
  

  

Minister omarmt advies Wim Kuijken om in de 
Gnephoek 5.500 woningen te bouwen - MHHNH 
reageert op tv 
 

Wim Kuijken, voormalig Deltacommissaris, heeft zijn onafhankelijke advies 

‘Perspectief voor de Gnephoek en omgeving’ (pdf 1,65 MB) aan minister Hugo 

de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening aangeboden. Kuijken 

acht een scenario met 5.500 nieuwe woningen in de Gnephoek in Alphen aan 

den Rijn 'het meest realistisch'. Minister De Jonge heeft dit advies direct 

onverkort overgenomen en laat nu dit scenario verder uitwerken.   

 

Nog geen voldongen feit 
 

In de eerste mediauitingen lijkt het al een gelopen race. Zo kopt AD: 'Kogel is 

door de kerk: Alphen mag bouwen in Gnephoek' en RTV West: 'Alle seinen op 

groen voor bouw van 5500 huizen in Alphense polder Gnephoek'. 

Er is echter nog geen besluit genomen. Het voorkeursscenario van dhr. Kuijken 

en de Jonge moet nu nader uitgewerkt en onderzocht worden. Dit moet 

uitmonden in een Masterplan Gnephoek. Vervolgens moet het ministerie 

samen met provincie, gemeente, het Hoogheemraadschap en de regio tot een 

https://www.alphenaandenrijn.nl/dsresource?objectid=5ffbb196-7ef6-49bb-90f3-d1374530cb64&type=pdf&&
https://www.alphenaandenrijn.nl/dsresource?objectid=5ffbb196-7ef6-49bb-90f3-d1374530cb64&type=pdf&&
https://www.ad.nl/alphen/kogel-is-door-de-kerk-alphen-mag-bouwen-in-gnephoek-5500-huizen-meest-realistisch%7Ea2ad9e54/
https://www.ad.nl/alphen/kogel-is-door-de-kerk-alphen-mag-bouwen-in-gnephoek-5500-huizen-meest-realistisch%7Ea2ad9e54/
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4637362/alle-seinen-op-groen-voor-bouw-van-5500-huizen-in-alphense-polder-gnephoek
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4637362/alle-seinen-op-groen-voor-bouw-van-5500-huizen-in-alphense-polder-gnephoek


definitieve beslissing voor de Gnephoek te komen voor zomer 2023. En zelfs 

als de beslissing genomen wordt om te bouwen volgen er nog heel wat 

procedures en toetsen (bijvoorbeeld 'stikstof'). 

 

Slecht onderbouwd 

 

Maak het Hart Niet Hard is niet onder de indruk van het slechts twintig pagina's 

tellende document van Kuijken. Ruud Hanou, voorzitter van MHHNH vindt het 

advies slecht onderbouwd en weinig zakelijk. 'Het heeft meer weg van een 

mening: (vrij vertaald) Alphen is inmiddels een stad van meer dan 100.000 

inwoners en DUS (?) moet deze stad de ruimte krijgen om uit te breiden buiten 

de bestaande contouren. Dat gaat volledig voorbij aan het feit dat de Provincie 

Zuid-Holland een zorgvuldige afweging heeft gemaakt over de uitbreiding van 

het huizenaanbod voor de hele regio.' De Provincie wil elders bouwen, in 

verstedelijkt gebied langs de lijn Leiden - Den Haag - Rotterdam - Dordrecht en 

het waardevolle Groene Hart sparen. Ook wordt uit het advies niet duidelijk hoe 

met het voorkeursscenario 'de natuur er niet onder hoeft te lijden of kan 

verbeteren' zoals door Kuijken wordt beweerd. En hoe men aan dit aantal 

woningen komt. 

 

MHHNH op tv 

 

Nadat op de dag van het nieuws Wethouder Gerard Van As alsmede 

Gedeputeerde Anne Koning  ('Ng niet in beton gegoten') hun reactie mochten 

geven bij TV West, werd MHHNH vandaag gevraagd om een mening te geven 

namens bezorgde bewoners - een belangengroep die door de heer Kuijken niet 

is meegenomen in zijn onderzoek. Het interview vond plaats bij de boerderij 

van Marieke Kraan en Jeroen Geenen aan de pittoreske Landlustweg 10b in 

Koudekerk. Zij transformeren deze voormalige boerderij momenteel naar een 

streekwinkel, logies, keramiekwerkplaats en ruimte voor vergaderingen en 



 

workshops. De locatie is uiteraard zo aantrekkelijk vanwege het (nu nog) 

fantastische uitzicht op de Gnephoek. Het interview is momenteel elk uur te 

zien op TV West Nieuws en bij Studio Alphen. 

 

Wat nu? 

 

Het nieuws is nog vers en er is nog tijd maar Maak Het Hart Niet Hard zal zich 

snel beraden op acties om bezorgde burgers van Alphen te ondersteunen. En 

ook de provincie, die onder zware druk staat van zowel de gemeente als van 

het Rijk, en als een van de weinigen weerstand kan bieden verdient onze 

steun. U hoort daar zo snel mogelijk meer over. 

 

Ruud Hanou 

Nathalie Klaassen 

Jan Hogeveen 
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MHHNH op facebook  
Klik op onderstaande link en "like" het.  

https://m.facebook.com/Maak-het-HART-niet-HARD-187597238820132/ 

  

Vereniging Maak Het Hart Niet Hard - info@maakhethartniethard.nl - 

IBAN NL36INGB0659376563 
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Bezoek de website 
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