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DE BOMEN, HET BOS EN DE POLDER 
 
Het verhaal van Hoofddorp-Centraal 
 
 
‘Een plaats voor uitspanning en vermaak, waarin de ingezetenen op 
zondagmiddagen op een mooien avond in de week kunnen rondwandelen en waarin 
de kinderen zich geregeld op gepaste wijze kunnen vermaken.’ Zo beschreef 
burgemeester Adriaan Slob in 1937 het volkspark dat door werklozen werd 
aangelegd voor de inwoners van Hoofddorp. 
 Een park in de polder... dat was iets nieuws. Het was een van de eerste blijken 
van de gedaanteverandering die Hoofddorp en Haarlemmermeer te wachten stond. 
De metamorfose van dorp naar stad bracht nieuwe ruimtelijke opgaven met zich 
mee, en nieuwe vragen over de manier waarop burgers daarbij kunnen worden 
betrokken. 
 Het open proces Hoofddorp-Centraal, begonnen in 2014 en dit jaar afgesloten, 
is de jongste stap in die ontwikkeling. Hieronder vertel ik het verhaal ervan aan de 
hand van gesprekken met een reeks betrokkenen. Het thema ‘park in de polder’ 
bleek daarbij steeds terug te keren: in het verhaal van Hoofddorp-Centraal komen 
we behalve het volkspark ook het Wandelpark tegen, gevolgd door het kantoorpark, 
tennispark, Vondelpark, Hyde Park, Holland Park en lunapark... 
 
 
Verdwaald... 
 
Een veranderingsproces voor Hoofddorp-Centraal? Als bewoner van de 
Amsterdamse binnenstad kon ik me van de noodzaak daarvan geen voorstelling 
maken. Maar dat veranderde snel, namelijk de eerste keer dat ik vanuit Amsterdam-
Centraal de trein nam naar Hoofddorp-Centraal. En pardoes de verkeerde kant op 
liep, gedesoriënteerd doordat alle bebouwing rond het station er eender uitzag. 
 Nadat ik was omgekeerd, kwam ik terecht in een soort spookstad, waar mijn 
voetstappen hol opklonken tegen verlaten gevels. Nog even later verdwaalde ik in 
een donker, ondoordringbaar woud. Het was avond, daardoor leek het allemaal nog 
enger. Ik schrok op van gemekker, akelige hoge kreten en andere angstaanjagende 
dierengeluiden. Snel verder maar, nu belandde ik op een hoge berg, het leek wel de 
Mont Ventoux. Of was het de Alpe d’Huez? 
 Gelukkig zag ik paaltjes, een kabouterpad, dat ik volgde en eindelijk zag ik in 
de verte een lichtje opgloeien. Uitgeput klopte ik aan en een vriendelijke kabouter 
deed open: ‘Ik ben Wim.’ 
 
Dat was mijn kennismaking met de procesregisseur van het open proces Hoofddorp-
Centraal, en met de fameuze gymnastiekzaal. Natuurlijk was de roem van die 
gymzaal me al ter ore gekomen. Zo wist ik dat het een wonder was dat hij überhaupt 
nog overeindstond. Bij eerdere plannen om iets te doen aan het gebied tussen het 
centrum van Hoofddorp en het station was een vast onderdeel: die gymzaal moet 
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weg. Net als trouwens het tennispark, even verderop. Tennis hoefde toch niet zo 
dicht bij het centrum? En wat moest die ouwe boomgaard daar midden in de stad? 
Werd het niet eens tijd die halfrotte appelbomen van de Fruittuinen om te zagen? 
 Hartstikke duur was die grond daar... wat je daar niet allemaal mee kon doen. 
Woontorens neerzetten, bijvoorbeeld. Voor kenniswerkers en expats, zei de VVD. 
Voor sociale verhuur, zei de PvdA, de andere grote bestuurspartij in het college van 
B&W. 
 En dat was nog maar één van de varianten die sinds de jaren negentig werden 
geopperd om het groene hart van Hoofddorp op te stoten in de vaart der volkeren. 
‘Elke vier jaar, bij ieder nieuw college, kwamen er plannen om dat tussengebied te 
ontwikkelen,’ zegt polderecoloog Henk Nijenhuis. Zo waren er plannen voor een 
busbaan door de Fruittuinen, een grote evenementenlocatie, een enorm viaduct 
eroverheen, een vierbaansweg er dwars doorheen...  
 ‘Cityvorming’ noemden we dat in Amsterdam in de jaren zeventig. Ik woon zelf 
in de Nieuwmarktbuurt, eigenlijk een beetje de Fruittuinen van Amsterdam. Waar 
mijn woning staat, had nu een vierbaansweg gelegen als daarvoor niet op ‘t nippertje 
een stokje was gestoken door actiegroepen uit de bevolking. 
 Ook in Hoofddorp kwamen bewoners in actie om een uniek stedelijk gebied te 
redden. Niet, zoals destijds in Amsterdam, door grootscheepse kraakacties en 
confrontaties met de politie, wel door vasthoudend bezwaar te blijven maken tegen 
de opeenvolgende grootschalige ontwikkelingsplannen en door zo nodig op te 
trekken naar de burgerzaal van het raadhuis. 
 Zo wisten zij de condities te creëren waaronder in 2014 het open proces 
Hoofddorp-Centraal van start kon gaan: een zeer vérgaande vorm van participatie 
waarbij inwoners, ondernemers, ontwikkelaars en andere betrokkenen meedachten, 
meepraatten en meebeslisten over de toekomst van het gebied tussen het station en 
het centrum van Hoofddorp. 
 Een heel divers gebied, met het verouderde kantorenpark Beukenhorst-West, 
het Wandelbos, de Fruittuinen, het tennispark en kinderboerderij De Boerenzwaluw. 
Heel divers, maar niet samenhangend. Om zich te kunnen verweren tegen 
toekomstige aanslagen op zijn bestaan, zou deze verzameling ongeregeld groen 
een vorm van eenheid moeten uitstralen. Daarvoor een oplossing aan te dragen, 
was de uitdaging van het open proces Hoofddorp-Centraal. 
 
 
Een volkspark en een proeftuin voor Hoofddorp 
 
Maar hoe is die verzameling groene snippers in het hart van Hoofddorp eigenlijk 
ontstaan? Daarvoor moeten we terug naar de jaren dertig. Nederland kampt met 
massawerkloosheid tengevolge van de Crisis. Overal zoeken autoriteiten naar 
mogelijkheden om mensen aan het werk te krijgen. In Haarlemmermeer haalt 
burgemeester Adriaan Slob alles uit de kast om te voorkomen dat werklozen naar 
Drenthe worden gestuurd om daar ontginningswerkzaamheden te verrichten. Daar 
krijg je maar gebroken gezinnen van, weet hij, en allerhande ongewenste 
verleidingen. 
 Door werkverschaffingsprojecten in de Meer zelf te bedenken, houd je de 
gezinnen heel en de kosten laag. Zodoende besluit de gemeente in 1937 een 
perceel van ruim tien hectare bouwland door werklozen te laten egaliseren en 
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bewerken. Drie hectare als park, voor de rest wordt nog een bestemming gezocht. 
De Nederlandse Heidemaatschappij zal het werk uitvoeren en de exploitatie ter hand 
nemen. 
 
Ko Alewijn woont in de Piratenwijk en trimt met een groep vrienden in het 
Wandelbos, nu voor het 47ste jaar. ‘Begonnen als jonge hennen en nu ouwe 
bokken, onder wie Jan van 91.’ Ko woonde als kind al op loopafstand van het 
Wandelbos: ‘Het was mijn achtertuin.’ Hij ging er als jochie vogelnestjes kijken, wist 
precies in welke bomen die zaten. De Kruisweg, waar hij geboren werd, was toen 
zo’n beetje de enige straat van Hoofddorp. Het Bosje was het einde van het dorp. Je 
keek er zó de polder in, allemaal boerenland. 
 Het nieuwe park lag dus in het groen en dat kwam bij de aanleg eind jaren 
dertig goed uit, want dat was ook de periode waarin gemeentebesturen bewoners 
wilden ‘verheffen’: ze moesten naar buiten om te recreëren, dat was gezond voor 
lichaam en geest. Het Wandelbos werd aangelegd als ‘volkspark’. 
 Ontwerper Wieger Bruin sprak liever van een bospark: een plek waar je de 
sensatie van een diep, geheimzinnig woud kan ondergaan. Bosgalm en Waldruh op 
de vierkante meter. Maar waar je ook mooie vergezichten en schilderachtige 
doorkijkjes tegenkomt. 
 ‘Romantisch en rustiek,’ zegt Henk Nijenhuis terugblikkend. ‘Het was bedoeld 
als flaneerbos voor de betere standen, mensen die de tijd hadden om er even op uit 
te gaan. Met kromme paden, zodat dat je elkaar niet te veel zou zien.’ 
 Een deel van het gebied had tot 1936 een minder verheven bestemming: het 
was in gebruik als vuilstort. Door die af te dekken en op te nemen in het bospark, 
realiseerde Wieger Bruin ook nog een rustieke heuvelpartij, een extra aanwinst voor 
dit besloten, arcadische paradijsje midden in de winderige polder. ‘Latere 
generaties,’ zei de burgemeester, ‘zullen zien dat een kleine gemeente tot grote 
dingen in staat is.’ 
 
Het bospark werd aangelegd door driehonderd jeugdige werklozen en kostte f 
71.557,81. Aanvankelijk werd dat te duur gevonden; dat het toch door kon gaan, was 
te danken aan de bestemming die werd gevonden voor het andere deel van het te 
ontginnen gebied, tussen het park en het dorpscentrum. 
 In 1935 had Veilingvereeniging ‘Haarlemmermeer’ een poging gedaan om met 
financiële hulp van de gemeente een proeftuin voor de fruitteelt van de grond te 
krijgen. Er werd verteld dat de grond in de polder niet geschikt was voor fruitteelt, en 
dat er daarvoor ook te veel zeewind waaide. Maar nabij Abbenes had S. de Clerq 
een boomgaard met goede opbrengsten. Dus waarom niet eens uitgezocht hoe het 
zat met de mogelijkheden voor fruit op klei? 
 Het gemeentebestuur wees het verzoek af: geen geld! Maar ook de provincie 
Noord-Holland vroeg zich af of fruitteelt niet kon helpen de hoge werkloosheid te 
verlichten. Fruitteelt is immers een arbeidsintensieve aangelegenheid en een 
proefbedrijf zou telers kunnen aanmoedigen zelf iets te beginnen. 
 In 1937 kocht de provincie de zeven hectare waarvoor de gemeente nog een 
bestemming zocht, gelegen langs de gemeentelijk sportvelden. Datzelfde jaar 
berichtte het ministerie van Sociale Zaken aan B&W dat het akkoord ging met het 
tewerkstellen van een veertigtal werkloze arbeiders uit de gemeente voor het 
aanleggen van een demonstratietuin voor de fruitteelt door de NV 
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Ontginningsmaatschappij ‘Noord-holland’. 
 De gemeente betaalde de arbeidslonen (twee gulden per week), de 
regenverletvergoeding, de rentezegels, het vervoer en de premie Ziektewet, de 
provincie sprong bij met de bijkomende kosten en het ministerie subsidieerde met 
bijdragen uit het Werkloosheidssubsidiefonds. Eind 1937 werd gestart met het 
spitten, egaliseren en graven van afwateringssloten en de aanleg van een 
wandelweg rond het terrein en een windschut van populieren. 
 De zeven hectaren werden verdeeld in twintig proefvakken, waarin appels, 
peren en pruimen werden aangeplant. Het ging om voor die tijd moderne 
fruitsoorten, vertelt Henk Nijenhuis, zoals Rode van Boskoop, Cox, James Grieve, 
Yellow Transparent en Laxton’s Superbe (appels), en Beurré Hardy en Clapp’s 
Favourite (peren).  
 Welke soorten zouden het beste gedijen op de klei en welke snoeivormen 
waren aan te bevelen? Er werd aangeplant met verschillen in drainage, ondergewas, 
plantafstand tussen de rijen en de bomen, ondergrond, bemesting, afdekking en 
spitdiepte. Er werd ook geëxperimenteerd met het verschil tussen halfstam- en 
struikgewassen.  
 Later werden ook bramen, frambozen en bessen geplant, vertelt Henk 
Nijenhuis, maar niet voor lang. 
 
Volkspark en proefbedrijf waren, helemaal in overeenstemming met de geest van die 
tijd, een project vóór de mensen, maar niet dóór hen. Notabelen en autoriteiten 
bedisselden alles, zij wisten wat goed was voor de bewoners. 
 Toch lieten die zich niet onbetuigd. Zo waren de boeren in de polder niet 
enthousiast over het bosplan, want in het bos zijn wilde dieren... muizen namelijk, 
die aan je gewassen komen knagen. Ook vreesden zij dat fruitbedrijven hun meest 
vakbekwame arbeiders zouden wegplukken. Resultaat was een typisch 
poldercompromis: het fruitteeltproefbedrijf zou er komen, maar de provincie zou 
geen verdere propaganda maken voor het telen van fruit. 
 
 
Oude knarren redden oude rassen 
 
Aanvankelijk was de opbrengst van het proefbedrijf niet om over naar huis te 
schrijven, blijkt uit een eerste verslag over de jaren 1938 en 1939. Belangrijkste 
oorzaken: de wind die vrij spel had omdat de populierenhagen nog onvolgroeid 
waren en een strenge vorstperiode. Maar uit het verslag 1938-1948 bleek dat 
fruitteelt in de Haarlemmermeer prima kan gedijen. De bomen waren best gegroeid 
en de opbrengst deed niet onder voor die van bedrijven elders in het land. 
 In 1956 vond de provincie dat het bedrijf het ook wel zonder haar kon stellen en 
bood de grond te koop aan. De gemeente had er wel oren naar, met het oog op 
‘toekomstige ontwikkelingen’. Na langdurig gesteggel over de verkoopprijs 
verhuisden de Fruittuinen voor 90.000 gulden naar het gemeentelijk grondbedrijf. 
 Toch bleef het nog particulier gebied, daar kwam je als jongetje niet zomaar in, 
herinnert Ko Alewijn zich. Je moest uitkijken voor meneer Bos, de baas van het 
proefbedrijf, een imposante, lange man. ‘Daar hadden we als kinderen ontzag voor,’ 
weet ook gepensioneerd akkerbouwer Bram Verbeek nog. 
 In 1972 kocht de gemeente de laatste pachter uit. Volgens de directeur 
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Financiën ontleende die er ‘ternauwernood enig inkomen’ aan. De fruittuin kwam nu 
in beheer bij het gemeentelijk landbouwbedrijf. Door er wat vee te laten grazen wist 
gemeenteboer Cor de Kuyer de kosten enigszins te drukken. 
 De eerste paar jaar werd het fruit geplukt door mensen van de sociale 
werkvoorziening en vrijwilligers. Eind 1973 berichtte ir. Jonker, directeur Openbare 
Werken, aan B&W dat pogingen om althans een deel van de oogst te verkopen, 
waren mislukt. Waarop de 330 kisten fruit cadeau werden gegeven aan plaatselijke 
bejaardenhuizen en aan epilepsiecentrum De Cruquiushoeve.  
 Datzelfde jaar betrok G.W. Stellinga, hoofd van de gemeentelijke 
groenvoorzieningen, met zijn gezin de enige woning in de Fruittuinen, naast de 
fruitloods. Zoon Marco, toen zeven jaar oud, herinnert zich: ‘Er waren toen veel meer 
bomen, allemaal kaarsrecht in het gelid, ook diagonaal. En het terrein was veel 
groter. Aan alle kanten lag ons huis in het groen.’ 
 Eenzaam was het ook, vult zijn moeder aan. ‘Tegenwoordig komen de mensen 
van de kantoren hier tussen de middag hun boterham opeten, maar vroeger zag je 
op ‘t pad alleen wel eens een verdwaalde hardloper. En ‘s nachts was het hartstikke 
donker. Helemaal ginds waar nu het raadhuis is, stond een lantaarnpaal en aan de 
andere kant, waar nu de kinderboerderij is, ook een.’ En je hoorde de wind in de 
populierenhagen tussen de proefvakken, dat kon zo prachtig ruisen, ‘s avonds. Er 
nestelden uilen en torenvalken. Vogelaars helemaal uit Amsterdam kwamen 
daarnaar kijken. 
 Intussen was de boomgaard opengesteld voor het publiek en mocht iedereen 
gratis komen plukken. ‘Pa ergerde zich wel eens als ze te hard aan de boom 
schudden, zodat ook de onrijpe vruchten eruit vielen,’ weet Marco nog. 
 Ook in andere opzichten gingen de Fruittuinen Stellinga ter harte. In 1976 
stelde hij B&W zelfs voor de exploitatie aan hem over te dragen. Hij zou dan voor 
eigen rekening alles verzorgen, inclusief het openstellen voor het publiek en de 
schooljeugd (in 1975 bezochten dertig schoolklassen de tuin). Dit als ‘uiting van 
betrokkenheid bij en liefde voor de fruittuin’. Het zou de gemeentelijke diensten 
ontlasten en ‘het nadelig saldo ten laste van de fruittuin aanzienlijk verminderen.’ 
 Stellinga’s baas, ir. Jonker, adviseert positief: Stellinga is vakkundig en het is 
financieel voordelig. Toch wordt het verzoek, na een hoop gekissebis tussen 
gemeentelijke diensten, afgewezen. Uit het antwoord van de gemeente blijkt ook dat 
Stellinga wat koeien en kalveren laat grazen in de boomgaard. De koeien moeten 
verwijderd en voor de kalveren moet hij betalen! 
 Twee jaar later, in 1978, is het weer hommeles tussen de diensten. Ir. Jonker 
verzoekt B&W het ‘ondeskundig snoeiwerk’ door gemeenteboer De Kuyer stop te 
zetten. De Kuyer is ‘rigoureus’ aan het snoeien geslagen, ‘vermoedelijk om ruimte te 
scheppen voor mechanisch onderhoud. Op de snoeiwonden zijn 
afstervingsverschijnselen waargenomen, waarmee het voortbestaan van de bomen 
in het geding is.’ Jonker pleit ervoor het onderhoud van de Fruittuinen onder te 
brengen bij zijn dienst Openbare Werken. 
 Ook de directeur Financiën, G. Pannekoek, mengt zich nu in de strijd. Die oude 
bomen waren al jaren niet meer gesnoeid, schrijft hij, waardoor het onmogelijk was 
geworden tussen de bomen door te rijden, wat af en toe toch nodig is. De Kuyers 
maatregelen zijn dus onvermijdelijk om nog een enigszins sluitende exploitatie 
mogelijk te maken. B&W geven hem gelijk. Het beheer is en blijft ondergebracht bij 
de gemeentelijke boerderijen ‘om de kosten drastisch te beperken.’ Daarom is 
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mechanisch onderhoud, en dus snoeien, noodzakelijk. 
 Zo balanceerden de Fruittuinen jarenlang tussen een bestemming ten behoeve 
van erfgoed en onderwijs, of ten dienste van de gemeentelijke begroting. 
Tegelijkertijd werd er duchtig geknabbeld aan de omvang van het gebied. Sinds eind 
vorige eeuw is ongeveer de helft van de Fruittuinen verdwenen om aan de 
centrumzijde plaats te maken voor een parkeerdek en de Burgemeester van der 
Willigenlaan, en aan de zuidwestelijke kant voor een nieuwe woonwijk. 
 ‘Wat er over is, hebben omwonenden voor de poorten van de hel weggesleept,’ 
zegt amateurhistoricus Janny Herfst, die regelmatig bijdragen levert aan magazine 
Meer-Historie. ‘Als het aan de overheid had gelegen, waren de Fruittuinen er al lang 
niet meer geweest.’  
 
Van de twintig proefvakken waarmee de Fruittuinen in 1938 van start gingen, zijn er 
nu nog zeven over, voornamelijk beplant met appelbomen. Het aantal nam nog 
verder af doordat de afstand tussen de bomen, aanvankelijk 3,5 meter, nu zeven 
meter bedraagt. Dat is een afname met driekwart, zoals Henk Nijenhuis voorrekent. 
 Nijenhuis vermoedt dat dit gebeurd is vanwege de ‘uitgroei’: ‘Toen de laatste 
pachter vertrokken was, en het snoeien er steeds meer bij inschoot, is het gaan 
uitgroeien. Dat kun je nog zien doordat het onderaan breed uitwaaiert en daarna 
recht omhoog gaat. Daaraan zie je het moment dat ze weer zijn gaan snoeien. Het is 
een unieke vorm, kenmerkend voor verwaarlozing, maar wel heel mooi en 
karakteristiek.’ 
 Van deze oude bomen vallen er elk jaar wel een paar uit door storm of inrotten. 
Een keer per jaar wordt hier ‘ingeboet’, vertelt Wim van der Lee: de ouwe weg, 
nieuwe neerzetten. Henk Nijenhuis weet waar je die oude rassen nog kan halen. 
 Dat ze er überhaupt nog staan, is te danken aan een ‘Groengroep’ die vooral 
bestaat uit bewoners van de nieuwe wijk De Fruittuinen. Wim: ‘Onder leiding van 
Ton de Leeuw en Bram Verbeek heeft deze groep er de afgelopen vijftien jaar voor 
gezorgd, onbaatzuchtig en tegen alles in, dat die fruitbomen overeind bleven.’  
 De Groengroep houdt zich ook bezig met het snoeien van de bomen, hoewel, 
zegt parkarchitect Rob van Dijk, niet zo intensief als eigenlijk zou moeten. Als ik 
Henk Nijenhuis ernaar vraag, begrijp ik dat ook hier sprake is van een 
poldercompromis. Binnen de werkgroep botsen twee stromingen: rekkelijken (laat zo 
lang mogelijk staan) en preciezen (snoeien en anders weg ermee).  
 Ook een andere kwestie zorgt voor enige verdeeldheid. Iedereen mag komen 
plukken, zegt een bordje in de Fruittuinen, mits hij daarvoor een ‘appelplukker’ 
gebruikt, een soort verlengd kerkenzakje dat als schepnet fungeert. In de bomen 
klimmen of een ladder gebruiken is verboden. Ook dat staat op het bordje. 
 Bram Verbeek constateert dat mensen door dat bordje te vroeg aan het 
plukken slaan. ‘Dan is zo’n boom al geraust voordat de vruchten rijp zijn. Waarom 
niet dat bordje “vrij plukken” pas neergezet als het fruit goed is?’ 
 Henk Nijenhuis: ‘Dat bord heb ik in 2008 laten neerzetten. Het maakt niks uit, 
want als de mensen appeltjes zien hangen, denken ze sowieso: hee, daar hangen 
appeltjes! En het straalt ook een soort gastvrijheid uit, zo’n welkomstbord.’ 
 
 
Bram Verbeek: de paden naar de potjes [KADER] 
‘Ik heb er nog gespeeld,’ zegt Bram Verbeek. ‘En les gehad, toen ik op de 
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landbouwwinterschool zat, les in snoeien en zo.’ Vanuit zijn appartement aan de 
gelijknamige straat heeft hij een schitterend uitzicht op de Fruittuinen. 
 Verbeek is gepensioneerd akkerbouwer, zat van 1982 tot 1998 in de 
gemeenteraad (VVD) en was in 1994 wethouder. Met de Groengroep van zeven à 
tien man - en vrouw, er zijn ook dames bij - gaat hij elke derde zaterdagochtend van 
de maand de tuin in. Wel zijn de meeste Groengroepers van gevorderde leeftijd; net 
als die taaie appelbomen zijn dit oude knarren die weigeren om te vallen. 
 Ook Ton de Leeuw, de andere drijvende kracht achter de Groengroep, is 
wethouder geweest. ‘Zij weten hoe je wat geld bij de gemeente kan lospeuteren,’ 
zegt Wim van der Lee, ‘en als zo’n oude fruitboom omvalt, weten zij welke soort dat 
is en gaan ze diezelfde soort halen. Binnen de ambtelijke organisatie is dat altijd met 
een dosis liefde omarmd.’ 
 Bram beaamt: ‘Ton de Leeuw is goed thuis in de paden naar de gemeentelijke 
potjes. Als groepje krijgen we duizend, vijftienhonderd euro per jaar om nieuwe 
bomen te kunnen planten en beschermende gaasjes om de stammen te kunnen 
zetten.’ 
 
 
Megaplannen 
 
Over de toekomst van het gebied tussen centrum en station wordt al tientallen jaren 
gesteggeld. Dat is verklaarbaar uit de bijzondere geschiedenis van Hoofddorp. Het 
polderdorp op de kruising van Hoofdvaart en Kruisweg werd geleidelijk steeds 
stadser maar ontwikkelde zich ook tot een ‘planologisch gedrocht’, zoals Marco 
Stellinga het uitdrukt. En hij kan het weten, want hij groeide op in de Fruittuinen. Van 
daaruit zag hij het dorp steeds verder oprukken en tot stad worden. 
 ‘Het centrum ligt nagenoeg aan de rand van het dorp,’ zegt hij. De uitbreiding is 
altijd westwaarts gegaan, want oostwaarts mocht je geen woningen bouwen 
vanwege de Schipholcontouren.’ Daardoor liggen het station en Beukenhorst met de 
rug naar het centrum. 
 
Het is een favoriete anekdote van procesregisseur Wim van der Lee. Toen eind 
jaren negentig weer eens een plan over de toekomst van het centrum werd 
besproken, opperde iemand om ook eens te kijken naar het hele gebied tussen 
centrum en station, met de woorden: ‘Er ligt daar een schone jonkvrouw te slapen, 
die hoef je alleen maar wakker te kussen.’ Maar dat pakte anders uit. Milo 
Schoenmaker, de wethouder van ruimtelijke ordening, kwam er bij zijn afscheid in 
2003 op terug: ‘Als ik geweten had wat een takkewijf dat was, was ik er nooit aan 
begonnen.’ 
 Inderdaad verliepen de eerste initiatieven om het gebied tot nieuw leven te 
wekken, niet bepaald veelbelovend. In 1999 vond een poging plaats aan de hand 
van een schetsontwerp van architect Wiel Arets. Het was een ‘versteend’ ontwerp, 
met kantoren, een congrescentrum en hoge woontorens om het financieel haalbaar 
te maken. Plus een groot verkeersviaduct over het plangebied heen. 
 ‘Stedenbouwkundig en vakmatig was het een goed plan,’ vindt Bert 
Uitterhoeve, vanaf 2003 directeur ruimtelijke ontwikkeling, ‘maar het ging wel dwars 
door alle gevoeligheden heen. Er volgde een kleine volksopstand, een harde 
veldslag.’ 
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 Janny Herfst, die het als verslaggever van het Witte Weekblad van nabij 
volgde, vertelt hoe de inspraak uit de hand liep: ‘Er waren meerdere bijeenkomsten, 
publieksdebatten en hoorzittingen in het raadhuis, maar de mensen vertrouwden het 
niet.’ Vooral omwonenden vonden het plan te ambitieus en te grootschalig en 
kwamen op voor behoud van het Wandelbos en de Fruittuinen. Op een bijeenkomst 
in juni 2000 werd het voorstel om het raadhuis te verplaatsen naar de Fruittuinen 
weggehoond. 
 ‘Die zogenaamde inspraak ging dan bijvoorbeeld over de vraag wat er met de 
tennisbanen zou gebeuren,’ herinnert zich Ko Alewijn, betrokken buurtbewoner en 
tennisser. ‘Okee, dank u wel, en dan kwam er iets totaal anders uit de bus. Geef de 
burger brood en spelen en regel het verder zelf, dat was het idee toen.’ 
  
In 2003 werd het nog een keer geprobeerd, met het veel bescheidener plan ‘Hart 
voor Haarlemmermeer’ van architect Felix Claus en ontwerper Ton Schaap. ‘Maar 
de wonden van het plan-Arets waren nog zo vers dat ook dit voorstel sneuvelde,’ 
zegt Bert Uitterhoeve. Reden was onder andere dat ook nu de tennisvereniging er 
aan moest geloven, om plaats te maken voor woningbouw om het financieel rond te 
krijgen. 
 Zo verscheen door de jaren heen het ene na het andere oliemannetje. Maar 
steeds werd ook weer olie op het vuur gegooid, blijkt uit de krantenknipsels in de 
gymzaal. Die rottige ouwe appelbomen konden wel weg, die waren goed voor 
brandhout. Weg met het taboe op het bebouwen van de Fruittuinen en het 
Wandelbos, vond bijvoorbeeld VVD-fractievoorzitter H. Kuipers in 2005. Zonder 
gebruik te maken van die gemeentelijke gronden wordt het nooit wat met het 
centrum van Hoofddorp, oordeelde hij. Maar steeds wisten bewoners daar een 
stokje voor te steken. 
 Dat was de situatie die Bert Uitterhoeve aantrof toen hij in 2003 directeur werd 
met onder andere ruimtelijke ontwikkeling en participatie in zijn portefeuille: ‘Twee 
gesneuvelde plannen, voortgekomen uit een rare mix van informeel 
plattelandsbestuur en grootschalige modernistische ideeën: we gaan hier een 
nieuwe stad bouwen voor de mensen.’ 
 Uitterhoeve kwam uit Amsterdam, waar hij onder andere had gewerkt onder 
wethouders Jan Schaefer en Michael van der Vlis en alle soorten stadsvernieuwing 
en inspraak had meegemaakt. Maar in Haarlemmermeer voelde hij zich terug 
gekatapulteerd naar de jaren vijftig. ‘Eigenlijk kenden ze het hele begrip participatie 
nog niet. Participatie was hier een telefoontje naar de wethouder. Als je hem kende, 
dan.’ 
 
Dat de grootscheepse plannen keer op keer sneuvelden, was grotendeels te danken 
aan de Belangengroep Stadspark Hoofddorp, een informeel samenwerkingsverband 
van zo’n 250 bewoners van De Fruittuinen en de Piratenwijk. 
 Een van de drijvende krachten was Myrna van den Kommer, die als kleuter al 
rondliep in het gebied (‘Mijn grootvader heeft nog boompjes geplant in het 
Wandelbos’), er later zelf ging wonen en er nog steeds op familiebezoek komt. En 
niet te vergeten, zij is omgevingsjurist en wist de gemeente via scherpe en goed 
gefundeerde brieven bij de les te houden. 
 Zo ook in 2012, toen een deelstructuurvisie Hoofddorp 2030 werd opgeleverd 
met enorme torens en een evenemententerrein in het tussengebied. ‘Er zou weinig 
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van de Fruittuinen overblijven,’ vertelt Myrna van den Kommer. ‘En ook nu zou de 
tennisvereniging weg moeten. Samen met de tennissers hebben we ingesproken bij 
de gemeenteraad en zijn we ook een keer met honderdvijftig mensen naar het 
raadhuis getrokken.’ Ook protesteerde de Belangengroep bij de Raad van State over 
het gebrek aan inspraakmogelijkheden. 
 Die procedure werd verloren en in 2012 meldde de gemeente: ‘Onze ambitie 
voor een visie op Hoofddorp is naar aanleiding van de participatie niet gewijzigd.’ 
Maar het protest is tactisch wel van belang geweest, zegt Myrna van den Kommer. 
‘We hebben daarmee de druk opgevoerd om in het bestemmingsplan voor de 
Fruittuinen en het Wandelbos meer rekening te houden met onze belangen. Zoals 
uiteindelijk ook gebeurd is bij het open proces.’ 
 
Deze getroebleerde voorgeschiedenis had één ding duidelijk gemaakt: op de oude 
manier ging het niet meer. ‘De stijl van de jaren negentig was niet meer te doen,’ 
zegt Bert Uitterhoeve, ‘zowel vanwege het soort bestuurders dat je had als vanwege 
de bevolking: er was een heel nieuwe instroom op gang gekomen.’ 
 ‘Plan A werkte niet. Plan B ook niet. We werden als gemeente ons hok weer 
ingeschopt, zegt Jeroen Haan, programmamanager participatie bij de gemeente. 
‘Toen dachten we: laten we het eens heel anders gaan doen.’ 
 Waarom toen? Niet alleen uit wanhoop over de opeenvolging van 
mislukkingen. Maart 2014 waren er verkiezingen, waarbij de lokale partij 
Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP) zes raadszetels behaalde. Participatie 
stond hoog genoteerd in het HAP-verkiezingsprogramma. Ook beloofde de partij 
zich hard te maken voor behoud van het tennispark op de bestaande plek. 
 Toen de HAP twee wethouders ging leveren, ging een van hen, Marjolein 
Steffens-van de Water, zich dan ook bezighouden met onder andere leefomgeving 
en participatie. Samen met Adam Elzakalai (VVD, onder ander economische zaken 
en ruimtelijke ordening) werd zij projectwethouder Hoofddorp-Centraal. 
 
 
Eerste bijeenkomst: ‘tenenkrommend’ 
 
Twee mantra’s klinken, na de gesprekken die ik heb gevoerd met betrokkenen bij het 
open proces, nog na in mijn oren. De eerste luidt: ‘Papierversnipperaar! Alles in de 
papiervernietiger. Naar de prullenbak met al die ouwe verhandelingen, plannen en 
nota’s. Wég met die oude vormen en gedachten.’ Unisono werd dat liedje gezongen 
en de mensen van de gemeente zongen het om ‘t hardst mee. 
 Snel gevolgd door de tweede mantra: ‘Dit keer géén plan! Géén business case. 
Géén afgebakend projectgebied. Géén ontwerp, géén eindbeeld en zeker ook géén 
“stip op de horizon”.’ 
 Daarover bestond dus geen misverstand: over wat het open proces níét zou 
moeten zijn om eindelijk samenhang en levendigheid te brengen in dat verweesde 
gebied tussen centrum en station. 
 Maar wat dan wel? Dat was minder duidelijk. Dat moest blijken. ‘Voor dit 
college, met deelname van HAP, gold: we moeten iets met participatie, maar we 
weten nog niet precies wat en hoe,’ zegt Jeroen Haan. ‘Hoe organiseer je het 
samenspel tussen gemeente, gemeenschap, professionals en ambtenaren?’ Om 
daarin meer duidelijkheid te brengen, werd hij als kwartiermaker aan het open 
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proces toegevoegd. 
 ‘De brug bouwen terwijl je erover loopt,’ zo schetst hij het proces. ‘Je zet een 
stap, je kijkt om, was dat de kant die we op wilden? Mensen gingen er wat van 
vinden, gingen mee duwen en trekken. Steeds ervan leren en erop reflecteren.’ 
 
Welnu, aan duwen en trekken was geen gebrek tijdens de bijeenkomst ‘Tussen nu 
en Toekomst’ in de Podiumzaal van Pier K, waarmee het open proces op 31 maart 
2014 van start ging. 
 ‘Op een neutrale plek, niet op het raadhuis,’ zegt Yvonne Lub van het Podium 
voor Architectuur, dat in de startfase naast de gemeente als trekker van het open 
proces fungeerde. ‘De zaal was berekend op 158 mensen, maar er waren er 180. 
We gaven alle betrokken partijen letterlijk een plek op het podium, ieder op een 
ander soort stoel: de winkelcentrummanager, het raadslid, de marktpartij, een 
bewoner, een gebruiker van kantoorruimte, iemand van het Wandelbos en van de 
Fruittuinen, alle smaken op het podium.’ Bert Brink, die er namens de 
tennisvereniging mocht plaatsnemen, herinnert zich: ‘Ik zat op een stoel met als 
rugleuning een gestrekte middelvinger.’ 
 En dat was een goed getroffen symbool voor de sfeer, die avond. ‘Er was 
zoveel achterdocht dat we vooraf dachten: we gaan geen verslag maken, dan krijg je 
alleen maar gekissebis achteraf,’ zegt Yvonne Lub. ‘In plaats daarvan hebben we 
tijdens de bijeenkomst tekeningen laten maken, op een cartooneske manier. Terwijl 
de “Jongens van de Tekeningen” ze maakten, werden ze geprojecteerd op een groot 
scherm, zodat iedereen het meteen kon zien.’ 
 Veel helpen deed het niet. [...], zegt Marjolein Steffens, destijds HAP-
fractievoorzitter, die er ook bij was. [...].  
 Kwartiermaker Jeroen Haan spreekt van ‘koekoeksparticipatie’. Dat wil zeggen: 
ik hoor het aan, neem het mee naar binnen in de koekoeksklok en je moet maar 
afwachten wat daar gebeurt en wanneer die koekoek weer eens naar buiten komt.  
 Maar niet alleen de gemeente was de kwaaie pier - ook de partijen onderling 
zaten elkaar op de huid. Ciska te Boekhorst van stichting Ons Tweede Thuis en 
kinderboerderij De Boerenzwaluw herinnert zich een ‘chaotische brainstormsessie’, 
waarbij mensen door elkaar schreeuwden die zo nodig gelijk moesten hebben. 
‘Bijvoorbeeld het station even verplaatsen.’ 
 Zelf hoort ze eerder bij de ‘sociale mutsengroep’, die zich niet zo gauw in het 
strijdgewoel stort. Iemand fluisterde haar toe: ‘Je moet zeggen dat de kinderboerderij 
verplaatst moet worden.’ Waarom, vroeg ze verbaasd. ‘Dan kun je een betere plek 
krijgen.’ ‘Maar ik ben heel blij met onze plek,’ antwoordde Ciska. ‘En weet je wel wat 
dat kost?’ 
 De apotheose kwam aan het eind van de avond. Wethouder Jeroen Nobel, die 
door de tekenares van een kroontje was voorzien, kwam vertellen dat het nemen 
van besluiten niet aan de mensen hier was, maar toch echt aan de raad, en dat het 
geld de gemeente trouwens niet op de rug groeide.  
 ‘We hielden ons hart vast,’ zegt Yvonne Lub. ‘We konden participeren wat we 
wilden, maar zo’n uitspraak doet een eerste avond teniet.’ ‘Tenenkrommend’ vond 
Myrna van den Kommer het. ‘De arrogantie van die wethouder... verschrikkelijk!’ 
 Wim van der Lee ‘stond erbij en dacht: Tjezus, daar gaan we! Op de laatste 
slide van die avond stond míjn mailadres levensgroot geprojecteerd. Wij zijn toen als 
kernteam van het open proces met een 3-0 achterstand het veld in gestuurd.’  
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Maar er diende zich ook een lichtpuntje aan, een belangrijk lichtpunt, zou later 
blijken. Het open proces floreerde niet dankzij de inspanningen van een 
managementgoeroe, coach of dikbetaalde consultant. Het dankt zijn succes voor 
een niet gering deel aan een onaanzienlijk gebouwtje dat toevallig in beeld 
verscheen. 
 Aan de Prins Hendriklaan was die ouwe gymzaal leeg komen te staan. 
Neergezet rond 1960, in onaanzienlijke wederopbouwstijl, voor de kindertjes van 
twee scholen in de buurt. Nu overbodig geworden en op de nominatie om te worden 
gesloopt. 
 Het open proces betekende een tweede leven voor het gebouw: een voorbeeld 
van ‘hergebruik’ dat helemaal paste in het straatje van de nieuwe HAP-wethouders. 
‘En toen hebben Wim en consorten er met simpele middelen zelf een leuke plek van 
gemaakt,’ zegt Sjoerd Feenstra van stedenbouwkundig bureau Urhahn. Yvonne Lub 
weet nog dat ze meteen de korfbalmanden van het grofvuil hebben gered en 
teruggeplaatst: ‘Een gymzaal heeft zóveel bijsmaken... de lijnen op de vloer, de 
ringen, de touwen, die hebben we allemaal behouden.’ 
 Het bleek een gouden greep. Er was geen beter symbool denkbaar van de 
gedachte dat het dit keer echt anders moest. Door hier te gaan zitten, gaf je aan dat 
het initiatief nu eens niet bij het raadhuis lag. En dat gebeurde dan weer - heel 
Hollands - met warme instemming van datzelfde raadhuis.  
 
 
Het Advies van Buiten 
 
‘Na die eerste bijeenkomst leek het proces de modder in te lopen,’ zegt Jeroen 
Haan. ‘Toen bedachten we: laten we de concrete opgaven centraal stellen. Hoe 
kunnen we de samenhang en de gebruikswaarde van de parkdelen vergroten? En 
welke onderliggende gedeelde waarden bedienen we dan?’ 
 In drie workshops werd over die vraag gediscussieerd. ‘We hadden zes tafels 
in de gymzaal staan, geschikt voor twaalf mensen per tafel,’ zegt Yvonne Lub. ‘Maar 
dat was niet genoeg. Ook in de jongens- en meisjeskleedkamers moesten we tafels 
neerzetten. Er waren vertegenwoordigers van bewoners, bedrijven, NS en Prorail, 
winkeliers uit het centrum en andere belanghebbenden.’ 
 Foto’s en afbeeldingen speelden bij de discussies een belangrijke rol. ‘Er 
werden foto’s voorgelegd van de huidige situatie,’ zegt Rob van Dijk, ‘met de vraag 
wat men daar goed en slecht aan vond.’ Sommige oplossingen lagen voor de hand. 
In de Fruittuinen: leg een mooi graspad aan en je bent al grotendeels klaar. In het 
Wandelbos: zorg in het oude deel tegenover de Fruittuinen voor meer hardere 
boomsoorten zoals eik en esdoorn. Het nieuwere, zuidwestelijk gelegen deel dat in 
de jaren zeventig is toegevoegd, is juist gebaat met meer snelgroeiers, zoals els, 
wilg en populier. 
 Ook gingen er mogelijke toekomstbeelden rond - welke zou je kiezen? En 
waarom? Wim van der Lee: ‘Daardoor kreeg je aan die tafels een gesprek over 
onderliggende waarden. Dus op een ander abstractieniveau dan in termen van 
vierkante meters.’ 
 
Bij de workshops kwamen drie thema’s steeds om de hoek kijken. Zij vormden de 
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rode draad van de beraadslagingen. Eerste thema was dat ‘de basis op orde’ moest 
zijn: het gebied moest schoon, heel en veilig zijn. Daartoe werden plekken 
aangewezen waar specifieke dingen moesten gebeuren, zoals het aanbrengen van 
verlichting, het toevoegen van bankjes en nieuwe bruggen en het openhakken van 
nieuwe zichtlijnen in het bos. 
 Het tweede thema betrof knelpunten op het gebied van routes en verbindingen, 
met als hoofdpunt het ontwerp van de nieuwe wandel- en fietsroute. 
 Derde thema was het stimuleren van functiemenging. Wonen, werken, 
winkelen en recreëren gebeurde in het tussengebied op gescheiden plekken, die 
vaak ook nog eens met de achterkant naar elkaar toe laen. Meer menging zou de 
levendigheid sterk ten goede komen. 
 Als eerste resultaat kwam een reeks concrete deelopgaven uit de bus. Sjoerd 
Feenstra, ook een van de gespreksleiders, noemt: sociale veiligheid, woonruimte 
niet goed aangehaakt op het groen, leegstand in de kantoren, tekortschietende 
verbindingen. Daarna gingen de gespreksleiders weer aan het werk en kwamen na 
een hernieuwde ‘integratieslag’ en het aanscherpen van randvoorwaarden met een 
eerste schetsontwerp. 
 Eindresultaat van de gesprekssessies was het ‘Advies van Buiten’, waarin de 
naar voren gebrachte opgaven werden samengevat in drie kernopgaven. Bij het 
uitwerken van dat advies werden wel professionals ingeschakeld. Rob van Dijk van 
Dijk&Co was inmiddels uitverkoren als parkarchitect. Sjoerd Feenstra van bureau 
Urhahn tekende voor het stedenbouwkundig ontwerp. Hans Karssenberg van 
stedelijk ontwikkelingsteam Stipo ging als kantorenloods aan de slag met de 
transformatie van Beukenhorst-West. 
 Bij het vertalen van de tafelgesprekken naar kernopgaven werden deze 
deskundigen op hun vingers gekeken door een ‘gewetensgroepje’ van Bert Brink, Ko 
Alewijn en Bram Schouten. Het resultaat in de vorm van het Advies van Buiten werd 
in 2015 aan de participanten voorgelegd, met de vraag: ‘Volgens ons hebben jullie 
dit willen zeggen, klopt dat?’  
 
De eerste kernopgave was: een logische en aantrekkelijke verbinding maken tussen 
het centrum en het station, met de Fruittuinen en het Wandelbos als groene 
schakelpunten. ‘Het park had toen geen oriëntatie,’ zegt Wim van der Lee. ‘Er was 
geen duidelijke voor- en achterkant, het lag een beetje verloren in de ruimte. Dat 
gold ook voor alles wat je er kan doen. Dat zijn ongelofelijk veel verschillende 
dingen, maar het waren allemaal losse eilandjes. Daarin is nu verandering gekomen 
doordat alles aan de nieuwe route is komen te liggen.’ 
 Hij vertelt graag hoe de tracékeuze van die route tot stand kwam. ‘Daaruit blijkt 
wel dat ik als stedenbouwkundige niet hoef te vertellen hoe het moet, want wij waren 
er nooit op gekomen dat er al een potentiële verbindingsroute lág: het fietspad door 
Beukenhorst-West, dat je zo kon doortrekken door alleen maar een bruggetje over 
de Kagertocht te maken. Dan kwam je uit op het Modderpad, dat heette zo omdat 
het vroeger door de Fruittuinen naar de vuilnisbelt liep. Nu is het chic herdoopt in 
Boslaan. De route is bedacht aan de gesprekstafel met Sjoerd Feenstra en Ko 
Alewijn.’ 
 Polderecoloog Henk Nijenhuis is niet helemaal gelukkig met het wat bochtige 
verloop van de route in het Wandelbos. ‘De ervaring wordt daar bepaald door bos en 
bochten, pas daarna zie je: dit is de hoofdverbinding naar het centrum.’ 
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 Sjoerd Feenstra valt hem bij: ‘dat knikje’ vindt hij een beetje wezensvreemd. ‘Ik 
vond juist vanuit de lezing van het poldergrid die lange lijn aantrekkelijk.’ Maar er 
stonden praktische bezwaren in de weg, weet hij, in de vorm van een waardevolle 
boom waar het pad omheen moest en de maximaal toegestane hellingsgraad waar 
het pad de vuilnisheuvel op gaat. En hij vindt het ook wel mooi dat de 
verbindingsroute nu ‘meedoet in de ruimtelijke structuur van het bos.’ 
 Januari 2017 werd het ontwerp voor de stadsparkroute centrum-station 
gepresenteerd: van de Burgemeester van der Willigenlaan bij de Dik Trom tennishal 
over de Boslaan langs de tennisbanen, door het Wandelbos, over de Kagertocht en 
verder door Beukenhorst-West via de Planetenweg naar de noordelijke 
stationsingang tegenover de Van Heuven Goedhartlaan. Het pad wordt lichtgeel 
geasfalteerd met daarnaast schelpenstroken en wordt geflankeerd door een tiental 
rode zitbanken. Ook de brugleuningen worden rood. 
 De voorlopige route door Beukenhorst-West, in afwachting van de 
grootscheepse bouwplannen die daar zijn gepland, wordt vormgegeven door een 
tijdelijke gele loper, afgewisseld met betonnen platen waarin gedichten zijn 
gegraveerd van schoolkinderen en van K. Schippers. 
 
De tweede kernopgave was: station Hoofddorp ontwikkelen tot volwaardig 
knooppunt. Het stationsplein heeft nu een uitstraling van het jaar nul, ik ben vast niet 
de enige die daar de weg is kwijtgeraakt. ‘Feitelijk moet het stationsplein zich 
uitstrekken tot aan het park,’ aldus het Advies van Buiten, ‘zodat je uit het bos 
komend het gevoel hebt dat je al op het stationsplein bent.’ En dat moet een fijn 
gevoel zijn: het moet een aantrekkelijke verblijfs- en ontmoetingsplek zijn, die ‘meer 
is dan een gat in de muur onder een viaduct.’ 
 
Derde kernopgave was: Beukenhorst-West transformeren tot gemengd stedelijk 
gebied. Beukenhorst-West, in de jaren zeventig en tachtig aangelegd tussen het 
Wandelbos en het station, was vóór de crisis van 2008 een florerend kantoorgebied 
op een triple-A locatie, dat verschillende prijzen in de wacht sleepte. Nu staat een 
derde van de gebouwen leeg en ligt het gebied er vooral ‘s avonds uitgestorven bij. 
 Het open proces is er mede op gericht deze ‘spookstad’ om te vormen tot 
‘bruisende entree’ van Hoofddorp. Dat werd mogelijk door de opening van de vijfde 
Schipholbaan in 2003: de geluidscontouren waarbinnen niet mag worden gewoond, 
schoven toen een flink stuk op naar het spoor. Daardoor kan Beukenhorst-West nu 
voor wonen worden benut. 
 Hier ligt de sleutel voor een betere verbinding tussen centrum en station, 
schrijven de opstellers van het Advies van Buiten: ‘De stad moet direct tegenover het 
station beginnen. Dat moet je vanaf het perron al kunnen zien.’ Levendigheid staat 
daarbij voorop: een mix van duurdere koopappartementen, betaalbare huurwoningen 
voor starters, short-stayvoorzieningen en hotels, met aandacht voor aantrekkelijke 
plinten. 
 
   
Inrichtingsplan en Ontwikkelstrategie 
 
Voor wethouder Steffens [...]. In mei 2015 viel het besluit het Advies van Buiten te 
hanteren als uitgangspunt voor het opstellen van een integraal beeld en 
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prioriteitstelling, die ook konden dienen om in te schatten wat de benodigde 
maatregelen ongeveer zouden gaan kosten. De gemeenteraad gaf zijn fiat aan het 
Advies, waardoor geld voor de uitvoering beschikbaar kwam. 
 Nu konden de bureaus professioneel aan de slag met het uitwerken van de drie 
kernopgaven tot een Inrichtingsplan (waar willen we naartoe?) en een 
Ontwikkelstrategie (hoe gaan we dat bereiken?) met specifieke adviezen en 
tekeningen. In juni 2016 werden beide goedgekeurd door de gemeenteraad. 
 Een belangrijk punt uit de Ontwikkelstrategie was de ‘vliegwielgedachte’: de 
gemeente doet de eerste stap door de openbare ruimte te verbeteren en brengt 
daarmee een vliegwieleffect op gang, waarbij particuliere partijen gestimuleerd 
worden te investeren in verdere ontwikkeling van het gebied 
 De volgende fase was de sprong van Inrichtingsplan en Ontwikkelstrategie 
naar uitgewerkte plannen met budget, in eerste instantie voor het uitwerken van de 
verbindingsroute en het uitdunnen van het Wandelbos met het oog op de 
transformatie naar stadspark. 
 Hierbij ontstond een andere dynamiek. ‘Naarmate het proces vordert, 
vermindert de tijd en de ruimte die je hebt om keuzes te maken,’ zegt Wim van der 
Lee. ‘In het begin is het bij wijze van spreken: roept u maar! Dan heb je behoefte aan 
divergentie. Maar in de latere fases heb je vernauwing nodig, dan moet je gaan 
trechteren. Er valt steeds iets af, en dat moet je strak beheersen.’ 
 Sjoerd Feenstra specificeert: ‘Wat voor functies moeten er komen? Welke mix? 
Welke bouwhoogte en dichtheid? Hoe verhouden die zich tot mobiliteit en verkeer? 
Zulke wat meer technische ruimtelijk-stedenbouwkundige afwegingen zijn minder 
geschikt voor participatie. Je hebt dan spelregels nodig die de uitvoerende partijen 
houvast bieden.’ 
 Het ging daarbij in de eerste plaats om de transformatie van Beukenhorst-
West. In 2016 werd besloten hiervoor spelregels op te stellen waaraan partijen zich 
moesten houden. Spelregels die garant moesten staan voor een goede 
stedenbouwkundige structuur en samenhang, een aantrekkelijke invulling van de 
plinten (het voorzieningenaanbod op straatniveau) en goede afspraken omtrent 
bouwhoogte, dichtheid en functiemix. 
 
 
Huidige stand van zaken 
 
Bij het afsluiten van het open proces, in oktober 2018, is al een groot aantal 
aanpassingen doorgevoerd. De transformatie van Wandelbos naar stadspark heeft 
grotendeels haar beslag gekregen. Het gemeentelijk Ingenieursbureau heeft een 
stappenplan opgesteld voor de verdere uitvoering van het plan voor het bos. 
 Het grootste deel van de nieuwe verbindingsroute is aangelegd, evenals twee 
nieuwe bruggen. In de Fruittuinen is de verbindingsroute en het speelveld met 
voorzieningen gereed. Voor het gedeelte door Beukenhorst-West is het definitieve 
ontwerp getekend. In het hele gebied is de verlichting verbeterd.  
 ‘We zijn nu een aantal andere onderdelen aan het uitwerken naar voorlopig 
ontwerp,’ zegt Rob van Dijk, ‘zoals de belevingstuin en plantsoen De Kuil met het 
keti koti monument, dat we beter bij het park willen laten aansluiten. We willen ook 
een rondje park maken, een pad rond het Wandelbos, onder andere om het nieuwe 
zuidwestelijke gedeelte meer bij het park te betrekken. Nu is dat een nogal doods 
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stuk. Daar zou je iets bijzonders kunnen doen, een kruiden- of bloementuin 
bijvoorbeeld.’ 
 Daarover moet nog verder worden nagedacht, vindt Henk Nijenhuis. Die 
kruidentuin moet je volgens hem niet op zo’n afgelegen plek situeren, maar juist in 
het hart van het park, bij de woning en de fruitloods. ‘Eigenlijk zou je het park 
moeten zien als een landgoed. Met de loods en de woning als centraal punt van 
waaruit je dan een programma kan ontwikkelen.’ 
 Ook voor het stationsgebied zijn deelprojecten in de maak. In 2016 heeft 
stedenbouwkundig bureau Posad zijn visie op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
van het gebied opgeleverd. Ook hierbij is met participanten overlegd; later is deze 
visie opgenomen in het open proces. Momenteel wordt overleg gevoerd met NS, 
ProRail, Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en de gemeente 
Haarlemmermeer om tot een gezamenlijke aanpak voor de toekomst van het station 
te komen. 
 Verdere deelinitiatieven zullen de komende jaren worden ontwikkeld als 
specifieke deelprojecten voor Wandelbos, Fruittuinen, tennispark en waterbeheer. 
 
Op de slotbijeenkomst van het open proces op 3 oktober 2018 kwam architect Gijs 
de Waal met een heuglijk bericht: de gemeente wil vergunning verlenen voor de 
Gerritshoeve. Daarmee is de komst van een kleinschalig rustpunt in het 
grootstedelijk decor van Beukenhorst-West een stuk dichterbij gekomen. 
 De Gerritshoeve moet verrijzen tussen de kastanjebomen op de hoek 
Planetenweg/Van Heuven Goedhartlaan. Het wordt een duurzaam restaurant, 
gevestigd in de oude wagenschuur van boerderij De Adolfshoeve. De schuur stond 
op de nominatie te worden gesloopt maar krijgt na herbouw een tweede leven 
tegenover de noordelijke ingang van het station. 
 ‘Je komt dan in een kleine oase die je even uit die enorme stedelijkheid haalt 
en die iets vertelt van de agrarische geschiedenis van de Haarlemmermeer,’ licht 
Gijs de Waal toe. ‘Zo komen de voederbakken terug in het interieur van het 
restaurant. Er zal zo veel mogelijk worden gewerkt met lokale producten.’ Het is de 
bedoeling dat de Gerritshoeve voorjaar 2019 zijn deuren opent. 
 
 
Henk Nijenhuis: polderpedagoog - [KADER] 
Het mooist zijn de Fruittuinen als de avond valt. In de schemering krijgt het besloten 
gebied iets onbestemds en uitgestrekts, zeker onder nevelflarden. Zo vaak ik kan, 
loop ik erdoorheen op weg naar gymzaal of stadhuis. 
 Ik passeer het nieuw aangelegde speel- en sportveldje met bootcamp-
fitnessvoorziening. Druk is het er nooit. Wel tref ik op zo’n avond een stel jongens 
aan in alle kleuren van de regenboog die op het kunstgras een potje voetbal spelen. 
Aan de kant zit een eenzaam meisje achter op een scooter; ze wacht.  
 Verder richting gymzaal, op de top van de vuilnisheuvel, kom ik vaak een stel 
hangjongeren tegen, rokend, drinkend en uitgezakt uitkijkend over de 
kinderboerderij. Echt bedreigend komen ze niet over, maar een aanwinst voor de 
boservaring zijn ze nu ook weer niet. 
 Polderecoloog Henk Nijenhuis heeft hier diep over nagedacht, zo diep dat hij 
ook voor polderpedagoog zou kunnen doorgaan. Wat zou het park de verschillende 
categorieën jongeren moeten bieden? 
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 ‘Kinderen tot zes jaar blijven meestal op hun plek. Maar jongens gaan vanaf 
hun zesde, zevende jaar zelfstandig op pad. Zichzelf uittesten. Klimmen, klauteren, 
een takkenhut maken, vuurtje stoken, liefst op de meest afgelegen plekken.’ Daarom 
is hij voor een natuurspeelbos, zet er een bordje bij: hier mag je spelen. 
‘Groenbeheer is daar heel huiverig voor.’ En maak voor meisjes een sociaal veilige 
plek met bankjes en zo. 
 Jongens van veertien tot achttien zijn heel competitief, maak voor hen een 
basketbalveldje of een Cruyff Court. Ook weer met bankjes langs de kant voor de 
meisjes. 
 ‘Daarna krijg je hangjongeren. Die willen wel gezien worden, maar ze willen 
eerder kunnen zien wie hén kan zien. Dus het moet ver genoeg zijn van woningen. 
Ja, die psychologie is belangrijk: waar wil je ze hebben en hoe kun je ze begeleiden.’ 
 
 
Op pad met Wim van der Lee 
 
Met Wim van der Lee loop ik de Fruittuinen in. Langs het oude insectenhotel... 
vervallen staat het erbij, een vergane-gloriehotel. NL Doet gaat volgend jaar helpen 
het te verplaatsen naar de nieuwe belevingstuin. 
 Aan de noordwestkant zien we een gemaaid graspad richting tennishal. Daar 
komt als ‘t goed is een brug, wijst Wim, dan zal ook dit pad helpen richting te 
verschaffen tussen de nu nog verbrokkelde parkdelen. 
 We houden halt bij de oude fruitloods. Is ie mooi? Het behouden waard? 
Mmmm... uiterlijk vertoont het gebouw dezelfde robuuste onnadrukkelijkheid als die 
gymzaal. Vorm volgt functie - tierelantijnen kosten alleen maar geld, redeneerde 
men in de tweede helft van de jaren dertig, toen het gebouwtje werd neergezet. 
 Wim vestigt de aandacht op de grote dubbele toegangsdeur waardoor de 
fruitkarren naar binnen werden gereden. En op het luik van de koelinstallatie, links. 
Heel bijzonder: toen de loods werd gebouwd, had je nog geen koelhuizen. Het fruit 
werd gekoeld via een ingenieus ventilatiesysteem. Dit is een van de weinige 
voorbeelden die in Nederland nog resteren, heeft Henk Nijenhuis me verteld. 
 Maar Bram Verbeek snapt niet wat er nou zo bijzonder is aan die loods. Nou ja, 
hij vindt ‘t best dat ie blijft, maar waarom niet een mooi nieuw gebouw neergezet? 
Zoals het nieuwe crematiorium, met die mooie golf er in! 
 Ook de gemeentelijke erfgoedcommissie vindt de loods op zichzelf niet 
monumentwaardig, zegt Wim van der Lee. ‘Die wil eventueel wel praten over het 
hele park als beschermd stadsgezicht, terwijl het hier natuurlijk ook gaat om 
immaterieel erfgoed, om de belevingswaarde. Je hebt ouwe bomen uit de jaren 
dertig midden in je centrum staan, verbonden met de cultuurhistorie van die 
werkvoorziening en dat proefbedrijf. Die genius loci moet je koesteren.’ 
 In Haarlemmermeer is dat niet vanzelfsprekend, heeft hij geleerd. ‘Meerders 
zien zich graag nog als pioniers. Geen historie opbouwen, maar steeds weer de 
zaak omploegen en van voren af aan beginnen. Laten we eens ophouden met 
pionieren en gaan nadenken over successie, zoals dat heet in de ecologie. Aandacht 
voor de opeenvolging van ecologische systemen. Hoe gaan we verantwoord met 
ons erfgoed om? Wat laten we achter?’ 
 In het geval van deze loods is dat overigens nog niet zo simpel. Wat zou een 
goede bestemming kunnen zijn? Dan denk je al gauw aan een restaurant. ‘Maar dan 
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hoor je de helft van de zaal al ho ho! roepen,’ zegt Van der Lee. ‘Die zien al 
bruiloften en partijen met polonaise en veel lawaai.’ 
 Toch is hij optimistisch. ‘Want dan komt er een soort kettingreactie op gang. 
NMCX, het educatiecentrum voor natuur en duurzaamheid, ziet wel wat in een 
vestiging daar. De kinderboerderij zegt: leuk, en dan moet je er ook een kopje koffie 
kunnen drinken. Dan kunnen onze mensen daar misschien bedienen, zegt Ons 
Tweede Thuis. En de bijenvereniging: wij willen ook meedoen. Zo kreeg je dus iets 
van een gezamenlijke educatieve doelstelling.’ 
 Iedereen die ervan hoorde, was enthousiast. Alleen... wie moest het plan 
maken? De kar trekken? Al die partijen zeiden: eeehm... da’s niet onze core 
business. Resultaat is dat eerst een stichting zal worden opgericht die de 
herontwikkeling en het beheer van de loods en de rest van het stadspark op gang 
zal brengen. Er wordt aan gewerkt door Bert Uitterhoeve en door adviesbureau 
Havenland. Eerste resultaat is een voorlopige missie en visie van de nieuwe 
stichting. Verder beveelt Havenland aan een door de gemeente betaalde 
kwartiermaker aan het werk te zetten om een bestuur en een adviesraad te vormen. 
 De feitelijke vorderingen lijken vooralsnog bescheiden, want ook het 
stichtingsvoorstel roept vragen op. Een stichting? Wie krijgt daarin dan de 
beslissingsbevoegdheid? De meeste betrokkenen zien ‘t liefst dat de gemeente 
eindverantwoordelijk blijft voor het onderhoud, maar de gemeente vreest dat een 
constante subsidiestroom nodig zal zijn. Dan wil zij ook zeggenschap. En hoe zit het 
met de financiële borging? De Groengroep wil inzicht in de financiële mogelijkheden 
van zo’n stichting, alvorens ermee in te stemmen. 
 
 
Park voor bosch 
 
We staan aan de Kagertocht, Wim van der Lee en ik, en kijken uit op het oude 
bosgedeelte aan de overkant. Hij staat vergenoegd achterovergeleund, de handen in 
de zakken, het uitzicht aan te zien. ‘Dit was vroeger één dikke groene muur. En kijk 
nu, die vleugelnoot, die had nog nooit iemand opgemerkt, en daarnaast die hoog 
opgeschoren eik en een prachtige linde. Drie berkenbomen en daarachter in dat gat 
die donkere den. Die zie je hier allemaal in één oogopslag, een prachtige 
compositie. En daarboven steekt die taxus dan weer uit, dus er zit textuur en diepte 
in dat bos. Terwijl het vroeger was: boem, groen!’ 
 We lopen het bruggetje over, het bos in, langs een tot fietsenrek omgekatte 
ouwe boomstam, heel organisch - ‘verdwijnt vanzelf,’ zegt Wim. Hij blijft wijzen en de 
zegeningen prijzen van de Engelse landschapsstijl die hier dankzij het open proces 
weer zichtbaar is geworden. ‘Kijk, het perspectief nodigt uit om te kijken wat daar is 
waar het pad wegdraait. Licht en donker en doorgaande dingen die je nét niet kunt 
zien, je wordt er in getrokken.’ 
 Dat is de vrucht van de omvorming van het Wandelbos tot wandelpárk, waar 
mensen zich veilig voelen om van alles te doen. Dankzij het open proces is er weer 
licht en zicht gebracht op veld en oevers. Meer open ruimtes waar je bij mooi weer in 
de zon kan zitten. Ligweitjes aan het water, zodat bewoners daar lekker kunnen 
picknicken. Gazons en veldjes met kruidenrijk gras.  
 ‘Sinds een paar jaar hebben we een speciaal maairegime,’ zegt Henk 
Nijenhuis. ‘We halen het maaisel weg, daardoor blijven er minder voedingsstoffen 
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liggen, waardoor je lager gras krijgt, met meer bloemen. Boterbloemen, rode klaver 
en zelfs zwartmoeskervel. Die zie je verder alleen op Texel.’ 
 ‘Park voor bosch’ zou het devies kunnen zijn, maar eigenlijk is het: terúg naar 
de parkgedachte. Want de uitdunnings- en herinrichtingsoperatie die met Hoofddorp-
Centraal haar beslag kreeg, bracht het Wandelbos terug naar de toestand die 
Wieger Bruin en burgemeester Slob voor ogen stond. 
 ‘Al die oevers die wij opnieuw hebben vrijgemaakt, waren oorspronkelijk 
zonneweiden.’ zegt Rob van Dijk. ‘Veel bomen die we hebben omgezaagd, enorme 
esdoorns, waren gewoon opgekomen uit zaailingen, van die helicoptertjes, uit 
bestaande bomen. Ze stonden dicht op elkaar. Nu hebben we meer licht op de grond 
en meer variatie in de onderbegroeiing.’ 
 Zo’n tachtig bomen zijn gerooid. Natuurlijk zijn de meest vitale en monumentale 
blijven staan: zij vormen het unieke startkapitaal van dit bijzondere stadspark. De 
selectie werd gemaakt door Rob van Dijk, gemeentelijk bomenspecialist Wim Nagel 
en polderecoloog Henk Nijenhuis. Maar niet voordat anderen hun zegje hadden 
kunnen doen op een viertal speciale wandelingen met tekst en uitleg over de bomen 
die op de kaplijst stonden. 
 
Ko Alewijn ziet één nadeel in de transformatie van het Wandelbos tot stadspark: 
vroeger viel er na iedere storm een overvloed aan afgeblazen takken te sprokkelen 
voor zijn open haard, nu kost dat wat meer moeite. 
 Het is een onvermijdelijk gevolg van het ‘trimmen’ van het bos met het oog op 
de toekomst. Vlak aan de overkant van de Kagertocht, in Beukenhorst-West, verrijst 
binnenkort de nieuwe wijk Hyde Park, met een kleine vierduizend woningen. ‘Dat 
betekent: minstens vijfduizend bewoners erbij in de directe omgeving,’ zegt Sjoerd 
Feenstra. ‘Dan krijg je een heel ander gebruik. Stel dat tien procent van die mensen 
wel eens hard loopt... of dat iedereen erop uit wil op een mooie dag. Dan wordt het 
meer zoals in de stad, waar de meeste mensen hoogstens een balkonnetje hebben 
en voor het groen naar buiten moeten. Dat kent men in Hoofddorp nog niet.’ 
 
 
Franke van der Laan: ‘Stadse fratsen’ - [KADER] 
Franke van der Laan ontvangt me op De Heimanshof, de vroegere gemeentelijke 
boomkwekerij die hij beheert na een lange en veelzijdige loopbaan in het ecologisch 
natuurbeheer, en die onder zijn bewind is herschapen in een verbazend gevarieerd 
groen paradijs. Schoolkinderen uit de polder doen hier hun natuureducatie op.  
 Vanaf 2011 verzorgde hij met zijn Stichting M.E.E.R.Groen het beheer van het 
Wandelbos. ‘Voordien was er tien jaar lang niks aan gedaan,’ zegt hij, ‘het was 
compleet dichtgegroeid met sneeuwbes en bramen.’ Hij begon met vrijwilligers - 
onder wie vluchtelingen, werklozen, scholieren en stagiairs - systematisch de 
begroeiing uit te steken en te vervangen door ‘voor 50.000 euro aan stinsenbollen’ 
die hij had weten te regelen. ‘Veel efficiënter dan de gemeente het aanpakt: die laat 
één keer per jaar alles wegmaaien, dan ziet het er mooi glad uit maar een jaar later 
kun je weer overnieuw beginnen.’ 
 De eerste twee jaar van Hoofddorp-Centraal woonde hij trouw de 
bijeenkomsten bij, maar hij ‘begreep er geen moer van en raakte supergefrustreerd 
van alle bla-blaverhalen onder die wollige deken.’ Franke wilde ecologisch 
natuurbeheer, meer biodiversiteit en meer burgerbetrokkenheid, maar het ging 
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alleen maar over nieuwe zichtlijnen en de hele ondergroei eruit, óók zijn bollen: ‘Het 
halve bos werd veranderd in saaie gazonnetjes.’ 
 Een hoofdige boer en de procedures van een ambtelijk apparaat, dat wringt. 
Het draaide er op uit dat Franke vertrok. Maar parkarchitect Rob van Dijk zegt: 
‘Franke heeft gelijk, die beheermethode van de gemeente is jammer. Wat hij deed, 
pleksgewijs verwijderen, is beter.’ 
 Franke zelf: ‘Het is o zo moeilijk die stadse fratsen te betrekken bij goed 
natuurbeheer.’ 
 
 
Ingenieur Jonker: Liefdevolle verwaarlozing - [KADER] 
Ik had nooit van hem gehoord en bij navraag blijkt: veel Haarlemmermeerders ook 
niet. Toch heeft hij een herdenkingsplaquette met reliëfportret in het 
Haarlemmermeerse Bos: ir. Aart Jonker, van 1964 tot 1982 directeur van de 
gemeentelijke dienst Openbare Werken. 
 Zijn naam valt als ik op bezoek ben bij moeder en zoon Stellinga. Mevrouw 
Stellinga bewoont het huis in de Fruittuinen naast de fruitloods. Haar overleden man 
Wim was hoofd groenvoorzieningen en ir. Jonker regelde in 1973 dat het gezin deze 
woning kon betrekken. 
 Maar Jonker was ook zijn tijd vooruit waar het aankomt op natuurlijk 
bosbeheer. ‘Toen wij hier kwamen wonen, was het Wandelbos een gecultiveerd 
park, met gladgeschoren gazons,’ zegt zoon Marco. ‘Van mijn vader hoorde ik dat 
ingenieur Jonker tegen hem zei: laat de natuur maar meer z’n gang gaan. En dat 
heeft hij toen gedaan.’ 
 Door die liefdevolle verwaarlozing ontwikkelde het Wandelpark zich tot een 
echt bos. Dat nu het gecultiveerde karakter weer wordt hersteld, maakt niet iedereen 
blij. Franke van der Laan bijvoorbeeld is een uitgesproken fan van de aanpak van 
ingenieur Jonker. En natuurlijk kent hij diens monumentje in het Haarlemmermeerse 
Bos, met het bijschrift ‘Bos voor zand’. 
 
 
Dagbesteding bij De Boerenzwaluw 
 
In de kantine van kinderboerderij De Boerenzwaluw is het lunchpauze. Ciska te 
Boekhorst is nog even bezig met het verdelen van de taken over haar ‘boeren’ en 
‘boerinnen’. Veelal zwijgend zitten ze hun boterham te eten, de meest wat oudere 
mensen met een lichte verstandelijke beperking die de kinderboerderij gaande 
houden. 
 Op deze grote en schitterend onderhouden locatie in de noordelijke punt van 
het Wandelbos krijgt weer een ander soort participatie vorm: de boeren en boerinnen 
zijn cliënten van stichting Ons Tweede Thuis. Zij vinden hier een werkplek om 
maatschappelijk mee te draaien. 
 Vaak met verrassend resultaat, vertelt Ciska: ‘Werken met deze mensen is 
geweldig, ze pakken alles aan en doen het dan soms op een manier dat ik denk: 
waarom was ik daar zelf nooit op gekomen?’ Als voorbeeld noemt ze een Syrische 
vluchteling die geen woord Nederlands sprak, gekoppeld werd aan een van de 
boeren en uiteindelijk bekroond werd als de inburgeraar die ‘t beste Nederlands 
sprak. 
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 We steken de Boslaan over en lopen het rammenweitje op, de ‘rode wei’, 
gemarkeerd met een roodgekleurd bordje: ‘Veel van onze mensen kunnen niet lezen 
en schrijven.’ Het is een hoekje van de Fruittuinen waar wat kleinvee staat te grazen 
tussen een stel oude perenbomen. Ooit waren dit de perenvakken van de 
proefboerderij, maar de meeste perelaars hebben het van ouderdom begeven. Voor 
de bomen die het volhouden, wil Ciska sponsors zoeken. En er komen wensbomen, 
waar je een wens aan kan hangen. 
 Een stel rammen springt ons tegemoet, grote beesten zijn het. ‘In het najaar 
worden ze link,’ zegt Ciska, ‘want ze ruiken de vrouwtjes verderop. Daar kunnen we 
niet onze mensen aan blootstellen. Dus hebben we stukken omheind, zodat ze het 
voer eroverheen kunnen gooien. Kijk hier maar eens langs de omheining, hij 
zwabbert een beetje, onze vrijwilligers zijn niet zo van: eerst een touwtje spannen 
om hem kaarsrecht te krijgen.’ Prima vindt ze dat, in dit land is alles al strak 
genoeg... en zeker in de Haarlemmermeer! 
 Binnenkort komt hier de belevingstuin, waarvoor Rob van Dijk het ontwerp 
maakt, een plek die voor ieder wat te bieden heeft. De imkervereniging 
Haarlemmermeer gaat er een bijenstal neerzetten, er is vierduizend euro voor 
opgehaald, tweeduizend via crowdfunding, door de gemeente verdubbeld. Een 
belangrijk onderdeel wordt ook de moestuin. Ook aan het onderhoud daarvan zal 
Ons Tweede Thuis een bijdrage leveren. De oogst zal worden verkocht in een eigen 
streekproductenkiosk in de belevingstuin. 
 In de kiosk zal ook fruit uit de boomgaard verkrijgbaar zijn, en appel-perensap 
dat daaruit wordt geperst. De eerste appeloogst komt eind juli, dat is de Yellow 
Transparent, en de laatste in oktober: de goudreinet of Schone van Boskoop en de 
Bramley’s Seedling. 
 Appelsap en zelf geoogst fruit liggen nu al te koop bij de kiosk van De 
Boerenzwaluw. De appels kosten 1 euro per kilo. ‘Klagen mensen soms ook nog,’ 
sputtert Ciska. ‘Dat er een vlekje op zit. Dit zijn tenminste échte appels.’ 
 
 
Highlights van Hoofddorp-Centraal 
 
Ik haal een paar krenten uit de pap van de verhalen die ik bij mijn gesprekken over 
Hoofddorp-Centraal te horen heb gekregen, kleine dingen die toch veelzeggend zijn. 
Zo vond de keuze van de bankjes langs de nieuwe verbindingsroute plaats via een 
soort volksstemming, waaraan ook de ‘volgers’ van het open proces op sociale 
media meededen. Zij kregen drie ontwerpen voorgelegd, vertelt Jasper van Laar, 
communicatieadviseur van Hoofddorp-Centraal en als communitymanager van het 
Online Team verantwoordelijk voor de website. Meer dan tweehonderd mensen 
hebben gereageerd en hun keuzen spoorden met die van de bezoekers van de 
gymzaal. 
 Ho ho, corrigeert procesregisseur Wim van der Lee als ik dit ter sprake breng. 
Dat gold heus niet alleen voor die bankjes. Ook bij de keuze van de drie bureaus die 
het ontwerp voor hun rekening zouden nemen, hadden de participanten een 
belangrijke stem: hun voorkeur had een gewicht van vijftig procent. Steeds drie 
bureaus werden uitgenodigd om te ‘pitchen’ in de gymzaal en op basis daarvan is in 
verschillende etappes de keuze gemaakt voor Urhahn (stedenbouwkundig ontwerp), 
Dijk&Co (parkontwerp) en Stipo (kantorenloods). 
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 Bijzonder vond ik ook de manier waarop dat kabouterpad in het Wandelbos tot 
stand kwam. ‘Dat is nou het leuke van zo’n bijeenkomst in de gymzaal,’ zegt Ciska te 
Boekhorst, die het samen met Ingrid Sjerps bedacht. ‘Je kunt heel snel een lijntje 
uitzetten, diezelfde avond was het kabouterpad geregeld. We zijn toen ook meteen 
paaltjes gaan regelen bij iemand en twee weken later stonden ze er.’ 
 Het kabouterpad is een lesprogramma voor scholieren. Ze lopen langs paaltjes 
met een kaboutergezicht geschilderd op de schuin afgezaagde bovenkant. Elke 
kabouter heeft een nummer, waar een opdracht bij hoort, bijvoorbeeld: voel eens 
aan een boom(schors), raap takjes en doe er iets mee, en wat hoor je hier? 
 Soms ging het zelfs een tikkeltje té snel, vertelt Ciska. Zij wilde het 
rammenweitje tegenover de kinderboerderij behouden en zinde op iets om dat 
mogelijk te maken. ‘Toen heb ik de term “belevingstuin” er uit geflapt.’ Iedereen was 
meteen heel enthousiast, maar er was één complicatie: Ciska wist zelf niet wat een 
belevingstuin eigenlijk ís. 
 Maar ze bedacht snel: een belevingstuin is een tuin waar voor iedereen wat te 
beleven is, van nul tot honderdvijftig jaar, met wel of geen beperking. Met 
verschillende projectjes, en duurzaam. Een insectenhotel, een composthoop met 
uitleg, een picknickplaats. 
 Er komt ook een blotevoetenpad. Wat is dat? Geen idee, maar dat bedenkt 
Ciska ook nog wel. 
 
 
Tennis: gered door het Vondelparkprincipe 
 
Naast de buitenvelden van Tennisvereniging Hoofddorp (TVH) stond begin jaren 
zeventig een grote opblaasbare tennishal, herinnert Marco Stellinga zich. ‘Die is nog 
een paar keer weggeblazen.’ Dat risico is bij de nu bestaande Dik Trom Tennishal 
een stuk minder. Het holle bolle gebouw doet zijn naam eer aan, domineert de 
omgeving en verdient volgens niemand de schoonheidsprijs. Het staat zo stevig met 
z’n poten in de klei dat het alle aanslagen op zijn aanwezigheid heeft weten te 
pareren. 
 ‘Sinds 1998 zijn we bezig geweest het tennispark hier te houden,’ zegt TVH-
voorzitter DIrk Jan Lepelaar. De laatste jaren via het open proces. ‘De tennisclub 
was altijd kind van de rekening en ook een belangrijke oorzaak van tumult,’ zegt 
Wim van der Lee. ‘Dus we zijn ook met de tennissers in de gymzaal gaan zitten: 
laten we er nou eens van uitgaan dat jullie blíjven... hoe zou dat er dan kunnen 
uitzien volgens jullie?’ 
 Er werd contact gelegd met architect Peter van Assche, die met zijn bureau Sla 
een ontwerp maakte voor ‘het meest duurzame en circulaire tenniscomplex van 
Nederland’. Dirk Jan Lepelaar: ‘En ook als dit ontwerp te mooi was om waar te zijn, 
hadden we daarmee de kwestie wél op de kaart gezet bij de gemeente.’ 
 Zo is het inderdaad gegaan. Het eerste ontwerp was financieel niet haalbaar, 
Van Assche moest terug naar de tekentafel en kwam in 2017 met twee alternatieve 
varianten. Allebei nog steeds ecologisch, duurzaam en circulair, met warmtepomp, 
zonnepanelen en sproeien met regenwater, maar niet meer zo extreem als in het 
eerste ontwerp. 
 Meest kansrijk is nu het plan waarbij de hal een stukje opschuift richting 
kinderboerderij en de vrijkomende grond wordt verkocht aan een projectontwikkelaar 
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die daar dan een appartementencomplex mag neerzetten. In de richting van de 
Fruittuinen loopt het gebouw trapsgewijs op van vier naar zes verdiepingen. De 
architect maakt drie ontwerpen, voor het eind van 2018 willen we een plan 
voorleggen, zegt Dirk Jan Lepelaar.  
 In alle ontwerpen wordt een belangrijke stap gezet: het nieuwe tenniscomplex 
wordt grotendeels openbaar toegankelijk en krijgt ingangen vanuit de Fruittuinen-
kant en de kant van de kinderboerderij. De wandelpaden lopen door het tennispark 
heen, waardoor dat een eenheid gaat vormen met de andere parkdelen: het complex 
ligt straks ín het stadspark en niet meer ernaast. 
 
Waardoor lijkt nu mogelijk wat al die jaren op verdeeldheid strandde? Het is opnieuw 
een poldercompromis. Aan de kant van de tennissers dringt de tijd: in 2019 loopt het 
recht-van-opstalcontract van de hal af. ‘Dat hangt ons als een zwaard van damocles 
boven het hoofd,’ zegt Dirk Jan Lepelaar. 
 Aan de kant van het college was de HAP sowieso vóór: behoud van de 
tennisfunctie op de huidige plek stond in hun verkiezingsprogramma. ‘De VVD wil 
dat ook wel,’ zegt Lepelaar, ‘maar niet te duur. En wethouder Elzakalai wil stenen: 
woningbouw. Heel lang was dat onbespreekbaar voor ons. Nu komt het er toch. De 
hal wordt een buffer tussen de appartementen en het buitentennis: minder geluids- 
en lichthinder voor de bewoners.’ 
 Wim van der Lee wist altijd al dat hier de sleutel lag: ‘Zet vastgoed aan het 
groen, dat profiteert daar enorm van. Er is een evenredigheid tussen de dikte van de 
bomen waar je op uitkijkt en de waarde van het vastgoed. Andersom geeft 
woningbouw sociale controle, je krijgt ogen op deze kant van het park. Het 
Vondelparkprincipe, zeg maar. Daar zie je ook dat tennisverenigingen Festina en 
Kattenlaan en de randbebouwing hun waarde aan elkaar ontlenen, waardoor die 
wederzijds geborgd is, en het voortbestaan verzekerd.’ 
 Maar Dirk Jan Lepelaar wil niet juichen voor de laatste ronde gespeeld is. ‘Na 
vijf jaar open proces is er in feite nog niks gebeurd. We zijn ongeduldig, natuurlijk, en 
het proces heeft het misschien wel versneld... maar tot nu toe hebben we alleen een 
stukje grond afgestaan voor de aanleg van de verbindingsroute.’ 
 
 
Recensies van het open proces 
  
‘Het was een héérlijk project,’ zegt communicatieadviseur Jasper van Laar. ‘Dat hele 
open proces is grotendeels communicatie... ongelofelijk! Je bent transparant, open 
en eerlijk en je haalt dingen op waar je ook direct wat mee kunt doen.’ 
 Bij het ‘offline’ participatieproces in de gymzaal kwamen vooral omwonenden 
en direct betrokkenen opdraven, maar, zegt Jasper, ‘we wilden ook mensen er bij 
betrekken die minder tijd hebben. Daarom hebben we een aparte website gemaakt 
en ervoor gezorgd dat die centraal in het open proces stond. En vanaf dag één 
hebben we gebouwd aan een Hoofddorp-Centraal-community op sociale media. Op 
Facebook hebben we zo’n twaalfhonderd actieve volgers, op Twitter ongeveer 
zevenhonderd. Die volgers zijn meer representatief voor de hele bevolking dan 
alleen de mensen in de zaal.’ 
 Yvonne Lub van het Podium voor Architectuur is niet minder enthiousiast. 
‘Toen we samen gingen zitten, vielen de tegenstellingen weg,’ zegt zij. ‘We 
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constateerden bijvoorbeeld met z’n allen dat die tennishal veel beter kan. En dat er 
absolute winst is te behalen als je die integreert met de Fruittuinen en woningbouw.’ 
 Maar niet alleen de mensen die beroepshalve bij het open proces betrokken 
waren, spreken van een succes. Zo was Marco Stellinga, die zijn jeugd doorbracht in 
de Fruittuinen, aangenaam verrast. Als geboren Haarlemmermeerder had hij 
verwacht: we gaan er eerst met de bulldozer overheen en daarna gaan we wel eens 
praten. Maar dat is enorm meegevallen: het huis van zijn moeder en de oude 
fruitloods daarnaast staan nog steeds overeind, in afwachting van een nieuw 
gebruik. 
 Ciska te Boekhorst: ‘De gemeente heeft heel hard aan het proces gewerkt. 
Heel open en transparant. En dan met steeds nieuwe mensen er bij... begeleid dat 
maar ‘ns. Maar dat heeft heel goed uitgepakt.’ 
 Ko Alewijn stond er aanvankelijk kritisch en sceptisch tegenover, maar heeft 
het open proces uiteindelijk als constructief en positief ervaren. Hij heeft veel meer 
begrip gekregen voor wat er mogelijk is: ‘Niet meteen. En niet alles wat je wilt.’ ‘De 
meeste mensen zijn enthousiast,’ zegt hij. ‘En hopen dat het nu na al die jaren van 
toestanden, steggelen, wel doorgaan, niet doorgaan, eindelijk zijn beslag krijgt. Als 
het nu niet kan, dan zal het er in mijn leefbare leven niet meer van komen.’ 
 Ook Myrna van den Kommer, kritisch kopstuk van de belangengroep van 
omwonenden, stelde tijdens het proces haar mening bij: ‘Het is heel negatief 
begonnen, maar heel positief verlopen. Gaande het traject is het langzaam gedraaid. 
Er is veel draagvlak gecreëerd en het gebied is behouden.’ 
 En zelfs Franke van der Laan, die het beheer van het Wandelbos na een 
conflict met de gemeente moest staken, kan een paar goeie dingen van Hoofddorp-
Centraal opnoemen. Dat de Fruittuinen behouden blijven. Dat de tennisvereniging 
onderdeel wordt van het toegankelijke groen. Dat er een groentetuin komt, en 
hopelijk horeca in de fruitloods. Maar wat hij niet begrijpt: ‘dat het allemaal met zo 
gigantisch veel overhead moet...’ 
 
 
‘Not In My Backyard’ 
 
Overwegend positieve recensies dus, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het 
allemaal zonder slag of stoot is verlopen. Laten we eens kijken welke obstakels zich 
zoal voordeden, onderweg. 
 De vaste bezoekers van de gymzaal vormden een goeie groep intelligente 
mensen, hoor ik van verschillende kanten. ‘Kritisch maar niet alleen erop uit om de 
gemeente te bashen. De zaal was een goeie counterpart.’ Er waren zo’n tachtig 
vaste bezoekers. De meesten waren omwonenden, afkomstig uit De Fruittuinen en 
de Piratenwijk, well-to-do buurten met overwegend autochtone en veelal wat oudere 
bewoners. Af en toe kwam er wel eens een Turkse ondernemer kijken, maar alleen 
als een voor hem relevante kwestie aan bod kwam. Ook aspirantbewoners van 
Beukenhorst-West lieten zich maar mondjesmaat zien. 
 Deze groepssamenstelling kan verklaren waarom de obstakels bij het open 
proces nogal eens een nimby-karakter hadden: not in my backyard... geen gedoe in 
mijn achtertuin. 
 Letterlijk was dat het geval voor bewoners van de bungalows aan de parkkant 
van de Boekanierlaan. Hun tuinen grenzen aan het nieuwe gedeelte dat in de jaren 
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zeventig aan het Wandelbos is toegevoegd. Altijd een stil stuk bos, dat min of meer 
ervaren werd als de eigen achtertuin. Straks, als Beukenhorst-West klaar is, wandel-
, hondenuitlaat- en wie weet hangplek voor duizenden nieuwe dorpsgenoten. 
 Voeg daarbij het gemeentelijk besluit om tientallen bomen te kappen en de 
onrust is een feit: dreigt er geen inkijk, inbraak en onveiligheid? En daardoor 
waardedaling van die mooie bungalows? En hoe zit het met die hoge nieuwbouw in 
Hyde Park, aan de overkant van de Kagertocht? Brengt die straks ook geen inkijk 
met zich mee? 
 Vanwege deze ongerustheden hebben twee geplande bruggetjes over de 
Kagertocht het nog niet gehaald, vertelt Rob van Dijk. De boeven zouden dan aan 
de overkant hun vrachtwagen neerzetten en via het bos en de achtertuin de huizen 
leeghalen. We stelden nog voor om dan maar een bruggetje te maken waar je niet 
overheen kan lopen als je een tv draagt, een soort horizontale touwladder...’ Dat 
mocht dan wel, het is in het ontwerp opgenomen. 
 Een voorgenomen brug naar de Geniedijk, die het nieuwe bosgedeelte en de 
Boekanierlaan aan de zuidwestzijde begrenst, is om dezelfde reden vooralsnog 
afgeblazen. Angst voor aantasting van de privacy van de Boekanierbewoners is 
volgens Henk Nijenhuis ook de reden dat dit het enige stuk van de Geniedijk is 
zonder fietspad. 
 Jammer is dat wel. De monumentale Geniedijk, onderdeel van Unesco-
werelderfgoed de Stelling van Amsterdam, zou een schitterende aanvulling kunnen 
zijn van het stadspark in het hart van Hoofddorp. Een brug daarheen zou bovendien 
de doodsheid en onveiligheid van het nieuwe bosgedeelte sterk verminderen. 
 Onveiligheid is ook in meer algemene zin een belangrijk punt bij de 
ontwikkeling van het stadspark. Neem die grote conifeer die zo dreigend over het 
Piratenpad hangt. Weghalen dat ding! Veel te onveilig. Maar anderen zeggen: 
Belachelijk, laat toch staan. Franke van der Laan bijvoorbeeld: ‘Tegenwoordig... als 
er één oud vrouwtje bang is dat er achter een struik een boze man zit, moet alles 
worden kaalgekapt.’ 
 Maar de oorzaken van de onveiligheidsgevoelens gaan wel wat verder dan dat. 
Anna-Maria Schwarze, die in Hoofddorp werkt, vertelt hoe ze op weg naar het 
station in het Wandelbos door twee jongens werd overvallen. Ze wist haar handtas 
te redden door er bovenop te gaan liggen, waarna de jongens wegrenden. De vader 
van Myrna van den Kommer werd in de Piratenwijk neergestoken door een man die 
uit het bos kwam. ‘Daarna ben ik een paar weken bang geweest.’ 
 Van verschillende kanten hoor ik dat echtgenoten vroeger hun vrouwen 
afhaalden van het station, zodat ze niet alleen over het Piratenpad hoefden te 
fietsen, dat toen omgeven werd door dicht bos met veel struiken. Nu is het pad 
opengemaakt en verlicht. Alleen die conifeer nog... 
 
Ook andere obstakels dienden zich aan tijdens het open proces. Zo vreesden 
bewoners van De Fruittuinen en de Piratenwijk parkeeroverlast vanuit het nieuwe 
Beukenhorst-West, waar ter bevordering van de duurzaamheid met een lage 
parkeerdichtheid zou worden gebouwd. 
 En dan die nieuwe verbindingsroute over de oude vuilnisheuvel, waarom moest 
die toch helemaal die berg op? Waarom dat pad niet gewoon onderlangs gelegd? Ko 
Alewijn raakt helemaal opgewonden als hij er aan denkt: ‘Die vergelijking met de 
Alpe d’Huez heb ik gemaakt! Dat pad eroverheen was weer zo’n ideetje van de 
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mensen die ervoor geleerd hebben.’ Nou ja, goed, hij heeft er geen moeite mee. 
 De bijenstal, ook zoiets. Bijen zijn leuk, maar kunnen ook prikken. Dus wie wil 
ze nou in zijn achtertuin? ‘Er was een hele vergadering voor nodig waar die bijen 
zouden komen,’ zegt Ciska te Boekhorst. ‘Toen heb ik gezegd dat het wel bij ons 
kon, in de belevingstuin. Ik had het idee dat de partijen verbaasd waren dat ik zo 
snel ja zei. Er komt een mooie bloemenweide naast.’ 
  Nimby-gevoelens staken ook de kop op bij de aanleg van het speel- en 
sportveldje in de Fruittuinen. Was dat nou wel nodig? ‘Kinderen heb je hier bijna niet, 
dit is een ouwelullenwijk geworden,’ zegt Ko Alewijn. ‘En die bootcampvoorziening 
wordt gebruikt door anderhalve man en een paardenkop.’ Mensen waren ook bang 
dat je daar overlast zou krijgen van hangjongeren. 
 Op de slotbijeenkomst van het open proces ging Theo Bakkum, die als 
bedrijfsleider van gebouw De Diamant tijdelijke werkplekken aanbood in 
Beukenhorst-West, hierop in. ‘Het gaat niet alleen om jullie,’ antwoordde hij de 
mensen die bezwaar maakten tegen het veldje. ‘Het idyllische dat je eerst had, moet 
je delen met anderen, ten koste van dingen die je misschien heel dierbaar waren.’ 
 
Dat laatste had - even terzijde - ook een uitspraak kunnen zijn van wethouder Jeroen 
Nobel, die op die omstreden eerste avond in Pier K opmerkte: u woont zelf op een 
plek die vroeger bij de Fruittuinen hoorde. Het werd hem niet in dank afgenomen, 
maar hij had grotendeels gelijk: veel participanten waren ‘import’, neergestreken 
waar voorheen de appel- en perenbomen bloeiden. 
 Ook Bert Uitterhoeve zegt: ‘Het is interessant dat veel participanten zelf het 
product waren van de nieuwe stadsontwikkeling, grotendeels import, en nu wilden 
beschermen wat er was.’ Myrna van den Kommer kreeg het te horen van haar broer: 
je bent zelf nieuw gaan wonen in De Fruittuinen en nu ga je protesteren omdat alles 
moet blijven zoals het is! 
 ‘Het is een gevoel van: na mij de deur dicht, ik ben hier komen wonen voor m’n 
rust,’ zegt Wim van der Lee. Zoals op zoveel plekken in Nederland lijken het vooral 
nieuwelingen uit de stad die op de bres springen voor behoud van het groene, 
kleinschalige en idyllische karakter van het dorp dat geen dorp meer is. 
 
 
Polderoplossingen 
 
Hoe gingen de voortrekkers van het open proces om met deze kleinere en grotere 
obstakels? Met een combinatie van toewijding, geduld en overtuigingskracht. Van 
overreden en meegeven, met als resultaat in veel gevallen een poldercompromis. 
 Een mooi voorbeeld werd me opgedist door Wim van der Lee. Op een van de 
participatieavonden in de gymzaal werd zonder enige voorbereiding of 
onderbouwing geroepen: ‘Verplaats het station!’ Daarop werden NS en Prorail 
uitgenodigd, die een presentatie gaven over de verplaatsing van station Weesp. Om 
te laten zien wat je dan allemaal overhoop haalt en wat het kost. 
 Ook de vrees voor parkeeroverlast wordt met wat geven en nemen verzacht. 
Zo wordt het aantal parkeerplekken in het nieuwe stadsdeel Hyde Park waarschijnlijk 
verhoogd van 0,9 naar 1,1 plek per woning. 
 In het geval van de conifeer aan het Piratenpad komt vermoedelijk eveneens 
een poldercompromis uit de bus: hij wordt weggehaald, maar er komt een mooie 
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beukenhaag voor in de plaats, op gemeentegrond. 
 
En de boomkapcriticasters die vreesden voor hun veiligheid en privacy? Zij werden 
meegenomen op een wandeling door het Wandelbos, waarbij boom voor boom met 
een oranje stip werd stilgestaan bij de reden waarom hij beter kon worden gekapt. 
Uiteindelijk bleef slechts een klein aantal bomen onderwerp van discussie, een 
achttal werd alsnog uit de kaplijst geschrapt: ze kregen een witte stip over de oranje 
stip heen.  
 ‘Aanvankelijk waren ze heel boos,’ zegt Rob van Dijk. ‘Wat doe je nou, je haalt 
het hele bos leeg. En nu zeggen de meesten: mooi!’ 
 Met de bewoners van de Boekanierlaan werden individuele afspraken 
gemaakt. Het voorstel was om het openbaar groen achter de achtertuinen te 
verdichten en verdikken met nieuwe struiken, desgewenst met doorns, om de 
begrenzing steviger te maken. Sommigen zeiden: ‘Dat is een mooie barrière voor 
mijn tuin.’ Anderen: ‘Daar gaan ze achter zitten.’ 
 Waar bewoners dat wensten, is de begrenzing nog verder versterkt door het 
neerleggen van takkenrillen. Daarmee werd het helemaal een ‘win-winstuatie’, want 
ook het ecologisch belang was hiermee gediend: de takkenrillen zijn ideaal voor de 
fauna om zich in terug te trekken en te nestelen. Iedereen blij, ook de polderecoloog.  
 Om aan de bezwaren van Boekanierbewoners tegemoet te komen, wordt ook 
een nieuw wandelpad verder van de woningen gelegd dan aanvankelijk de 
bedoeling was. En ten slotte werd, waar het nodig was, naast de wortel ook de stok 
gehanteerd. Sommige bewoners hadden gaandeweg wat metertjes gemeentegrond 
bij hun achtertuin getrokken. Ze kregen op subtiele wijze te horen: óf je houdt nu op 
met tegensputteren, óf we gaan dat eens precies uitmeten. 
 Maar zulke ingrepen waren maar zelden nodig, zegt Jeroen Haan. ‘Wat al heel 
snel gebeurde: mensen kregen vertrouwen in elkaar. Doordat je samen aan tafel zit, 
groeit het besef dat, als ik iets niet in mijn achtertuin wil, het misschien in jouw 
voortuin terechtkomt.’ 
 
 
Procedurele obstakels 
 
Maar de grootste obstakels die tijdens het open proces opdoemden, waren niet 
inhoudelijk van aard. Ze hadden te maken met de opzet van het proces zelf, de 
procedurele kant: de ‘tweebenige democratie’, zoals Jeroen Haan het noemt. 
 ‘Die dubbele sturing klinkt heel mooi,’ zegt Jasper van Laar, ‘maar het is in de 
praktijk toch soms een beetje hinkelen. Eigenlijk is het heel bijzonder: we hebben 
een representatieve democratie, die werkt in de uitvoering top-down. Aan de andere 
kant zeggen diezelfde mensen die gekozen zijn: voor dit gebied kiezen we ervoor 
het andersom te doen. Maar tegelijk gelden voor het hele gebied algemene regels 
en die kunnen botsen met wat je ophaalt. Kan dat wel? Daarover is nog niets 
afgesproken.’ 
 Representatief én participatief: een voortdurend proces van grenzen aftasten, 
van kijken wat aan de ene kant gewenst wordt en aan de andere kant mogelijk is. 
Raadsleden vroegen aan het begin van het proces: ‘Erg leuk allemaal, maar mag ik 
straks alleen tekenen bij het kruisje en de rekening betalen?’ 
 Pionieren is het, zegt Wim van der Lee, vooruitlopen op de nieuwe 
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Omgevingswet, maar langs nog goeddeels ongebaande paden. ‘Hoe krijg je een 
hele organisatie in een andere stand? Als je wat je buiten ophaalt naar binnen moet 
dragen, kan dat heel zwaar zijn.’ 
 Er kunnen bijvoorbeeld spanningen optreden met ambtenaren. Niet allemaal 
voldoen die aan het profiel van de ‘ambtenaar 3.0’, zoals geschetst door sociaal-
psycholoog Hans Boutellier, een van de bij het open proces geraadpleegde 
deskundigen. ‘Er bestaan ja-zeggers en nee-zeggers,’ schreef hij in magazine 
Binnenlands Bestuur. ‘De ambtenaar 3.0 is een ja-zegger, of zou dat moeten zijn.’ 
‘Een procesambtenaar die bereid is om ergens aan te werken zonder dat hij vooraf 
weet wat er uit gaat komen.’ Misschien tien procent van het gemeentelijk 
personeelsbestand voldoet daaraan. 
  
Als ik Wim hoorde vertellen over zijn balancing act tussen raadhuis en gymzaal, 
kwam het beeld bij me naar boven van de tweebenige democraat als circusartiest, 
die staande twee paarden tegelijk berijdt. 
 Of van het lunapark: de kermisattractie waar je, net als in het open proces, om 
je doel te bereiken allerlei hindernissen moet overwinnen, in de vorm van 
schuddende loopbruggen, trappen en glijbanen. Ik zag Wim worstelen op de 
cakewalk: de twee snel tegen elkaar in bewegende trappen die je diep omlaag, maar 
ook helemaal naar boven kunnen voeren. Links het klassieke planningsproces, 
rechts het open proces. Nu nog je voet op het goede moment op de juiste tree 
zetten. 
 Hoe doe je dat? Door wederom geduldig te zijn, maar ook handig. Tussen neus 
en lippen door kreeg ik een aantal behendigheden te horen waarvan de trekkers van 
het proces zich bedienden. 
 Heel simpel, bijvoorbeeld: zorg voor een uitgekiende tafelschikking. Wim van 
der Lee: ‘Bij de tafelsessies in de gymzaal hebben we de mensen bewust gemixt 
aan tafel gezet. De een zag de ander als zakkenvuller, de ander de een als nimby-
figuur. Dus hebben we aan de ene kant de nimby gezet en tegenover hem de 
zakkenvuller. Dan blijkt dat je toch dezelfde waarden deelt.’ 
 Een belangrijk handigheidje is ook: laat de participanten alles zelf bedenken, 
maar houd op de achtergrond wel in de gaten dat het de goede kant op gaat. Dat 
inzicht daagde meteen al na die rampzalig verlopen eerste bijeenkomst in 2014. Er 
was meer leiding nodig - ook om, zoals wethouder Steffens opmerkte, de zachte 
stemmen aan bod te laten komen. Maar wie moest die leiding op zich nemen? Niet 
de gemeente - dan zou je meteen te horen krijgen: daar heb je hun weer! Dus werd 
er gekozen voor onafhankelijke deskundigen. 
 ‘We moesten wel,’ zegt Yvonne Lub. ‘Alleen stedenbouwkundigen en 
ontwerpers weten welke vragen je moet stellen.’ Maar om geen wantrouwende 
bijgedachten te wekken, werden ze voor alle zekerheid gepresenteerd als neutrale 
‘gespreksleiders’. ‘En zo fungeerden ze ook.’ 
 Verder was er het leerstuk van de ‘verstopte paaseieren’. Bedacht door Jeroen 
Haan: als professional verstop je je ideeën als paaseieren. En als ze dan gevonden 
worden, roep je: ‘Hoera, wat fijn dat jullie dat ook vinden!’ 
 Rob van Dijk vertelt dat hij aan de vooravond van zo’n participatiebijeenkomst 
besprak wat ze ‘wel en niet zouden laten zien. Je kan nu eenmaal niet alles uit 
handen geven, je laat de mensen ook niet zelf ontwerpen, want het is natuurlijk wél 
een vak. Bij andere projecten heeft hij wel meegemaakt dat mensen zelf gingen 
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schetsen, en dat kan vervelend worden: ‘Ik ga ook geen muurtje metselen.’ 
 Een uitgekiende timing was ook van belang. Bert Uitterhoeve preciseert: ‘Een 
stip aan de horizon moet je wel hebben, maar het gaat er om dat je die op het juiste 
moment insteekt. Zodat mensen eerst zelf in de gaten krijgen wat er allemaal aan 
vast zit.’ 
  
Naast handigheid was geduld een belangrijke voorwaarde om procedurele obstakels 
te overwinnen. ‘Wat me is opgevallen: zet mensen in een kamer bij elkaar en 
uiteindelijk komen ze er samen uit,’ zegt Jasper van Laar. ‘De mensen die dingen 
hebben ingebracht, gaan dat later verdedigen. De gemeente hoeft dan minder uitleg 
te geven.’  
 Wim van der Lee beaamt: ‘De ervaring leert dat mensen - als je ze de kans 
geeft om mee te praten - zich na verloop van tijd heel redelijk en bescheiden 
opstellen.’ Hij geeft een mooi voorbeeld aan de hand van de nieuwe 
verbindingsroute. Aanvankelijk was er nogal kritiek op de gedachte dat dat, behalve 
een voetpad, ook een fietspad zou worden. Geen fietsen, werd er geroepen. Dan 
krijg je ook brommers en weg is je rust. ‘We lieten het een beetje op z’n beloop en 
na verloop van tijd hoorden we: ja, maar mensen gaan daar toch ook fietsen, dus 
moesten we er ook maar een fietspad van maken.’ Nu hangt er onder het 
verkeersbord van een wandelende ouder met kind een extra bordje ‘Fietsers 
toegestaan’. 
 Ruimtelijke ordening is net een pan soep, is Wims recept: het wordt lekkerder 
als je het een tijdje laat trekken. 
 
Geduld dus. Alleen... geduld is niet goedkoop.  
 
 
Duur? 
  
Of toch wel? Die vraag drong zich aan me op toen ik de hoeveelheid rapporten 
overzag die ik van de open proces website had geplukt. Ik heb eens een rapport 
geredigeerd over de toekomst van Schiphol, en op het onderzoekbureau dat zich 
daarmee bezighield, lieten ze me de stapel rapporten, nota’s en discussiestukken 
zien die daarover al eerder waren gemaakt. Die stapel reikte tot mijn heupen, en ik 
ben niet kort gebouwd. 
 Ik denk dat de open proces-stapel, als we hem zouden uitprinten, niet veel 
lager zou zijn. Géén plan, géén plan - maar ondertussen wel een rijke oogst van vier 
jaar opgaven formuleren. Uitgangspunten herijken. Integratieslag. Condities 
aanscherpen. Kernopgaven bediscussiëren. Toekomstbeelden kiezen. Deelopgaven 
formuleren. Advies van Buiten maken. Inrichtingsplan. Ontwikkelstrategie. 
Stedenbouwkundig plan. Beeldkwaliteitsplan. Stappenplan voor het Wandelbos (heel 
toepasselijk). Spelregels... 
 Noem ik ze in de goede volgorde? Kan ik niet garanderen, ik ben bang dat ik 
door de bomen het bos niet helemaal zie. 
 Hoewel, het ‘bos’? We hebben het over een paar flintertjes parknatuur en een 
stukje bos ter grootte van een krant. Vier, vijf jaar lang hebben tientallen mensen 
zich in talloze bijeenkomsten over die stapel nota’s en rapporten gebogen - wat moet 
dat wel niet gekost hebben? 



 
 
 29 

 Ja, zegt ex-wethouder Bram Verbeek. Ja, het heeft veel gekost. Ze willen er 
een beetje mee pronken en Haarlemmermeer is een rijke gemeente. 
 Het enige resultaat was dat er een fietspad kwam, bromt Franke van der Laan. 
‘Maar als je ziet wat daar allemaal voor nodig was.. tonnen heeft dat gekost! En nu is 
er weer een half miljoen uitgetrokken voor een paar bruggetjes.’  
 Maar, stellen anderen daartegenover, vergelijk het eens met de eerdere 
planprocessen. ‘Ik heb zulke processen tien keer over de kop zien gaan,’ zegt Bert 
Uitterhoeve, ‘da’s ook niet goedkoop. Dit is absoluut niet een van de duurste 
geweest.’ 
 Ook Jasper van Laar vindt: ‘Als je van te voren een compleet plan had 
gemaakt, was je veel meer kwijt geweest. Die vorige plannen, wat daar niet aan tijd, 
geld en energie in is gestoken... De mensen er niet bij betrekken en dan achteraf 
erachter komen dat ‘t naar de prullenmand kan, dát is pas geldverspilling. Als je het 
in een keer goed doet, ben je veel goedkoper uit en krijg je bovendien een resultaat 
waar veel meer mensen achter staan.’ 
 De procesregisseur somt op wat er voor dat geld allemaal is gerealiseerd: ‘We 
hebben een enorm grote weerstand omgebogen, dat is een van de belangrijkste 
opbrengsten. En eindelijk is een punt gezet achter het grote onbegrip over de 
toekomst van het gebied. Bovendien hebben we community georganiseerd, 
waardoor je er ook ondernemerschap krijgt. 
 ‘Verder hebben we gezorgd dat de waardeontwikkeling van het gebied weer op 
gang kwam. Het was de bedoeling samen na te gaan wat nodig is om er meer 
samenhang en levendigheid in te krijgen. We hebben gekozen voor een strategie 
waarbij de gemeente beperkte investeringen doet om de markt te stimuleren tot 
investeren en inwoners te verleiden tot het nemen van initiatieven.’ 
 Dat was de ‘vliegwielgedachte’ uit de Ontwikkelstrategie van 2016 en we 
kunnen vaststellen: dat is gelukt! Projectontwikkelaar Snippe gaat in Beukenhorst-
West voor meer dan 1 miljard euro aan woningen bouwen... maar of iedereen daar 
nu zo blij mee is? 
 
Gaat het trouwens alleen om die woningen, om die verbindingsroute, die bruggetjes, 
de fruitloods en het vernieuwde tennispark? Hoe verdisconteer je de afgeleide 
waarde, de indirecte opbrengsten die niet meteen in het oog springen? De spin-off 
effecten van zo’n nieuw bestuurlijk proces? 
 [...], zegt Marjolein Steffens. [...]  
 
 
De bekering van Wim van der Lee - [KADER] 
Na de Tweede Wereldoorlog wist de overheid wat goed voor ons was, zegt Wim van 
der Lee. Dat heeft ze niet slecht gedaan, het leverde ons de verzorgingsstaat van 
vadertje Drees op. Maar in onze tijd moeten de mensen weer uit hun stoel worden 
getrokken: hoe ver kun je gaan met participatie? Dat is ook een belangrijk aspect 
van de nieuwe Omgevingswet. Om daarmee te experimenteren, moet je je niet te 
veel aantrekken van bestaande regelingen, zoals de gemeentelijke 
participatieverordening. 
 Regelmatig betrapt hij zichzelf en zijn collega’s er op ‘dat we toch wel heel 
goed weten wat goed is voor de mensen. Ik heb natuurlijk ook een zwarte jas en 
broek gedragen. Dus ja, ik heb ook eigen opvattingen. Enorm m’n best gedaan om 
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die in te slikken.’ 
 Andere betrokkenen waren getuige van zijn Werdegang als regisseur van het 
open proces. ‘Wim is een geweldig goede ontwerper maar hij liep vaak mijlenver op 
de troepen vooruit en verloor daardoor het contact met de achterban,’ zegt Bert 
Uitterhoeve. ‘Zeiden wij: Wim, ‘t gaat er niet om gelijk te hébben maar gelijk te 
kríjgen. Toen is ie gaan nadenken en heeft de switch gemaakt: je moet eerst een 
goed proces op gang zien te krijgen.’ 
 ‘Aanvankelijk had ik wel botsingen met hem,’ zegt Jeroen Haan. ‘Hij moest zijn 
eigen agenda nog loslaten. En is daarna omgeslagen naar radicale openheid en een 
prachtige samenwerking met waardering voor elkaars verschillen. Ook Myrna van 
den Kommer had in het begin behoorlijke moeite met Wim. ‘Maar hij is gedraaid en 
werd uiteindelijk de hoeder van het proces.’ 
 
 
Lessen van het open proces 
 
Wat kunnen we opsteken van het open proces? In hoeverre is het elders 
herhaalbaar? Versterkt dit soort initiatieven de lokale democratie? Hebben ze 
voordelen boven de normale beleidscyclus? En hoe verhouden deze twee ritmieken 
zich tot elkaar? 
 In de eerste plaats valt daarover op te merken dat het open proces weliswaar is 
afgerond, maar de uitvoering nog niet. ‘Tot nu toe zijn vooral de gemakkelijke dingen 
gerealiseerd, zoals de verbindingsroute,’ zegt Bram Verbeek. ‘De moeilijke komen 
nog, zoals de fruitloods, de stichting, het tennispark en Beukenhorst-West.’ 
 Verder werd het open proces begunstigd door een paar redelijk bijzondere 
omstandigheden. Zoals - althans in het begin - de unieke combinatie van een rijke 
gemeente en een economische crisis die nieuwe gebruiksmogelijkheden binnen 
bereik leek te brengen. 
 Een andere kanttekening bij meer algemene toepasbaarheid van het open 
proces ligt in de kleinschaligheid en overzichtelijkheid ervan. De participanten waren 
overwegend oudere, welvarende omwonenden. Een ‘comfortabel gesegregeerd 
gezelschap’, in de woorden van Wim van der Lee. 
 Mede vanwege deze eenduidigheid kon aan de particuliere belangen van 
buurtbewoners, die nogal eens gekenmerkt werden door nimby-accenten, in 
behoorlijke mate worden tegemoetgekomen. Elders kunnen groepstegenstellingen 
zich daartegen verzetten. Ook waar het gaat om hogere schaalniveaus, zoals bij de 
nieuwe Omgevingswet vaak het geval zal zijn, kunnen meer algemene belangen het 
proces compliceren. Wethouder Elzakalai [....]  
 Bij het open proces werden deze beperkingen door het begrensde, lokale 
karakter af en toe al zichtbaar. Zo berichtte het Nieuwsblad Haarlemmermeer over 
winkeliers uit het centrum die klagen dat ze door het college niet gehoord zijn over 
Hoofddorp-Centraal en die vrezen dat de ontwikkeling van het gebied tussen station 
en centrum ten koste gaat van de voorzieningen in het centrum.  
 
Ondertussen behoort het open proces wél tot de koplopers in Nederland op het 
gebied van het ‘democratisch domein’. Dat is de conclusie van Paul ‘t Hart en Lieske 
van der Torre van de Universiteit Utrecht, die in opdracht van de VNG onderzoek 
doen naar succesvol lokaal bestuur. Op een expert meeting over 
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participatieprocessen op 19 september 2018 noemde Van der Torre een aantal 
factoren die dit succes kunnen verklaren. Ik zet een paar van die factoren op een 
rijtje. In hoeverre voldeed het open proces daaraan? 
 
Een dynamische en flexibele aanpak. Steeds in de lokale context uitvinden wat 
werkt, en dat ook steeds weten aan te passen. Dat is zeker gelukt bij het open 
proces. 
 
Neem de tijd. Ook om te kijken wat níét werkt. Dit sluit aan bij een waarschuwing van 
Hans Boutellier in het genoemde Binnenlands Bestuur-artikel: Grootste valkuil bij 
burgerparticipatie is hoe je de energie bij de burgers kan vasthouden als de tijd 
verstrijkt. Ook hierin lijkt het open proces uitstekend geslaagd. 
 
Zorg dat er mensen zijn die de voortrekkersrol op zich nemen en als het gezicht 
worden gezien. Deze taak is bij het open proces met verve vervuld door Wim van 
der Lee, geholpen door een reeks enthousiaste medewerkers. Ook kritische 
participanten zijn het daarmee eens. ‘Ik ben heel blij met Wim,’ zegt bijvoorbeeld 
Margret Bodegom, boegbeeld van de ontevreden bewoners van de Boekanierlaan. 
‘Je kon hem altijd bellen, hij was echt het cement en hij heeft het vaak heel moeilijk 
gehad.’ 
 
Denk van te voren na over de mate van realiseerbaarheid van de opgehaalde 
ideeën. Hier stuiten we op the elephant in the room van het open proces. Op een 
aantal punten mag ook in dit opzicht van succes worden gesproken, maar op één 
kardinaal punt niet: bij de ontwikkeling van Hyde Park zijn de gangmakers van het 
open proces ingehaald door de geschiedenis. Hun oorspronkelijke ideeën bleken 
gaande het proces toch minder realiseerbaar dan gedacht en vielen alsnog ten prooi 
aan de traditionele Haarlemmermeerse bouwlust. Hoe dat in zijn werk is gegaan, is 
een apart en ook heel ‘apart’ hoofdstuk van het open proces. 
 
 
Last but not least: Hyde Park 
 
Aan de Kagertocht heeft Wim van der Lee zich omgedraaid richting Beukenhorst en 
kijkt een stuk minder vrolijk dan eerst, toen hij de lof zong van het geboomte in het 
Wandelpark: ‘Kijk, allemaal schitterende lindes, die zouden eerst behouden blijven 
maar verdwijnen nu allemaal. Dit deel wordt anders dan we een jaar geleden 
voorzien hadden. Ook dat kan in een open proces gebeuren. We hadden gedacht 
het een beetje getrapt op te bouwen, maar het wordt hoger dan we toen dachten.’ 
 Trapsgewijs bouwen... ja, dat zal nu ook gebeuren, zie ik in de plannen, maar 
anders dan in de concept-spelregels was voorzien. Niet met vijf bouwlagen aan de 
parkzijde, oplopend tot acht richting station - maar ‘zijwaarts getrapt’. Dat wil zeggen 
dat vlak tegenover het Wandelbos wordt gebouwd tot 45 meter hoog, vijftig als je de 
technische ruimten op de daken meerekent. De maximale bouwhoogtes die de 
Schipholcontouren toestaan, worden zo veel mogelijk benut. 
 ‘In de gymzaal stond altijd een maquette van Beukenhorst-West met die vijf tot 
acht bouwlagen,’ zegt Margret Bodegom. ‘Maar in oktober 2017 kwamen we binnen 
en schrokken ons kapot. De oude maquette was weg en in plaats daarvan stond er 
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een waarin alles drie maal zo groot was. En waarin de hoogbouw doorliep tot aan de 
Kagertocht, terwijl eerst het park nog een stukje zou doorlopen aan de overkant.’ 
 Wat was er gebeurd? Snippe was in beeld verschenen. Met het aantrekken van 
de economie bood het verouderde kantorenpark nieuwe mogelijkheden. 
Projectontwikkelaars zagen winstgevender mogelijkheden dan het aanvankelijke 
plan om de bestaande gebouwen te transformeren naar een woon-werkbestemming. 
 In 2017 sloeg Snippe Projecten BV in samenwerking met IC Netherlands een 
grote slag: in één klap verwierf het meer dan de helft van de leegstaande 
kantoorpanden in Beukenhorst-West. Het voornemen tot transformatie maakte 
plaats voor een plan met overwegend sloop-nieuwbouw onder de naam Hyde Park. 
Eind 2018 worden de eerste gebouwen gesloopt en gaat de verkoop van 
appartementen van start. In de eerste helft van 2019 begint de nieuwbouw. 
Oplevering vindt plaats vanaf 2020 en het hele project is naar verwachting gereed in 
2025. 
 Hyde Park is het enige onderdeel van Hoofddorp-Centraal waarover de 
meningen heftig verdeeld zijn. Vanwege de hoogbouw tot vlak aan de Kagertocht, 
het gebrek aan communicatie daarover en uit beduchtheid dat het park te lijden zal 
krijgen van teveel stedelijke druk. 
 
En het begon allemaal zo idyllisch... over de aanloop naar het hergebruik van de 
leegstaande kantoren hoorde ik verhalen die zó uit de jaren zestig leken te komen. 
Over bijeenkomsten in een soort kraakpanden met gebroken ramen en geen 
verwarming, waar gesproken werd over woonwensen van jongeren, over ateliers en 
opvangplekken voor vluchtelingen. ‘TussenTijd’ werden die sessies toepasselijk 
genoemd. 
 ‘We keken: wat zijn hier de maten, hoe zou je hier kunnen wonen?’ zegt 
Yvonne Lub. ‘En we vroegen aan jongeren: wat zijn jullie woonwensen? Hoe groot? 
Eigen keuken? Op jezelf? Samen? Per kantoorgebouw werden “aimabele” plannen 
ontwikkeld.’ 
 Ook werden verschillende kantoorgebouwen alvast ter beschikking gesteld aan 
jonge starters. In De Diamant verhuurde bedrijfsleider Theo Bakkum werkplekken 
voor 75 euro per maand, met alleen een tafel, een stoel en een koffiezetapparaat. 
De hoop was dat het later zou kunnen doorgroeien. Wethouder Steffens [...]  
 Yvonne Lub: ‘We dachten: dat gaat lekker! Maar ergens hadden we ook wel 
het idee: jongens, dit kan niet waar zijn. We zitten hier vlakbij Schiphol en op zeven 
minuten van Amsterdam... wanneer wordt er iemand wakker. Maar het viel ons toch 
nog koud op het dak toen de crisis voorbij was en Snippe zei: pik in, hoogste 
dichtheid van heel Europa!’ 
 ‘Dat was het moment dat wat mij betreft het project begon te kantelen,’ zegt 
stedenbouwkundige Sjoerd Feenstra. ‘Met het kwaliteitsteam dat het niveau van de 
stedelijke ontwikkelingen in Hyde Park zou bewaken, zaten we steeds vaker in het 
stadhuis. De gymzaal was niet meer het epicentrum.’ 
 In feite begonnen Beukenhorst-West en Fruittuinen/Wandelbos uit elkaar te 
lopen, zegt Feenstra. ‘In Beukenhorst gingen wij uit van een kleinschalige, 
organische aanpak: wat voor straat wil je maken, hoe bereik je dat mensen 
samenkomen? Bij maximaal vijf verdiepingen heb je nog contact met de openbare 
ruimte. Die benadering is in concept vastgelegd in de stedenbouwkundige 
spelregels. MVRVD, de ontwerpers van Hyde Park, gaan op een andere manier te 
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werk. Hun benadering is gericht op de integrale herontwikkeling van het gebied en 
daarbij draaide het in eerste instantie om het “volumetrisch concept”: het aantal 
kubieke meters dat je ontwerpt.’ 
 ‘Het gesprek over bewoonbaarheid, wie gaat er gebruik van maken, waarom 
willen mensen hier zijn, dat gesprek moet nu niet verstommen,’ zegt ook Jeroen 
Haan. ‘Nu gaat het gesprek vooral over de sommetjes, over bouwhoogtes en 
vierkante meters.’ 
  Margret Bodegom en haar man gingen een kijkje nemen in Diemen, waar in 
de nieuwe woonwijk Holland Park tot tien verdiepingen hoog is gebouwd: ‘Het is er 
kaal en desolaat. Boven de zes tot acht verdiepingen heb je geen binding meer met 
de straat, daar wil je voor je verdriet niet wakker worden. We hebben er mensen 
aangesproken, die zeiden: we gaan gelukkig gauw weer weg, dit is alleen geschikt 
als tijdelijk onderkomen... En dat noemen ze dan een park!’ 
 Ook andere betrokkenen voelden hoe de regie over het proces hen uit handen 
begon te glippen. ‘Toen die ontwikkelaar er eenmaal was, was het kat in ‘t bakkie,’ 
zegt Bram Verbeek. ‘Toen begon de invloed van de gemeente af te nemen.’  
 ‘We snapten de processen niet meer helemaal,’ zegt Yvonne Lub. ‘Alles kon 
morgen weer anders zijn. Sommige gebouwen veranderden zomaar driemaal van 
eigenaar, het was nauwelijks bij te houden.’ 
 ‘Met die kantoorgebouwen is enorm gehandeld en gedeald,’ zegt ook Wim van 
der Lee. ‘Daar hebben we nooit een vinger achter gekregen.’ In de werkgroep 
communicatie van Hyde Park ervoer hij een diepe kloof tussen de mensen van het 
open proces en de projectontwikkelaars. ‘Bij grootschalige ontwikkelingen en 
commerciële belangen gaat de communicatie over beheersen. Een 
projectontwikkelaar wil uitsluiten, vooral risico’s, want hij moet verder. En dat is 
begrijpelijk. Het gaat om veel geld. Bij een open proces gaat het om mensen 
insluiten. Dat is precies het tegenovergestelde.’ 
 Andersom stuitte de open benadering van Wim en consorten op onbegrip bij 
communicatiemensen van Hyde Park. ‘Je moet niet je eigen weerstand gaan 
organiseren,’ zei een van hen over het open proces. ‘Juist wel!’ antwoordde Wim. 
‘Iedereen uitnodigen, alles op tafel.’ 
  Hoe onoverbrugbaar de kloof was, bleek tijdens de laatste fase. Wim werd 
aangesproken door participanten: heb je ons al die tijd voor de gek gehouden? Toen 
is hij uit de werkgroep communicatie gegaan. ‘Ik vond dat ik het niet meer met elkaar 
kon verenigen. En de werkgroep vond het ook onwerkbaar Ik kwam in een soort 
morele spagaat terecht.’ 
 
De beide projectwethouders [....].  
  
 
De zonzijde van Hyde Park 
 
Hyde Park is a rock in the flatlands, een intensieve ruimtelijke ervaring in een groene 
omgeving. De video van architect Winy Maas namens het ontwerpende bureau 
MVRDV wordt druk bekeken op de inloopmiddag die de gemeente en Hyde Park op 
26 september 2018 organiseren. 
 Ook rond de grote maquette is het druk. Er zijn veel kooplustigen komen 
opdagen en van kritisch commentaar is hier weinig te merken. De mensen van Hyde 
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Park en ingehuurde communicatiebureaus oogsten veel waarderende en 
enthousiaste reacties. Bijvoorbeeld over de afwisselende bouwwijze. Het gebruik 
van uiteenlopende materialen in verschillende tinten, dat de grootschaligheid van de 
nieuwe wijk doorbreekt. En de onregelmatige ‘happen’ uit de gevelwanden, die ook 
de meer naar achteren gelegen appartementen en terrassen uitzicht bieden op het 
park. 
 [...], aldus Marjolein Steffens. [...] 
 En dan de misschien belangrijkste troef: het duurzame en ecologische karakter 
van de nieuwe wijk. Hyde Park wordt stedelijk, compact en fiets- en 
voetgangervriendelijk. [....], zegt wethouder Steffens. Bewoners worden gestimuleerd 
tot auto delen. Het aantal parkeerplaatsen (voor bewoners en bezoekers) per woning 
blijft beperkt tot 0,9 of - op verzoek van de gemeenteraad - 1,1. Parkeerplaatsen 
worden uit het zicht ontworpen. 
 Verder wordt de wijk aardgasloos, goed geïsoleerd en voorzien van warmte-
koudeopslag. Onder andere met het oog op de vereiste watercompensatie wordt de 
Kagertocht op een aantal plekken bijna twee keer zo breed. 
 De binnenterreinen zijn voor de helft groen, met bomen, en er zijn groene 
daken en dakterrassen, met geïntegreerde plantenbakken. De straten worden 
beplant volgens uiteenlopende thema’s, met daarbij passende boomsoorten en 
plantsoenen, zegt Rob van Dijk, die de openbare ruimte ontwerpt. 
 Een voordeel van de sloop-nieuwbouwaanpak die in Hyde Park zal 
overheersen, is ten slotte dat het oorspronkelijke plan tot transformatie van 
bestaande gebouwen vragen van houdbaarheid en rentabiliteit met zich meebracht. 
‘Je kunt je afvragen hoe rendabel die gebouwen op den duur zouden zijn,’ zegt Rob 
van Dijk. ‘Ze stonden niet voor niets leeg: het ging om verouderde kantoorpanden 
met alleen beton, glas en ijzer en zonder internet- en milieuvoorzieningen. Hoe lang 
had het geduurd voordat die beperkingen toch afbraak nodig maakten?’ 
 
 
Spelregels buiten spel 
 
Op 25 april 2018 werd het concept-stedenbouwkundig ontwerp Hyde Park 
gepresenteerd en op 19 juli stemde de raad ermee in. De herontwikkeling van het 
gebied kon beginnen. Eén onderdeel van de stedenbouwkundige planning zou 
echter nooit door de raad worden bekrachtigd. Dat waren de spelregels die waren 
uitgewerkt om de kwaliteit en samenhang van het geheel te borgen. 
 Als aanvulling op het stedenbouwkundig ontwerp was in mei 2018 een 
Beeldkwaliteitsplan opgesteld, een soort stijlgids met ontwerprichtlijnen en 
randvoorwaarden. Op basis daarvan zou een kwaliteitsteam met inbreng van de 
gemeente, de stedenbouwkundig ontwerper en de polderarchitect de kwaliteit van de 
stedelijke ontwikkelingen bewaken. De met het oog daarop ontworpen concept-
spelregels zijn nog te bezichtigen aan de wanden van de gymzaal, maar verder dan 
daar kwamen ze nooit. 
 ‘Toen Hyde Park kwam, waren wij net bezig het raadsstuk voor de spelregels 
te schrijven,’ zegt Wim van der Lee. ‘Maar Hyde Park zei: “Doe nou niet meteen het 
krimpfolie eromheen. Niet haasten, geef ons even de ruimte.” En daarna was het: 
“Laten we het samen opstellen.” In de eerste bijeenkomsten waar Hyde Park bij was, 
viel het woord “samen” erg vaak.’ 
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 Uiteindelijk stierven de spelregels een zachte dood. ‘Terwijl we in de gymzaal 
onze successen vierden, gaf Snippe te kennen: die spelregels willen wij niet 
vastgesteld zien,’ zegt Sjoerd Feenstra. ‘En dat is ook nooit gebeurd.’ 
 [...], zegt Marjolein Steffens. En Adam Elzakalai geeft toe: [...].  
 Voor een aantal bewoners is de kous daarmee niet af. In september 2018 
richtten zij een vereniging ‘Maak Beukenhorst Mooi’ op, die in een zienswijze, gericht 
aan de gemeenteraad, verzocht het Beeldkwaliteitsplan van Hyde Park te herzien. 
Dat plan voldoet niet aan het Inrichtingsplan en de Ontwikkelstrategie van 2016, 
waarin onder andere sprake was van een vanaf het park oplopende bouwhoogte, 
van het ‘naar binnen halen’ van het park en van een dorpse schaal en maat aan de 
kant van de Kruisweg. Het Beeldkwaliteitsplan voldoet daar niet aan, aldus de 
vereniging. De bouwdichtheid is te groot, de hoeveelheid groen schiet tekort, ‘Hyde 
Park wordt een soort betondorp.’ 
 ‘We hebben drie jaar lang gepraat over bomen, kleur van de bankjes en wel of 
geen horeca,’ zegt Margret Bodegom, een van de oprichters. ‘We mochten ook 
zeggen wat voor kleur het wegdek van de nieuwe route kreeg, dat is allemaal 
geparticipeerd, maar toen het echt belangrijk werd, werden we niet verwittigd en 
moesten we onze mond houden. Terwijl de scope van de herinvulling van 
Beukenhorst-West een veel grotere participatie van omwonenden verdient dan die 
van het stadspark.’ 
 
Al met al doet de gang van zaken rond Hyde Park toch wel denken aan de 
waarschuwing van Lieske van der Torre: Disappointment = expectation : reality.  
 En het bizarre is dat die reality check in dit geval niet veroorzaakt werd door 
een terugvallende economie, maar door het tegendeel daarvan. De aanvankelijke 
sfeer van vrijheid, blijheid werd niet, zoals in de jaren zestig, begunstigd doordat ‘de 
bomen tot in de hemel groeiden’, maar juist door barre crisistijden. En toen die crisis 
voorbij was en het leegstaande vastgoed weer interessant werd voor het grote geld, 
was ook het speelkwartier afgelopen. De crisis heeft drie jaar te kort geduurd, 
hoorde ik iemand zeggen. 
 Intussen is het voor een outsider intrigerend dat de insiders van het open 
proces zich waar het gaat om Hyde Park zo hebben laten verrassen. Waarom zagen 
zij het niet eerder aankomen? Zo onwaarschijnlijk was de loop van de 
gebeurtenissen toch ook weer niet? 
 Een van de oorzaken lijkt te zijn dat Beukenhorst-West voor de meeste 
omwonenden letterlijk en figuurlijk ‘ver van hun bed’ was. ‘Ik kom uit het vastgoed, bij 
de sessies in de gymzaal ging ik bij Beukenhorst zitten. Woningen maken vlak aan 
het park, fantastisch toch,’ zegt buurtbewoner Tineke Vlietman op de slotbijeenkomst 
van het open proces. ‘Maar de meeste mensen gingen bij het stadspark zitten, bij 
het groene gedeelte.’ 
 ‘Met het Wandelbos konden we goede sier maken, Beukenhorst-West lag wat 
verder uit de belangstellingssfeer van de participanten,’ zegt Sjoerd Feenstra. Ook 
Bert Uitterhoeve heeft het idee dat het lot van de kantorenwijk ‘niet zo op het netvlies 
van de omwonenden staat.’ En Wim van der Lee voegt toe: ‘De meeste participanten 
waren al lang blij dat iemand bereid was om wat aan dat spookdorp te doen.’ 
 Voor de transformatie van het stationsgebied lijkt iets dergelijks te gelden. Bij 
het opstellen van de strategie voor verbetering van dat gebied heeft bureau Posad 
steeds overlegd met de participanten. Maar het station ligt nog ‘verder van hun bed’ 
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dan de kantorenwijk.  
 
Terugblikkend kun je vaststellen dat de benaming ‘Hyde Park’ door de aparte gang 
van zaken een onverwachte ironie heeft meegekregen. ‘Hyde Park’... dat was toch 
de speakers corner in Londen... die plek waar iedereen mag roepen wat ie wil 
zonder dat er verder wat mee gedaan wordt? Was het open proces, als het op 
Beukenhorst-West aankomt, uiteindelijk niet meer dan een veredelde zeepkist? 
 Misschien is het ‘t beste verwoord door de elfjarige Eline, een van de jeugdige 
dichteressen van wie een gedicht werd gegraveerd in het plaveisel van de 
voorlopige verbindingsroute door het oude kantorenpark: 

 
Vandaag bouwde ik een hut in het gras 

Ik zocht een plek en ging op zoek naar hout 
maar vond vriendinnen. Samen gingen we 

een hut maken, maar het werd een onderwaterauto. 
 

 
Nog twee succesfactoren 
 
Laat ik tot slot nog twee succesfactoren noemen die het betoog van Lieske van der 
Torre op de expert meeting niet haalden, maar die het open proces extra vaart 
hebben gegeven. 
 Op de eerste maakte Yvonne Lub me attent: ‘Goed eten en drinken maakt de 
tongen los. De cateraars van De Smaeck hebben daaraan een belangrijke bijdrage 
geleverd. De gymzaal werd ook een soort dorpskroeg. Je kan een mooie stapel 
maken van alle flessen wijn die er doorheen zijn gegaan. En hoe kun je nou niet 
samenwerken als je zo lekker bent onthaald?’ 
 En de tweede vergeten succesfactor is natuurlijk die gymzaal zelf: de 
‘participatietempel’, ook wel ‘ons rovershol’ genoemd, de plek waar iedereen zomaar 
kon binnenlopen om bijvoorbeeld te roepen: ‘Wat zijn jullie nou weer aan het doen?’ 
De een heeft er nog op het strafbankje gezeten, een ander vraagt: ‘Mag ik hier wel 
naar binnen met m’n schoenen aan?’ 
 Het zou bedacht kunnen zijn door een gelikt pr-bureau, als je niet beter wist. In 
een gymzaal geef je je bloot, je schermt je niet af. Iedereen heeft er herinneringen 
aan en meestal zijn dat fijne herinneringen. ‘We voelden ons er gelijk thuis,’ zegt Ko 
Alewijn, die er als gymnastiekleraar nog heel wat kinderen heeft laten zweten. 
 In de gymzaal zijn ook de trofeeën uitgestald die herinneren aan dierbare 
episodes van het proces, zoals de ontwerpworkshops voor brugklassers van het Kaj 
Munk College over de ruimtelijke vormgeving van het Wandelbos en de Fruittuinen. 
Mijn favoriet is de grote afgekloven appel die als buitenwerkplek beschutting kan 
bieden tegen weer en wind - wanneer wordt dit ontwerp uitgevoerd? 
  
‘We moet nu afsluiten,’ zegt Yvonne Lub sip maar gedecideerd. ‘Duidelijk maken dat 
er een andere fase aanbreekt, weg uit de gymzaal.’ Jasper van Laar is ‘best wel een 
beetje verdrietig dat ‘t nu stopt. De sfeer was zo goed...’ 
 Ook Marjolein Steffens neemt node afscheid. Net als haar collega-wethouder 
Adam Elzakalai was zij er bijna altijd bij. ‘Dat was óók participatie,’ zegt Rob van 
Dijk. En Ko Alewijn laat weten dat hij mevrouw Steffens hiervoor ‘een veer in de kont 
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heeft gestoken.’ 
 Net als aanwezige raadsleden moesten de wethouders op de 
participatiebijeenkomsten hun mond houden, zegt Wim van der Lee. ‘Je wil natuurlijk 
proberen de mensen daar aan het woord te laten, even zonder dat er politiek 
bedreven wordt.’ 
 ‘Vele middagen en avonden mocht ik als fly-on-the-wall luisteren,’ schrijft 
Marjolein Steffens dan ook in de blog waarin ze terugblikt op het open proces, ‘en 
vaak was ik blij verrast.’ Altijd betrokken, niet altijd leuk, soms ook bloed, zweet en 
tranen, maar uiteindelijk: constructief. ‘Een leerschool en bovenal een ideeënfabriek.’ 
Nu moet ze ‘langzaam loslaten.’ 
 De gymzaal staat er niet lang meer, binnenkort moet hij plaatsmaken voor het 
nieuwe tenniscomplex. Na een leven van zestig jaar en een spetterend afscheid, 
waarbij alle instrumenten nog één keer werden uitgeklapt voor een laatste ‘apenspel’ 
van vrij rondspringen voor iedereen. Ook hier is een gedicht van toepassing van zo’n 
jonge trottoirdichteres, de tienjarige Tanja: 
 

Samen spelen. Samen doen. Samen lachen. 
Een beetje gek hier, daar 

maar toch gezellig met elkaar. 
 
 
Proces en proeftuin 
 
Net als de Fruittuinen was het open proces een proeftuin waarin nieuwe gewassen 
tot bloei werden gebracht. Maar wat een verschil in methode! Het proefbedrijf voor 
de fruitteelt was gebaseerd op een streng gereguleerd experimenteel proces - 
Hoofddorp-Centraal had iets van ‘laat duizend bloemen bloeien’. Het bospark werd 
in de jaren dertig bedacht door de autoriteiten en gerealiseerd door gedweëe 
werklozen - bij Hoofddorp-Centraal waren de bewoners aan het woord en hielden de 
autoriteiten hun mond. 
 Op de slotbijeenkomst van 3 oktober 2018, in de gymzaal uiteraard, mochten 
zij alsnog hun zegje doen. ‘Ik wilde dat participatie terechtkwam in het DNA van het 
gemeentelijk apparaat,’ zei Marjolein Steffens. ‘Het open proces was een belangrijke 
stap in die richting. De geest is uit de fles. En die gaat er niet meer in.’ 
 Dat het groene hart van Hoofddorp nu is veiliggesteld en ruimtelijk goed is 
ingebed, is te danken aan het open proces, maar óók, benadrukt Janny Herfst, aan 
‘de bewoners in verschillende tijdsgewrichten’. Aan degenen die herhaaldelijk 
optrokken naar de burgerzaal van het raadhuis, aan de oude knarren van de 
Groengroep, aan de Belangengroep, aan Franke van der Laan met zijn vrijwilligers, 
aan de boeren en boerinnen van de kinderboerderij, aan de tennissers die taai van 
zich af bleven slaan. 
 En die daarmee in de toekomst ongetwijfeld door zullen gaan, in lijn met 
wethouder Steffens’ constatering van die geest die uit de fles is. Op de 
slotbijeenkomst gaf ex-tennisvoorzitter Bert Brink alvast een voorproefje: ‘Ik ben 
ongelófelijk ontevreden over de hoeveelheid onkruid die omhoog komt uit de 
schelpenstroken naast de nieuwe verbindingsroute!’ 


