat. En ook het besef: wat wil je bereiken 
en ben je bereid om te investeren in jezelf, wil je veranderen? 
Het gaat om jezelf zijn, durven vragen, opkomen voor jezelf, 
 verantwoordelijkheid voor je eigen leven nemen.’ 

RESULTAAT

Zelfredzaamheid
Uiteindelijk vinden mensen, wanneer ze zich bewuster zijn van 
hun eigen handelen, hun innerlijke kracht en krijgen ze weer grip 
op hun leven. Hans: ‘Pas dan kun je ook werken aan een nieuwe 
toekomst. Je ziet dat deze mensen vaak verbaasd staan over wat 
ze kunnen. Dan komt de zelfredzaamheid naar voren en dát is 
toch wat mensen gelukkig maakt: niet afhankelijk zijn.’
De aanpak blijkt succesvol. Waar bij vergelijkbare projecten 
de positieve uitstroom blijft steken op veertig procent is dat 
bij Heijplaat Rules maar liefst zeventig procent. Jacqueline:  ‘Er 
zijn echt pareltjes bij, mensen die door omstandigheden in de 
bijstand zijn geraakt, en met een zetje weer vertrouwen krijgen 
in de toekomst, fulltime aan het werk zijn, eindexamen doen. Dat 
is ontzettend leuk om te zien. Het vraagt wel een intensieve be-
geleiding, want een levensstijl verander je niet zo snel.’ Hans: ‘Er 
komen nu zelfs mensen die niet deelnemen aan het project met 
hun cv aanzetten met de vraag of we iets voor ze kunnen doen.’

Commitment van iedereen
Een persoonlijke aanpak is cruciaal. Jacqueline: ‘We zijn geneigd 
om te focussen op fysieke zaken en we zien de sociale impact 
wel, maar we sturen er niet op. Het is vooral belangrijk dat men-
sen hun verhaal kunnen vertellen. Je moet de wijken in. Dit kun 

Dat is toch wat mensen 
gelukkig maakt: niet 
afhankelijk zijn.

“
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economie weer wat aantrekt ontstaan er kansen voor de mensen 
die het moeilijk hebben. We zijn nog steeds een van de rijkste 
landen van de wereld. Ik kan het als verbinder niet laten die 
uitdaging steeds weer op tafel te leggen, ook bij de partners van 
Cirkelstad.’ 
Hans: ‘Wat wij moeten zien te bereiken is een duurzame arbeids-
markt. Dat wil zeggen: arbeid met een vast contract én begelei-
ding als de mensen aan het werk zijn. Het is nodig duurzame 
banen te creëren, goed voor de werkgelegenheid in de toekomst 
en goed voor het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de 
mensen om wie het gaat.’

 www.heijplaatrules.nl

je niet van achter je bureau oplossen met een kaartenbak met 
honderden anonieme mensen erin.’  
Echte verandering vraagt een andere aanpak, een andere 
 attitude. ‘We zijn goed in het draaien van projecten, opstellen van 
mooie convenanten en leuke persberichten, maar slecht in het 
veranderen van beleid. Dat vraagt om commitment van iedereen, 
van de werkvloer tot het gemeentehuis. Het is heel gemakkelijk 
om de schuld bij ambtenaren leggen, maar die zitten er echt niet 
om burgers te pesten. Als je wilt dat de overheid anders gaat 
schakelen, moet je zelf meedoen. Ik geloof niet in tegenstellingen 
en ook niet in droeftoeteren, waar we hier in Nederland zo goed 
in zijn.’

Samenwerken
Jacqueline ziet de toekomst van Heijplaat positief in. ‘Laten we 
 samenwerken. Denken in “wij” en “zij” lost niks op. Juist nu de 

Wat wij moeten zien te 
bereiken is een duurzame 
arbeidsmarkt.

“



Groenkleed

‘Op wijkniveau is dit 
in Nederland nog niet 

eerder vertoond’
PAUL VAN DER HOEVEN OVER HEIJPLAAT ENERGIENEUTRAAL 2020 

Van tuindorp tot proeftuin
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OPGAVE

Wijk als proeftuin
Paul van der Hoeven is Senior Innovatiemanager bij Eneco en sinds twee jaar 
 betrokken bij dit project. ‘Eneco heeft met Wereld Natuur Fonds (WNF), de ge-
meente Rotterdam, woningcorporatie Woonbron, het Rotterdamse Havenbedrijf en 
Stedin een overeenkomst gesloten om Heijplaat in 2020 energieneutraal te maken. 
Dat wil zeggen dat we meer energie willen opwekken dan hier wordt verbruikt.’ Het 
experiment ging op 9 mei 2012 officieel van start. ‘Uniek, want op wijkniveau is dit 
in Nederland nog niet eerder vertoond.’ 
De samenwerking tussen de partners is min of meer vanzelf gegroeid, ze waren 
allemaal al actief op Heijplaat. ‘Rotterdam is aandeelhouder van Eneco, en de wijk 
heeft – met veel dynamiek bij de bewoners, de bijzondere ligging en de behoefte 
aan impulsen – alles mee om als proeftuin voor dit project te dienen.’ Ook histo-
risch klopt het. ‘Honderd jaar geleden was Heijplaat zelfvoorzienend, met moestuin 
en kerkjes. Het zou leuk zijn die autonomie nu weer op energiegebied te realiseren. 
Bovendien is het een aansprekend thema om in het buitendijks gelegen Heijplaat 
het voortouw te nemen in de strijd tegen de zeespiegelstijging.’ 

In nauwe samenwerking met de bewoners wordt ernaar gestreefd om Heijplaat in 
2020 energieneutraal te maken. Met een heel scala aan maatregelen zet een groot 
aantal partners daar gezamenlijk de schouders onder, een primeur in Nederland. 

Van tuindorp tot proeftuin

Project Heijplaat 
Energieneutraal 2020

Rendement

• Eerste project op wijkniveau in 
Nederland

• Meer opwekken dan gebruiken 
• Bewonersparticipatie
• Terugdringen CO2-uitstoot door:  

- 66% wind 
- 16% isolatie 
- 9% RDM-zonnestroom 
- 7% Smart Home 
- 2% PV-systemen

• Bewustwording milieu en energie
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AANPAK

Mensen interesseren
De bewoners zijn een wezenlijke factor weet Paul van der Hoe-
ven: ‘Het is de uitdaging om bewoners leidend te laten zijn in 
de ontwikkeling van nieuwe diensten en oplossingen.’ Maar de 
realiteit is altijd weerbarstig. Tachtig procent van de bewoners 
is huurder op Heijplaat, ver boven het Nederlands gemiddelde. 
‘Als huurder neem je minder snel isolatiemaatregelen bijvoor-
beeld. Dat vindt men een taak voor de corporatie. Die wíl wel 
 investeren, maar dan gaat de huur weer omhoog, meer dan de 
besparing op energie. Bovendien is het merendeel van de bewo-
ners eenvoudig gezegd niet bezig met duurzaamheid. Ze hebben 
andere dingen aan hun hoofd, de school, overlast, criminaliteit. 
Voor ons is het daarom een extra uitdaging om juist hier grote 
stappen te zetten. Met keukentafelgesprekken en bijeenkomsten 
proberen we mensen te interesseren voor dit project.’ 

Experimenten
Er werd van alles in gang gezet. Als onderdeel van Slim Wonen 
kregen bewoners op Heijplaat, als eersten in Nederland, een 
gratis Toon, een slimme energiemeter. Ze kregen een zonnepa-
nelenpakket aangeboden en er werd een duurzaam stroom- en 
gascontract met vaste korting voor Heijplaat gelanceerd. Voor 
elke deelnemer deed Eneco een donatie in een pot voor lokale 
goede doelen. Paul: ‘Bewoners bepalen zelf waar het geld 
naartoe gaat. Met een opbrengst van 10.000 euro voor 400-500 
huishoudens is dat aardig gelukt, een mooi resultaat.’ 
En er wordt verder geëxperimenteerd: ‘We gaan een proef doen 
met energieopslag in de woning, dat is nieuw in Nederland. Er 
zijn ook plannen voor een elektrische deelauto voor de buurt.’ 
Ook het verrekenen met bewoners van grootschalig opgewekte 
stroom is zo’n nieuw onderwerp. ‘Er zijn gesprekken met het 
Havenbedrijf om de stroom van de honderden panelen van het 

Met keukentafelgesprekken proberen we mensen 
te interesseren.

“
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 realistisch verdienmodel achter zitten. Je moet vooraf investeren 
en in het algemeen zijn terugverdientijden langer dan de gemid-
delde Nederlander gewend is. Daarom moet je er ook echt in 
geloven en je steentje willen bijdragen.’ 
Samenwerking blijft het toverwoord. ‘Het is ook complex om met 
alle partners op één lijn te komen, dán gaat de een sneller, dán 
de andere. Samenwerken met bewoners vraagt van een grote 
 organisatie dat je je klein kunt maken. Je moet naar de klanten 
toe. Je kunt plannen maken, samenwerkingsovereenkomsten 
sluiten, ideeën uitwerken, maar je moet ook aan de keukentafel 
praten over wat er speelt. Dan blijkt energie vaak geen priori-
teit. Bij langlopende projecten zie je ook gewenning optreden, 
de  focus vasthouden met de horizon ver weg is per definitie 
 moeilijk. Toch kom je met wat tegenwind vaak tot creatieve 
 oplossingen, dat is wel mooi om te zien.’

dak van RDM te verdelen over de bewoners van Heijplaat. Er 
loopt een studie naar windenergie, er is al een geschikte locatie 
gevonden bij het Beneluxplein, op een kilometer hemelsbreed.’  
Is er geen weerstand tegen die molen? ‘Ach, Nederland is zo 
klein, hij staat altijd in iemands achtertuin. Mensen zouden 
 financieel kunnen investeren in de molen, en dat geld via de 
energienota weer terug kunnen krijgen. Dat spreekt wel aan.’

RESULTAAT

Grootschalige opwek 
Om te komen tot een energieneutraal Heijplaat is grootschalige 
opwek cruciaal. ‘Je hebt heel veel zonnepanelen nodig, in com-
binatie met een windmolen. Met isoleren of de thermostaat wat 
lager zetten komen we er niet.’ 
Al met al vallen de resultaten na twee jaar nog niet mee. ‘Een 
groot zonnepark is een mooi idee, maar er moet wel een 

Met wat tegenwind kom 
je vaak tot creatieve 
oplossingen.

“



‘We combineren vermaak 
met educatie’       
KATHIE DISTEFANO OVER STICHTING LAWINE  
EN HEIJPLAAT GROEN

Mensen kietelen
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OPGAVE

Niemand ruimde de rommel op
Als plattelandsmeisje in Amerika verhuisde ze naar New York – dat hoort zo als 
je theater studeert – waar ze zich al snel als ‘een vis uit het water’ voelde. Een 
zomerbaantje, als clown op tournee door Europa, kwam als geroepen: ‘Yes please!’ 
Ze werd verliefd op Aloijsius van Saus, een Hollander in het toneelgezelschap, en zo 
kwam ze op het Quarantaineterrein op Heijplaat terecht. ‘Een te gekke plek om iets 
mee te doen, alleen moest ik wel eerst Nederlands leren om hier theater te kunnen 
maken.’
Samen met Aloijsius begon Kathie diStefano in 1986 theatergezelschap (Stichting) 
Lawine Theater, waarmee ze, met een aansprekende mix van theater en educatie, 
door Nederland, Europa en de VS reisde. De thuisbasis bleef het Quarantaine-
terrein op Heijplaat. Dat woon- en werkadres grenst aan een strandje. ‘In de 
beginjaren, nu wel 25 jaar geleden, werd het netjes schoongehouden door Roteb, 
maar op een gegeven moment stopte dat. Het strandje was een geliefde plek om 
te vissen, zwemmen en zonnen. Het werd steeds drukker, maar niemand ruimde 

Spelenderwijs leren, met een lach, mensen bewust  maken hoe ze 
omgaan met afval en via kinderen op school  uiteindelijk de hele 
wijk bereiken. Werken aan het  afvalprobleem is ook werken aan 
sociale cohesie. 

Mensen kietelen 

Project Heijplaat Groen 
Educatie

Rendement

• Bewonersinitiatief
• Geëngageerde bewoners
• Minder zwerfafval
• Meer sociale cohesie
• Lesprogramma Spelen in een 

Schonere Wijk
• 70% succesvolle uitstroom
• Bewustwording milieu 
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de rommel op, het was van niemand’, herinnert Kathie zich. ‘Na 
een tijdje bleven de leuke mensen weg omdat het zo vies was 
geworden.’ In 2003 adopteerde Stichting Lawine het strandje 
en begonnen ze zelf met opruimen. ‘Dat was het begin van een 
zoektocht naar hoe je mensen kunt inspireren om verantwoorde-
lijk met afval om te gaan.’

AANPAK

Lachend leren 
En het werkte. ‘We wilden de mensen zoveel mogelijk stimuleren 
om zelf hun rommel op te ruimen, maar daar waar hiaten vallen 
ruimen wij het de hele zomer lang dagelijks op. Het had effect. 
De mensen die hun rommel willekeurig achterlieten vertoonden 
zich minder op het strand en de mensen die hun afval wel zelf 
opruimen komen terug.’  
De Lawine Huisstijl ‘Lachend leren’ was geboren. ‘Wij  combineren 
vermaak met educatie, voor het overbrengen van een maat-
schappelijke boodschap. Zeker bij kinderen en jongeren is het 

zeer doeltreffend om vermaak te combineren met voorlichting, 
op een structurele en positieve manier. Daarom hebben we 
ook een lesprogramma gemaakt voor alle groepen vanaf de 
basisschoolkleuters tot aan het mbo, Spelen in een Schonere Wijk 
voor het primair onderwijs en Operatie Afval voor het voortgezet 
onderwijs, compleet met lesbrieven en allerlei activiteiten, ook 
voor ouders. Je moet blijven stimuleren, ik noem dat mensen 
kietelen. Ik vond het fascinerend dat alleen afvalbakken plaatsen 
op het strandje niet hielp. Waarom gedragen mensen zich zoals 
ze doen? Hoe kun je ze leren de weg te vinden naar de afvalbak? 
Het werd mijn nieuwe passie.’ Al met al bleek dat de meeste 
mensen, door ze aan te spreken op hun verantwoordelijkheid, 
bereid waren om hun eigen rommel keurig in de afvalbakken te 
doen. 
De volgende fase is mensen stimuleren om zelf aan de slag te 
gaan. Kathie: ‘Dat doen we met Heijplaat Groen, samen met 
bewoners. We houden opruimacties om zwerfafval tegen te 
gaan, en we organiseren bijeenkomsten en activiteiten, zoals een 

Mijn passie:  
mensen leren de weg te vinden naar de afvalbak.

“
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veel geduld en een structurele aanpak. We doen dit nu tien jaar 
en ik zie ontwikkelingen en bewustwording. Het kan! Gedrag 
 beïnvloeden is heel uitdagend, daarom pakt het mij zo.’ 
En het is noodzakelijk. ‘Ja, als je kijkt naar de toekomst. We  zullen 
gedwongen worden ons gedrag te veranderen. Ik weet niet, bin-
nen vijf jaar of vijftien jaar, we zien het wel, zal de maatschappij 
veel meer top down georganiseerd zijn. Duurzaam gedrag zal 
niet langer vrijblijvend zijn, we hebben geen keus. En afval is nog 
maar het topje van de ijsberg. Recycling, grondstoffen… er is veel 
werk te doen.’

 www.lawinetheater.nl    
 www.stichtinglawine.nl

afvalquiz op de Dag van de Duurzaamheid. Steeds met de combi 
van educatie en vermaak, omdat wetenschappelijk is aangetoond 
dat via het spel de boodschap langer blijft hangen. Ondertussen 
confronteren we mensen met fout afvalgedrag.’ Stichting Lawine 
ontwikkelde ook educatieve programma’s rondom thema’s als 
sociale veiligheid, agressie, ‘samen in de wijk’ en ‘lezen is leuk’. 
‘En natuurlijk gaan we helpen om Heijplaat 2020 tot een tastbaar 
begrip te maken.’

RESULTAAT

Dingen om te vieren
‘Als je een paar mensen kunt vinden die het lokaal willen uitdra-
gen en die bekend zijn, dan kun je gedrag beïnvloeden en blijft je 
boodschap langer hangen. Dat inspireert, dat is superkrachtig. Ik 
vind het heerlijk om te doen, ik krijg er veel voor terug.’  
Op Heijplaat weet Kathie inmiddels de weg naar de horeca, de 
gastvrouwen en vrijwilligers. ‘Ze werken graag mee. Er is veel 
gaande op Heijplaat, door onze toneelstukken is het onderwerp 
“afval” gaan leven in het dorp. Mensen beginnen te vragen 
 wanneer er weer een toneelstuk komt en of ze zelf iets kunnen 
organiseren. Dan coach ik ze daarin en dat zijn dingen om te 
vieren.’ 
Ziet ze een verandering in het bewustzijn van bewoners? ‘Voor 
het aankweken van bewustzijn heb je een lange adem nodig, 

Duurzaam gedrag zal 
over vijftien jaar niet 
langer vrijblijvend zijn.

“
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‘Iedereen wil dat 
het weer gaat 

bruisen en leven’     
HANNAH FREDERIKS OVER DE VERDUURZAMING  

VAN HAAR WONING EN VAN HEIJPLAAT

Niet binnen de lijntjes

Hannah Frederiks en Christiaan Beljaars
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Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl
Wonen op Heijplaat en werken bij de RDM, zo was het honderd jaar geleden en zo 
kan het nog steeds. Hannah Frederiks is architect en woont nu twee jaar op Heij-
plaat. Ze werkt als hoofddocent Bouwkunde en onderzoeker in gebiedstransities op 
de RDM Campus, daarnaast heeft zij haar eigen bedrijf Buro Hannah. ‘Ideeën over 
gebiedsontwikkeling evolueren, de verandering in gebiedsontwikkeling is nodig om 
bij te dragen aan de transitie naar een duurzame gebouwde omgeving. Hiervoor 
is coöperatief samenwerken noodzakelijk. Ik maak me als architect hard voor het 
samen met mensen ontwerpen, organiseren, bouwen en verbeteren van hun eigen 
leefomgeving.’  

Neuzen één kant op krijgen
Hannah kent Heijplaat nu van twee kanten, ze weet wat er in het dorp en op de 
 campus speelt. Ze deed ook onderzoek naar het proces van het Innovatie programma 
Klimaatneutrale Steden op Heijplaat. ‘Daarbij keken we vooral naar hoe het pro-
ces beter zou kunnen. Ik woonde toen net op Heijplaat en heb dat onderzoek 
zo objectief mogelijk gedaan. Nu kan ik me meer manifesteren als bewoner.’ Ze 

Steeds meer eigenaren van woningen zien brood in het  verduurzamen van 
hun woning. Op Heijplaat past dat mooi in het streven om het gebied in 
2020 energieneutraal te maken. 

Niet binnen de lijntjes 

Project Verduurzaming 
Politiepost

Rendement

• Energiebesparing 
• Zelfvoorzienend Woonplezier 
• Waardetoename eigen huis 
• Voorlichting
• Bewustzijn van duurzaamheid
• Voorbeeldrol
• Koplopersrol
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participeert in diverse overleggen over Heijplaat en organiseert 
samen met een aantal bewoners van Heijplaat het Evenement 
RDM&Heijplaat NU! ‘Het gaat met vallen en opstaan. Er zijn veel 
verschillende belangen en het is moeilijk de neuzen dezelfde 
kant op te krijgen. Iedereen wil wel dat het gebied wordt ontwik-
keld, dat het gebied super duurzaam wordt, dat er gebouwd gaat 
worden en dat het weer gaat bruisen en leven, maar het blijft de 
vraag hoe we dit gaan doen.

AANPAK

Liefde op het eerste gezicht 
Toen ze na een zoektocht van twee jaar door heel Rotterdam en 
daarbuiten de oude politiepost op Heijplaat ontdekte was het 
liefde op het eerste gezicht. ‘We wilden een karakteristiek pand, 
geen standaard woonhuis. Dit pand uit 1918 is heel spannend, 
omdat het geen normale indeling heeft. Zo hebben we twee 
cellen, een verhoorkamer, een luchtplaats en een aangebouwde 
paardenstal. De detaillering aan de gevel doet denken aan 
 Courzand en de oudere gebouwen van de RDM.’ 
Toen zij de politiepost kochten wisten ze dat er diverse verbou-
wingen noodzakelijk waren om het pand weer bewoonbaar 
en comfortabel te maken. ‘We werden door Eneco benaderd 
om mee te doen met een onderzoek naar de effecten op het 
energiegebruik van een nieuwe installatie, vloerverwarming en 

een slimme meter. Later haakten zij, via Floor van der Kemp, aan 
bij het RTL-programma Klus je rijk, al was van te voren duidelijk 
dat ze niet zouden winnen omdat ze niet de hele renovatie in 
één keer zouden doen. ‘De muren zijn heel massief, maar er is 
veel enkel glas. Dat vervangen is kostbaar en ik wil geen nieuwe 
kozijnen, dat zou het aanzicht van het huis te veel veranderen. 
Daarom hebben we eerst de vloer geïsoleerd, de ketel vervan-
gen, een zonnecollector geplaatst met een zonneboiler. Er was 
veel achterstallig onderhoud, de cellen waren al deels verbouwd. 
Eén is nu een toilet, je kan bij ons echt zitten.‘ 

RESULTAAT

Slimme trucs
De stal werd van een koude, niet geïsoleerde ruimte met enorme 
kieren in de deuren, omgetoverd tot een energiezuinige werk-
ruimte. ‘We zijn daar op een koude winterdag misschien twee 
euro aan energie kwijt. Vergelijk dat eens met de vijftien euro 

Het verduurzamen van je 
huis is leuk!

“
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Kwestie van lef
Wat de toekomst van Heijplaat betreft heeft ze een duidelijk idee: 
‘De RDM Campus zorgt voor meer beweging. Studenten en per-
soneel van de campus, maar ook werknemers van de bedrijven 
rondom Heijplaat struinen tussen de middag door het dorp. Dat 
geeft een mooie impuls en een positief gevoel. Tot nu toe zijn alle 
plannen te grootschalig, een heel nieuw dorp bijvoorbeeld. Dat is 
niet realistisch, het gaat in de praktijk toch stap voor stap. Ik zie 
ook steeds meer jonge mensen op Heijplaat, maar ook dat gaat 
geleidelijk. Waarom geven de gemeente Rotterdam en Woonbron 
niet mensen de gelegenheid meer zelf te bouwen, maar dan wel 
super duurzaam. Dan trek je geëngageerde mensen en krijg je 
een aantrekkelijk en divers dorp. Gewoon een beetje lef tonen.’

voor de woonkamer, het enige deel in het huis dat nog wacht 
op isolatie en dubbelglas. We werken nu met Eneco aan een 
experiment om energie in ons huis op te slaan door middel van 
een accu. Met zonnepanelen wekken we de energie op die we ’s 
avonds kunnen gebruiken. Zo zijn we altijd bezig om met slimme 
methoden en technieken de politiepost te verduurzamen. Om te 
laten zien dat dat met een oud pand ook kan.’   
Hannah maakte zelf het ontwerp voor de verbouwing en deed 
zelf de planvoering. Het werken met een aannemer die ze al 
van jongs af aan kent, ging heel soepel. ‘Handig was dat we 
beiden een cursus tot milieucoach hebben gevolgd. We hebben 
bovendien geprobeerd zoveel mogelijk mensen uit het dorp te 
betrekken bij onze verbouwing door te laten zien dat verbeteren 
en verduurzamen van je huis leuk kan zijn. Er zijn zoveel slimme 
trucs, je moet gewoon beginnen. Het is wel positief dat nu meer 
mensen geïnteresseerd zijn in het verduurzamen van Heijplaat. 
Ze willen ook milieucoach worden en zich er echt voor inzetten.’  

Er zijn zoveel slimme 
trucs, je moet gewoon 
beginnen.

“
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‘Je hebt mensen nodig 
die erin geloven’     

RIA VAN OOSTERHOUT OVER CONCEPT HOUSE VILLAGE  

Bouwen aan de toekomst
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Gebruiker centraal
Concept House Village (CHV) is vanuit een technisch idee gegroeid naar een Living 
Lab waar innovatieve woningen, producten en systemen door en met bewoners 
getest worden. Die bewoner, de gebruiker, staat centraal bij ontwerp en ontwikke-
ling. In een virtueel én reëel innovatienetwerk, gewoon in de fysieke stad, gaat het 
om onderzoek, onderwijs, experimenteren en testen. 
Ria van Oosterhout was aanwezig bij de geboorte van CHV, tijdens een  vergadering 
in 2006.  Vertegenwoordigers van de CityPorts Academy Rotterdam zaten met 
elkaar om tafel om te bespreken welke projecten interessant genoeg waren om een 
 samenwerking  op te starten. Op tafel stapels projecten. ‘De TU Delft werkte aan 
het bundelen van innovatieve ondernemers in de bouw in een zogenoemd concept 
house. De stap naar meerdere huizen, een concept village, was toen zo gezet.’ 
Het idee achter CHV is vervolgens verder vorm gegeven door TU Delft, Hogeschool 
Rotterdam en Woonbron. ‘Dat zijn nog steeds de leidende partijen achter CHV. 
Vooral Bert Hooijer, voorzitter stuurgroep CHV namens de Hogeschool Rotterdam, 
en Floor van der Kemp, toen nog voor Woonbron, hebben er vanaf het  allereerste 

Voordat ze op de markt komen worden alle producten uitvoerig getest. Merkwaardig 
 genoeg geldt dat niet voor ons meest kostbare bezit, onze woning. Daar brengt Concept 
House Village op Heijplaat met een op de gebruiker gerichte testomgeving voor duurzaam 
bouwen, wonen en duurzame gebiedsontwikkeling verandering in. 

Bouwen aan de toekomst

Project Concept House 
Village

Rendement

• Reëel en virtueel 
innovatienetwerk

• Onderzoek, onderwijs, 
experimenteren, testen

• Innovatieversnelling door 
participatie

• Co-creatie en kennisdeling in en 
tussen consortia

• Draagt bij aan de verduurzaming 
van de woningbouw
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begin hard aan getrokken. Je hebt mensen nodig die erin 
 geloven. Heijplaat was al direct in beeld als locatie.’ 

AANPAK

Vliegende start
De eerste jaren werkte Ria van Oosterhout mee om het idee uit 
te werken en na een paar jaar afwezigheid haakte ze opnieuw 
aan. Nu noemt ze zichzelf het liefst ‘zakelijk coördinator’: ‘We 
bereiden met een stuurgroep en vier parttimers de stappen voor 
in de verdere ontwikkeling van CHV. Van 2011 tot en met 2013 
heeft Concept House Village als locatie een vliegende start kun-
nen maken met een Pieken in de Delta-subsidie. Nu zijn we weer 
op zoek naar nieuwe financiële middelen om de volgende stap te 
kunnen zetten. Wij zijn een netwerkorganisatie en faciliteren, co-
ordineren en stimuleren. De consortia achter de concept houses 
staan voor de ontwikkeling van de innovaties en de bouw van de 
concept houses.’
Naast de inzichten op het gebied van duurzaam bouwen schuilt 
de meerwaarde van CHV vooral in de samenwerking en de 
bundeling van innovaties, kennis en knowhow, constateert Ria. 
‘Mensen in de bouw zoeken elkaar op, vormen consortia, gaan 
gezamenlijk op zoek naar nieuwe verdienmodellen en subsidies. 
Door samen te werken, door co-creatie krijg je ook een innovatie-
versnelling. Zo is CHIBB, het tweede Concept House, helemaal 

ontworpen door studenten van Hogeschool Rotterdam en 
gebouwd door studenten van het Albeda College, begeleid door 
de hbo-studenten en één aannemer. De professionals van de 
toekomst worden opgeleid in de praktijk van duurzaam bouwen. 
De volgende stap is het vermarkten en opschalen van de inno-
vatieve technieken, methoden en producten in de verschillende 
concept houses.’

RESULTAAT

Groei 
Naast CHIBB zijn Biobased Retrofit en Active ReUse House in 
het oog springende projecten. ‘Biobased Retrofit is een flexibel, 
modulair systeem om de energieprestatie en het comfort van 
bestaande huizen te verbeteren. Het is een geïntegreerd ontwerp 
van architect, installateur en constructeur, dat voorziet in een 

CHV lijkt zelfs een rol 
te gaan spelen in de 
gebiedsontwikkeling op 
Heijplaat.

“
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Het succes brengt steeds nieuwe kansen en dat betekent steeds 
opnieuw op zoek naar middelen voor de volgende stappen. We 
moeten nu groeien naar een professionele organisatie die die 
groeipotentie ook kan waarmaken.’ 

Commitment
Ook leerpunten zijn er in overvloed. ‘Elke dag opnieuw, dat is in-
herent aan zo’n proces. Ik voorspel CHV een grote bloei, maar dat 
kan alleen met het commitment van vele partijen. Erin geloven 
en je daadwerkelijk inzetten. De gemeente Rotterdam kan helpen 
met regelgeving, Woonbron door grond beschikbaar te stellen, 
de Hogeschool Rotterdam door studenten te leveren en de TU 
Delft met weer andere onderzoeksmogelijkheden. Dan is het ook 
echt een win-win.’  
Duurzaamheid is over eigen hekjes springen. ‘Wat ik mooi vind 
aan CHV, een idee uit 2006, is dat het al heel wat stormen heeft 
overleefd, dankzij de mensen die erin blijven geloven en willen 
samenwerken. Het is begonnen met een ideetje van aantal 
mensen die een organisatie achter zich hadden, en nu gegroeid 
naar commitment van die organisaties zelf. Dat is een wezenlijk 
verschil.’ 

 http://concepthousevillage.nl/ 

“warme jas” voor de woning: passieve verwarming en natuurlijke 
ventilatie, uitgevoerd in biobased materialen, zoals hout en hen-
nep. Active ReUse House is een innovatief ontwerpprincipe voor 
duurzame en comfortabele huizen: een balans tussen een milieu-
vriendelijke en energiezuinige, maar vooral comfortabele woning. 
CHV lijkt zelfs een rol te gaan spelen in de gebiedsontwikkeling 
op Heijplaat. Ria: ‘Dat is – naast de innovaties op het gebied van 
aan alle kanten duurzame huizen en toegepaste producten, 
technieken en ontwerpen – een heel mooi effect. Er komt meer 
 dynamiek in het gebied. Wij kennen op de RDM Campus voldoen-
de jonge professionals, creatieve onderzoekers, die op Heijplaat 
zouden willen wonen. Als ze moeten kiezen tussen wonen in een 
Vinexwijk of in zo’n bijzonder dorp in de haven is die keuze niet 
moeilijk. Dat er een goede basisschool op Heijplaat is helpt.’   
Resultaten? ‘Te veel eigenlijk! CHV is een dynamische beweging. 

Het commitment van 
organisaties is cruciaal.

“
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‘Zonder vrijwilligers 
gaat het niet’           

CLAIRE BROUWER OVER KLEDINGPUNT EN BOEKEN VOOR BLIKKEN 

Kleinschalige ideeën met een grote impact

Tamara, Claire en Mandy van het Kledingpunt
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Restanten van de consumptiemaatschappij 
Claire Brouwer woont zes jaar op Heijplaat. In haar beleving is dat al best lang, voor 
anderen is het pás zes jaar, ‘het duurt lang voordat je niet meer als import wordt 
gezien’. Ze studeert sociale wetenschappen en kocht voor haar kinderen van vijf en 
zes jaar regelmatig tweedehands kleding. ‘Als student heb je niet zoveel geld en ik 
zag om me heen nog veel andere moeders met een uitkering die geen dertig euro 
voor een broekje bij C&A kunnen uitgeven.’
Eerder organiseerde ze voor een NGO projecten en begeleidde ze een project bij 
Emmaus, een woonwerkgemeenschap waar dak- en thuislozen en idealisten samen 
wonen en werken. ‘Daar werd in de kringloopwinkel met wat overblijft van de 
welvaart, restanten van de consumptiemaatschappij, veel gefinancierd. Dat vond 
ik een heel charmant initiatief.’ Via via kwam ze in contact met de kringloopwinkel 
in Rotterdam waar kleding naar Roemenië werd gestuurd, er was eenvoudigweg te 
veel aanbod. De zolder waarop ze begon om mensen hier in Nederland te helpen, 

Tegen zeer sociale prijzen of zelfs gratis kunnen mensen 
met een smalle beurs bij het Kledingpunt op Heijplaat 
terecht voor tweedehands kleding. En wie een boek wil 
lezen ruilt dat voor een blik bonen bij Boeken voor Blikken. 
Kleinschalige ideeën van bewoners met een grote impact. 

Kleinschalige ideeën met een grote impact 

Project Kledingpunt en 
Boeken voor Blikken

Rendement

• Bewonersinitiatief
• Voorkomt onnodig afval door 

recycling en hergebruik
• Armoedebestrijding 
• Nieuwe kansen en vaardigheden 

van de deelnemers
• Sociale cohesie
• Bewustwording milieu
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bleek al snel ook te klein. Woonbron bood de oplossing door de 
leegstaande ruimte van de oude peuterspeelzaal op Heijplaat 
ter beschikking te stellen. Inmiddels heeft het Kledingpunt 5.000 
stuks kleding in huis. 

AANPAK

Regelneef 
‘We voorzien duidelijk in een behoefte en voor mensen in financi-
ele nood kunnen we met een verwijzing van de hulpverlening de 
kleding gratis ter beschikking stellen. Verder is het Kledingpunt 
een stageplaats, waar mensen die re-integreren kunnen leren 
hoe het is om weer te werken, om verantwoordelijkheid te dra-
gen. Bovendien is het een leuke plek om elkaar te ontmoeten.’ 
Ondertussen staat Claire niet meer zelf elke dag in de winkel: ‘Ik 
ben meer de regelneef. Ik heb het opgezet, zorg dat het goed 
loopt, doe de website en de boekhouding. Anderen hebben meer 
oog voor hoe je kleding leuk op een rek kunt hangen.’ 
Zonder vrijwilligers gaat het niet. ‘Tijdens de verwendag van 
Stichting NL Doet zijn de mensen waar we het voor doen, 

weer eens in het zonnetje gezet, aangejurkt en opgetut. En op 
 Nederland 2 waren we in een reportage te zien in het kader van 
NL Doet met de Oranjes.’ 

Ruilen met gesloten beurs   
Boeken voor Blikken is op dezelfde manier ontstaan. ‘De kring-
loopwinkel kreeg niet alleen heel veel kleding, maar ook dozen 
vol boeken, soms wel duizend van één titel, splinternieuw. Daar-
om zijn we gaan ruilen, met gesloten beurs. Mensen  brengen een 
blik voedsel, een pot groenten of een pak rijst of pasta, het moet 
wel nog een jaar houdbaar zijn, en ze kunnen een boek, cd of dvd 
uitzoeken.’ 
De levensmiddelen gaan naar de Voedselbank Rotterdam en 
ook dit initiatief sloeg enorm aan. ‘Mensen stonden met dozen 
vol tweedehands boeken aan de deur en inmiddels hebben we 
 negentig procent tweedehands boeken. Weer stelde Woonbron 
een ruimte ter beschikking, deze keer naast het Huiskamerpro-
ject in de Heyse Blick en ook kregen we van de corporatie de 
inventaris van de voormalige informatiewinkel op Hoogvliet.’  

Zonder vrijwilligers gaat het niet.“
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Gaandeweg aanpassen
En weer speelt een vrijwilliger een cruciale rol. Claire: ‘John de 
Waard heeft het nu overgenomen. Hij is hier vier dagen in de 
week en heeft het leuk ingericht. John is zijn gewicht in goud 
waard. Het is echt zíjn plekje geworden. Mensen komen bij hem 
langs voor een kopje koffie, er is een zitje om te lezen en veel 
dames komen elke week een boek halen. Het komt ook voor dat 
mensen een stapel boeken uitzoeken en dan in de supermarkt 
levensmiddelen halen. Ze komen met een tas vol boodschappen 
terug en gaan met een tas vol boeken weer weg.’ 
Leerpunten heeft Claire eigenlijk niet. ‘Nee, het gaat eigenlijk 
hartstikke goed. Wel had ik in het begin sommige dingen mis-
schien beter op papier moeten zetten, want je hebt toch regels 
nodig. Je kunt ook niet alles voorzien. Daarom is mijn advies: 
begin gewoon. Het wordt toch anders dan je in het begin denkt 
en gaandeweg kun je de situatie aanpassen aan hoe die zich 
ontwikkelt.’ 

 http://www.hetkledingpunt.nl/ 
 http://tv.yeswecare.com/john-van-boeken-voor-blikken/

Dit is een stageplaats, 
waar mensen kunnen 
leren hoe het is om 
weer te werken, om 
verantwoordelijkheid te 
dragen.

“
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‘In alle producten 
zoeken we de circulaire 

economie op’           
GERT JAN DE GIER OVER AMOVEREN OP DE RONDOLAAN

Eruit halen wat erin zit
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Focus op duurzaamheid
In de bouwwereld zijn de taken scherp verdeeld. Eerst komt er iemand het asbest 
saneren, dan komt een ander slopen, een derde maakt de zaak bouwrijp en dan 
komt er een hele stoet bedrijven uit vele disciplines om de bouw verder onder 
handen te nemen. ‘Bij ons bedrijf heeft Freek Oranje veel gedaan om alle discipli-
nes ter voorbereiding op het bouwen zelf in huis te halen. Daarbij lag zijn focus op 
duurzaamheid. Zo werden we van sloopbedrijf een duurzaam amoveerbedrijf, dat 
al vanaf 2000 werkte volgens de principes van de circulaire economie.’  
Aan het woord is Gert Jan de Gier, commercieel directeur bij Oranje BV. ‘Freek 
Oranje was een visionair en zijn focus lag helemaal bij duurzaamheid. We hebben 
samen nog in 2006 de eerste 100% Cradle to Cradle kalkzandsteen aangeboden 
aan een wethouder. Uiteraard werd grondig gecheckt of de grondstof wel  werkelijk 
van de sloopplaats kwam. Ik vond het een eer om na het overlijden van Freek 
Oranje toe te treden tot de directie van het bedrijf.’

Bouwen zonder afval, het sloopmateriaal ter plekke omvormen tot 
nieuw bouwmateriaal. Het is allang geen toekomstmuziek meer. Al in 
2007 werden op Heijplaat met sloop en nieuwbouw in de Rondolaan 
belangrijke, eerste stappen gezet. 

Eruit halen wat erin zit 

Project Sloop Rondolaan

Rendement

• Naar 100% hergebruik 
grondstoffen

• Projecten om bedrijven te laten 
innoveren

• Voorbeeldwerking
• 3 man aan het werk (SROI)
• Beperking op CO2 en 

transportkilometers
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100% gerecycled
Toen Oranje amoveerde op Heijplaat werkte Gert Jan de Gier nog 
als directeur bij Calduran Kalkzandsteen BV. ‘Het granulaat  van 
de bouwmuren werd per schip naar onze fabriek in Harderwijk 
gebracht. Daar maakten we nieuwe stenen, met het granulaat als 
vervanging van nieuw zand. Per vrachtwagen gingen de stenen 
terug naar de bouw in de Rondolaan. Dus echt Cradle to Cradle. 
Dat was in 2007 en het was een experiment waarbij we wilden 
onderzoeken of het op deze manier hergebruiken van materialen 
financieel uit de pas zou lopen met het traditionele proces.’  
Dat bleek mee te vallen en ook met andere materialen ging het 
goed. Hergebruik van dakbedekking en isolatiemateriaal bleek 
voor bijna 100% mogelijk, mits aangeleverd in zuivere stromen. 
Ook PVC is apart ingezameld. ‘Sindsdien zoeken we in alle projec-
ten de circulaire economie op. Dat betekent dat we nog dage-
lijks nieuwe materialen testen. En ontwikkelingen gaan steeds 

verder. We maken nu zelf betonartikelen van 100% gerecycled 
beton granulaat. Kwalitatief is dat eigenlijk beter dan beton met 
primaire grondstoffen.’ 
Een proef met bakstenen is nog in ontwikkeling. ‘We hebben 
tests gedaan om met 20-50% granulaat nieuwe baksteen te 
 maken, maar dat heeft nog niet geleid tot grootschalige toepas-
sing in de bouw, daar is nog wat inspanning voor nodig.’

RESULTAAT

Sloopafval wordt bouwmateriaal
Ondanks de mogelijkheden is het nog niet algemeen gebruikelijk 
om op de plek van de sloop afval om te vormen tot bouwmate-
riaal. ‘Het kan wel, maar je ziet dat mensen daar nog huiverig 
voor zijn, ze durven niet door te pakken. De branche zit erg vast 
aan oude patronen en denkwijzen. Om dit soort innovaties te 
bewerkstelligen heb je meer nodig dan een aantal geïsoleerde 
initiatieven.’ 
Gert Jan merkt wel dat in crisistijd het experiment wordt 
geschuwd. ‘Ja, de bottleneck is eigenlijk de “nieuwe” Hollandse 
moraal: Wat de boer niet kent… Dat is jammer want we moeten 
niet denken vanuit een crisisgedachte. Organisaties staan nooit 
stil; ze veranderen mee met de maatschappelijke en economi-
sche bewegingen. Daar moet je pragmatisch, efficiënt en effectief 
op inspelen.’ 

Nog dagelijks testen we 
nieuwe materialen.

“
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bij ons, ze voelen zich thuis en willen echt in de branche blijven 
werken. Met werk op projectbasis komen deze mensen niet 
 verder, je hoeft ze alleen maar een eerlijke kans te geven.’

 http://www.oranje-bv.nl/

Toch denk hij dat het slechts een kwestie van tijd is voordat deze 
innovaties breed zullen worden toegepast. ‘De wil om het aan te 
pakken is ook een kwestie van mentaliteit. We werken bij Oranje 
nog wel eens samen met Duzan Doepel, een architect die van 
oorsprong uit ZuidAfrika komt. En hij gaf het wel heel treffend 
weer. In Zuid-Afrika bouw je met materialen die voorhanden zijn. 
In Nederland kijken we wat we willen hebben, en slepen daar de 
materialen voor aan. Dat is een wezenlijk verschil van inzicht.’ 

Kansen bieden
In de bouw is veel werk voor laag geschoold personeel. ‘Ja, 
mensen die graag met hun handen werken. Ook mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt proberen we kansen te bieden. 
Daar zijn o.a. met Heijplaat Rules mooie resultaten bereikt. We 
vinden het belangrijk dat je werkt met mensen uit de wijken zelf. 
Dat is ook bij het werk op de Rondolaan gebeurd. Twee van die 
medewerkers werken nu nog steeds bij Oranje. Ook bij andere, 
vergelijkbare projecten is dat zo. Sommigen werken al tien jaar 

De wil om het aan te pakken is een kwestie van mentaliteit.“



Werk maken van steden zonder afval, zonder uitval

‘Cirkelstad is een 
platform voor koplopers’           
RUTGER BÜCH EN FLOOR VAN DER KEMP  
IN GESPREK OVER CIRKELSTAD
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Is er een alternatief?
Floor: ‘Ik zie eigenlijk geen andere mogelijkheid meer dan het 
Cirkelstad-model. Ik herinner me de beginjaren toen ik optrok 
met Freek Oranje. We zagen een samenleving zonder afval en 
zonder uitval, want we wisten ook dat een duurzame samen-
leving een sociale samenleving is waarin iedereen kan meedoen. 
Hoe we het moesten organiseren, daar hadden we toen nog niet 
veel idee van. De tijd was er bovendien nog niet rijp voor.’
Rutger: ‘Dat klopt en nu laten we op Heijplaat zien hoe het kan. 
Partijen nemen verantwoordelijkheid voor de wijk en kijken 
daarbij verder dan het belang van de eigen organisatie of het 
eigen bedrijf. Woonbron is daar een goed voorbeeld van. Maar 

je ziet juist ook heel veel engagement en kracht bij de bewoners. 
Voor mij is het altijd weer inspirerend om te zien met hoeveel 
toewijding de partners van Cirkelstad samenwerken.’
Floor: ‘Je kunt het niet alleen, dat is een heel belangrijk inzicht. 
We zijn continue op zoek naar partners die oprecht willen inves-
teren in hun omgeving , samen met andere partijen. Partner-
schap is één van onze succesfactoren. De partners binnen 
Cirkelstad investeren veel in de samenwerking. We treffen elkaar 
regelmatig en met het college van burgemeester en wethouders, 
en jou als secretaris, heeft Cirkelstad een stevige organisatie. 
Dat is nodig om idealen van fysieke en sociale vernieuwing in de 
praktijk te brengen.’

Werk maken van steden zonder afval, 
zonder uitval

Tegenwoordig noemen we het circulair en inclusief. Bouwen zonder afvalberg en  werkplekken 
openstellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het lijkt een onbereikbaar 
ideaal, maar de weg naar dat ideaal is door Cirkelstad al tien jaar geleden ingeslagen. 

Rutger Büch, gemeentesecretaris van Cirkelstad, in gesprek met Floor van der Kemp, een van 
de founding fathers van Cirkelstad. Een gesprek over inspiratie, het concept en de toekomst.
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Dan is nu wel het moment
Rutger: ‘De seinen voor vernieuwing staan op groen, je merkt dat 
die ideeën nu meer leven in de maatschappij.’
Floor: ‘Ja, je kunt duidelijk zien hoe verschillende corporaties en 
bouwbedrijven bewegen en zoeken naar oplossingen op dit vlak. 
De gemeente Rotterdam wil in hun projecten ook stimuleren om 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk 
te helpen. De corporaties maken hierover langdurige afspraken 
met de gemeente. En het slim koppelen van de leegstandopgave 
in de stad aan nieuwbouw levert profijt op voor alle partijen.’
Rutger: ‘Die beweging zou onmogelijk zijn zonder het groeien-
de bewustzijn over duurzaamheid. We komen bovendien meer 
en meer tot de ontdekking, o.a. door het werk van de Ellen 
 MacArthur Foundation, dat er met de circulaire economie veel 
geld te verdienen is. Een jaar geleden becijferde Europees com-
missaris Janez Potocnik nog dat het verbieden van afvalstorten 
en alleen nog toestaan van verbranding van niet meer herbruik-
bare stoffen, 55 miljard euro kan opleveren plus 520.000 banen. 
TNO kwam in het onderzoeksrapport Kansen voor de circulaire 
economie in Nederland tot vergelijkbare cijfers. Dat besef begint 
door te dringen. We praten nu over Social Return on Investment 
en er is een participatiewet op komst, gericht op mensen met 
een beperking en dan liefst nog uit de omgeving. Dat zijn exact 
de speerpunten van Cirkelstad.’

Floor van der Kemp
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Dit kan overal in Nederland
Floor: ‘De payoff van Cirkelstad is nog altijd: werk maken van 
steden zonder afval en zonder uitval. Je bouwt nog steeds huizen, 
maar het vertrekpunt is anders. Door de eindgebruiker, de toe-
komstige bewoners, hierin mee te nemen krijg je een duurzame 
en vooral leefbare stad. Laat de bewoners meepraten en werk 
met mensen en materialen uit de directe omgeving, laat niet alles 
invliegen. Dat kan natuurlijk in elke regio van Nederland, niet 
alleen in Rotterdam.’
Rutger: ‘Zeker niet alleen in Rotterdam. Met de ministeries van 
Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu en Binnenlandse 
Zaken gaan we binnenkort de Green Deal Cirkelstad onderteke-
nen. Het is onze ambitie om in minimaal vijf andere steden in 
Nederland een Cirkelstad op te richten. Als ik het enthousiasme 
van de partijen in Amsterdam, Utrecht, Amersfoort bijvoorbeeld 
zie, dan heb ik daar alle vertrouwen in. Met de koplopers daar, 
met elkaars kennis en kunde willen we nog veel meer partijen in-
spireren en helpen met praktische toepassingen, handleidingen, 
filmpjes. Dat wordt één grote kennisbank, een soort Academie en 
onze professoren zijn de mensen uit het veld, de mensen die je 
in dit boekje tegenkomt. Ook zij hebben ooit zelf de eerste stap 
gezet. Het is echt een kwestie van doen.’ 

Rutger Büch



Colofon

Partners en vrienden van Rotterdam Cirkelstad
Woonbron
Holcim Nederland
Oranje
Search Ingenieursbureau
Van der Tol Hoveniers en terreininrichters
Doepel Strijkers
RDM Centre of Expertise (onderdeel van de Hogeschool Rotterdam)

BAM Woningbouw Rotterdam
Werkgeverservicepunt Rijnmond
Utrecht Sustainability Institute
Natuur en Milieufederatie

Partners Gebiedsontwikkeling Heijplaat
Gemeente Rotterdam
Havenbedrijf Rotterdam
Vereniging Wijkbewoners Heijplaat
Eneco
Stedin Netbeheerder
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