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Voorwoord
‘Hier woonden wij’ is de titel van een van de hoofdstukken van dit boek. Een verzuchting die exbewoners van de Zellingwijk in Gouderak uit de grond van hun hart zullen hebben geslaakt als ze
weer eens aan de rand van die lap desolate grond aan de Hollandsche IJssel stonden. En dat vele
jaren lang. Want het was midden jaren tachtig van de vorige eeuw dat zij hun woningen moesten
verlaten, omdat deze onbewoonbaar waren geworden door aard en ernst van de aangetroffen bodemverontreiniging. Wel kregen ze de toezegging zo snel mogelijk te kunnen terugkeren naar een
nieuw te bouwen wijk, op dezelfde plek, nadat deze grondig was schoongemaakt.
We zijn nu bijna dertig jaar verder en die nieuwe wijk staat er. En het is een prachtige wijk. In de
tussentijd is er heel wat water door de Hollandsche IJssel gestroomd. Vele hindernissen moesten
worden genomen; bestuurlijk, ambtelijk, technisch, financieel. En op het laatste moment dreigde
de economische crisis nog roet in het eten te gooien.
Maar de klus is geklaard en daarop kunnen alle betrokkenen trots zijn, de inwoners van Gouderak
voorop. Want voor hen is dit boek over de geschiedenis van de Zellingwijk. Ze zullen er veel
dingen in lezen die ze al wisten. Sterker nog: ze hebben zelf veel van de verhalen verteld aan de
auteurs. Maar er is ook heel wat nieuws te leren. Over de achtergronden van de stort in de jaren
vijftig, over de decennialange strijd van de bewonersbelangenvereniging Bodemverontreiniging
Gouderak (BBG), over bestuurlijke impasses en ambtelijke molens. En over de vereende krachten
en ‘schouders eronder’ van het Project Hollandsche IJssel, de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Ouderkerk en de Combinatie Boskalis Heijmans
Herontwikkeling Zellingwijk, die dit project - ondanks de nodige tegenslagen (ook daarover leest
u in dit boek!) - tot een zo’n mooi einde hebben gebracht.
Tot slot richt ik mij tot u, de inwoners van Gouderak, en tot alle ex-bewoners van de Zellingwijk.
Dit project was er voor u en - toch tamelijk uniek - mét u. Uw betrokkenheid bij de Zellingwijk,
tientallen jaren lang, heeft het project gedragen. Dit boek is dan ook voor u. Ik wens u veel leesplezier!

Mr. C.J. van Velzen
Bestuursvoorzitter
Stichting Herontwikkeling Zellingwijk
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1 Het Dorp en de Wereldhaven
Over de rivieren komen de mensen naar Holland en ze vestigen zich geleidelijk overal langs
de rivierarmen. De rivier biedt hen kansen:
voedsel en een transportweg. Al sinds de dertiende eeuw bemoeien in Holland mensenhanden zich met de loop van de rivier. Om de
“Grote Ontginning” van de veengebieden in
het huidige Rijnland en Schieland mogelijk
te maken, moeten de sloten afwateren op de
Hollandsche IJssel. Dat kan echter alleen als
de rivier een lage waterstand heeft. Daarom
geeft Floris V, Graaf van Holland, opdracht
om zuidwestelijk van het Utrechtse IJsselstein
de zogenoemde “Dam bij het Klaphek” op te
werpen. Als die dam klaar is, in 1285, is de
Hollandsche IJssel afgesloten van het water
uit de Lek. Vanaf dat jaar voert voornamelijk
de Lek het Rijnwater richting zee.
Daarmee blijft de kronkelende verbinding
tussen de Gouwe en de Nieuwe Maas nog
wel bijzonder geschikt om handel te drijven
en om tol te heffen. De Hollandsche IJssel
vormt de verbinding tussen de rijke Vlaamse
steden in het zuiden en de Hanzeroute naar
Noord-Duitsland. De heren van Gouda worden zo al vóór de Gouden Eeuw rijk. De
heerschappij over de Hollandse rivieren en de

natte ontginningen in de toekomstige polders
zijn in de 14de en de 15de eeuw mede inzet
van een bijna honderd jaar durende oorlog
tussen adellijke families. Eén van de beslissende veldslagen van deze Hoekse en Kabeljauwse twisten vindt in 1489 plaats bij Moordrecht rond de Snelle Sluis, schuin tegenover
Gouderak. Het gebied tussen Gouda en Kralingen komt in handen van rijke burgers uit
Gouda; nog tot in de vorige eeuw betaalde
de gemeente Gouderak penningen aan een
Goudse ambachtsheer.
Doordat de Hollandsche IJssel een getijdenrivier is, zet zich veel slib af. Baggeren is de
geijkte activiteit om de Hollandsche IJssel bevaarbaar te houden. Al in de 17de eeuw zijn
er grote baggerwerken om het scheepvaartverkeer in stand te houden. De bagger uit
de rivier biedt de bewoners van rivieroevers
een prachtkans om de levensstandaard enigszins te verhogen. De slibafzettingen bestaan,
vooral in de bochten van de rivier, uit fijne
kleideeltjes. De getijdenstroom die tientallen
eeuwen richting Gouda en terug is gespoeld,
heeft slib van topkwaliteit achtergelaten die
heel goede baksteen oplevert. Miljoenen van

Op de kaart links zijn de ‘zellingen’ (bij laag water droogvallende delen) ten noorden van Gouderak
goed te zien, in het zuidwesten begrensd door de toenmalige steenfabriek. Het water ten noordoosten
van Gouderak is ‘De Waal’, een wiel dat achter de dijk is ontstaan bij een dijkdoorbraak, waarschijnlijk al vóór 1285. Bron: Rijkswaterstaat, 1904. De gravure van het zicht op Gouderak, met
daaronder het wapen van het dorp, dateert van rond 1800. Bron: archief Dirk van Dam.
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deze “IJsselsteentjes” worden er geproduceerd, waarvan er vele een koloniale bestemming vinden. De steentjes gaan als ballast
mee in het ruim van de VOC- en WIC-schepen en worden gebruikt voor vele koloniale bouwwerken in Afrika, Amerika en Azië.
Langs de Hollandsche IJssel hebben vanaf de
17de eeuw tientallen steenfabriekjes gebloeid.
Bij Gouderak vestigen zich in de loop der
eeuwen ook een paar scheepswerfjes en een
rietmattenfabriek. Er is veeteelt en langs de
dijk woont een aanzienlijk aantal schippers
met kleine vrachtscheepjes. Maar verder blijft
het er, tot in de 20ste eeuw, relatief stil. Terwijl
de Nederlandse bevolking sinds de 19de eeuw
verveelvoudigt is die van Gouderak sinds die
tijd hooguit verdubbeld.
De naam Gouderak komt voor het eerst voor
in documenten uit 1274, ten tijde van de
ontginningen. Met rak bedoelden de Hollanders vroeger een recht stuk van een rivier. De
Dorpsstraat is lange tijd de enige straat van
betekenis in het dorp, een nauwe doorgang
tussen de huizen langs de dijk. In 1901, het
jaar van invoering van de leerplichtwet, zou
de gereformeerde minister-president Abraham Kuyper aan de Dorpsstraat te Gouderak
de nacht hebben doorgebracht. Kuyper wilde
hoogstpersoonlijk deelnemen aan het controleren op kinderarbeid in de steenfabrieken
langs de Hollandsche IJssel. De betreffende
herberg, het Wapen van Gouderak, bestaat
niet meer. Het etablissement sneuvelt tijdens
de affaire waarmee Gouderak tachtig jaar la-

ter nationale bekendheid kreeg.
In de jaren dertig van de vorige eeuw studeren ambtenaren op de burelen van Rijkswaterstaat op verschillende manieren om
de Hollandsche IJssel af te sluiten van de
Nieuwe Maas. De rivierdijken langs de
Hollandsche IJssel liggen dan inmiddels een
stuk hoger dan de polders. De bedding van
de Hollandsche IJssel is ook hoger dan ten
tijde van de ontginningen: het veen is langzamerhand ingeklonken terwijl de rivierdijk op kleigrond - op zijn oorspronkelijke niveau
is gebleven. Dat brengt risico’s met zich mee
omdat springtij en storm een reëel gevaar vormen voor de uitgestrekte polders.
Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog komt
afsluiting op de burelen van Rijkswaterstaat
ter sprake. Maar er is een belangrijk tegenargument: de waardevolle scheepvaartverbinding over de Hollandsche IJssel, van Rotterdam naar Amsterdam, zou onderbroken worden. Over de Hollandsche IJssel is die slechts
81 kilometer, zonder vaste bruggen; via het
Merwedekanaal 119 kilometer.
De “dreiging” van een Hollandsche IJssel die
een open verbinding heeft met zee blijft dus
bestaan, tot ongenoegen van onder meer het
Goudse gemeentebestuur. Gouda is één van
de natste steden van het land en hoog water
zorgt heel snel voor natte voeten in de straten
en huizen tussen de nauwe grachtjes. Ook in
Gouderak lopen de huizen aan de dijkzijde
van de Dorpsstraat bij hoogwater en noordwestelijke wind regelmatig tientallen centi-

meters onder.
In de nacht van de Watersnoodramp, 1 februari 1953, stijgt het water zelfs tot tien
centimeter boven dijkniveau en loopt het
aan de binnenzijde van de dijk omlaag. In
de woonhuizen aan de Dorpsstraat klotst
het water één meter hoog langs het behang
en zwemmen de vissen door de kamer. Terwijl de kerkklokken luiden, slaan die nacht
op sommige plaatsen delen van de dijken
langs de Hollandsche IJssel weg. Net oostelijk van Gouderak ontstaat binnendijks een
groot gat tussen de steenplaats van Van Vliet
en de rietmattenfabriek van Prosman. Met

man en macht voorkomen vrijwilligers daar
ternauwernood een grote dijkdoorbraak. Bij
Ouderkerk breekt de dijk wel door en komen
twee mensen om het leven. Aan de overkant
slaat de vloed maar liefst veertien meter weg
uit de Hoge Zeedijk bij Nieuwerkerk aan den
IJssel. Schipper Arie Evegroen uit Ouderkerk
weet hoogstpersoonlijk de overstroming van
een belangrijk deel van Holland te voorkomen door zijn achttien meter lange “Twee
Gebroeders” in het gat te varen.
Bij Rijkswaterstaat krabben de ambtenaren
zich opnieuw achter de oren over die lastige
Hollandsche IJssel. De nationale ramp zou
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Het monument bij Groenendijk aan de Hollandsche IJssel ter ere van Arie Evegroen en zijn schip
“Twee Gebroeders”. Foto © Project Hollandsche IJssel / Frans Dingemans.

veel groter hebben uitgepakt als de Schielandse Hoge Zeedijk bij Nieuwerkerk definitief
was doorgebroken. Gouda, Rotterdam, Den
Haag en alle polders daar tussenin zouden
blank hebben gestaan. Deze ernstige dreiging
is er de oorzaak van dat het eerste deltawerk
na de ramp niet in Zeeland wordt voltooid,
maar in de Hollandsche IJssel. Sinds 1958
waakt tussen Krimpen en Capelle de stormvloedkering voor al te hoge stuwing langs de
zeedijken van de Hollandsche IJssel. Tegelijk
heeft de afsluitbare kering de scheepvaartverbinding naar het noorden gespaard.
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Halverwege de vorige eeuw is de steenindustrie langs de Hollandsche IJssel bijna verdwenen. In de jaren dertig zijn veel uiterwaarden
en ondiepten al grotendeels weggebaggerd,
zo constateert Rijkswaterstaat in die tijd. In
een nota schrijft de dienst: ‘Overgebleven zijn
de zellingen, waterplassen welke onderling
en van de rivier gescheiden zijn door kleine
gronddammetjes, rikken genaamd. De zellingen slibben slechts uiterst langzaam op.’
Zellingen werden al gebruikt om klei voor
de bakstenen te laten “besterven” of als opslagplaats voor houtvlotten. Als na de crisis
in de jaren dertig de Nederlandse economie
weer opveert, komen die moerassige zellingen
steeds vaker in beeld als economisch nuttige
delen van het landschap. De bewoners langs
de Hollandsche IJssel zijn steeds drukker in
de weer met beschoeiingen, steenglooiingen
en grondophogingen in het buitendijks gebied. De zellingen zijn uitstekend geschikt

om als bouw- of industrieterrein dienst te
doen. Scheepswerven, graanmaalderijen, rietmatten- of tapijtenfabriek, alle industrie die
dicht bij het water wil zijn, kan overal langs
de Hollandsche IJssel op de zellingen uit de
voeten. Op andere plaatsen verleent Rijkswaterstaat vergunning om zellingen juist
uit te baggeren om havens en kades te laten
bouwen. Zo krijgt in 1941 Jan Versteeg een
vergunning om in Gouderak een beschoeiing
met grondophoging erachter te maken. Aannemingsbedrijf D. Verstoep krijgt op 1 november 1946 toestemming om bij Gouderak
een haventje aan te leggen.
Na de Bevrijding, in de sombere en magere
jaren veertig, is het voor velen in Nederland
de vraag hoe de eindjes aan elkaar te knopen. Enkele uren varen stroomafwaarts van
Gouderak is dat anders. Havenbaronnen
in de gelambriseerde kantoren in de straten
langs de Nieuwe Maas zien de toekomst juist
zonnig in; voor hen zijn de naoorlogse jaren
lentejaren. Bijna de gehele goederenstroom
die gegenereerd wordt door de Marshallhulp
voor Europa, loopt via de haven van Rotterdam. De economieën van Nederland en
Duitsland bloeien op. Voor de toenemende
export overzee is Rotterdam de eerst aangewezen haven. Eind jaren veertig gaat de gestage groei van de Rotterdamse haven over
in booming business. De gemeente Rotterdam
dacht ooit dat IJsselmonde de vraag naar extra haventerrein wel aan zou kunnen. Maar al
snel zijn ook de Rijnhaven, de Maashaven, de

Waalhaven en zelfs de Eemhaven nog niet genoeg. In 1947 beginnen de draglines te baggeren in de Botlek. Met deze volgende grote
sprong voorwaarts verschijnen de Eerste en de
Tweede Petroleumhaven op de kaart, maar de
eindbestemming van de toekomstige grootste
haven van de wereld ligt nog verder, voorbij
Pernis. Rotterdam is het Europese centrum
van de aanstormende petrochemische industrie aan het worden. Steeds meer, en steeds
grotere, olietankers zullen aanleggen; steeds
meer en gevarieerder producten worden er
geproduceerd. Je zou kunnen zeggen dat in
die jaren, stroomafwaarts langs de rivier, de
toekomst van Nederland wordt bepaald.
In Rotterdam bestuderen energieke mannen
in pak landkaarten van de polders langs de
Nieuwe Waterweg. Ze hebben een visioen,
dat gaandeweg alleen maar sterker wordt.
Door de stormachtige groei van de haven
komt er een extra afvalprobleem op het bord
van de gemeente Rotterdam. Olievervuiling
in de haven was er al vóór de Tweede Wereldoorlog. Het was afkomstig van resten stookolie en afgewerkte smeerolie van zeeschepen.
Als centrum van de Europese olieraffinage
krijgt Rotterdam nu ook te maken met de behoefte van olietankers om na het lossen weer
“schoon” naar de bronlanden te kunnen varen. Het is het meest voordelig om de tankers
direct in Rotterdam te reinigen. Rotterdamse
bedrijven gaan op steeds grotere schaal tankers spoelen en schuren. Wat resteert is de
“sludge”. Sludge is een bezinksel van chemi-

caliën, olieresten en allerlei vaste stoffen. In
de jaren dertig ging dergelijk afval op kleine
schaal rechtstreeks de Nieuwe Maas in, maar
na de Tweede Wereldoorlog zijn de betrokken bedrijven onder druk van de overheid
gedwongen naar andere oplossingen te zoeken. Oplossingen die maar ten dele worden
gevonden in de Rotterdamse haven zelf.
In de zomer van 1950 roept de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat, C. in ‘t Veld,
van de Dienstkring Rotterdamse Waterweg,
tot drie keer toe een vergadering bijeen om
dit probleem te bespreken. Bij de rondetafelgesprekken ten kantore van Rijkswaterstaat
schuift een aantal hoofdrolspelers aan. Het
zijn de werven Wilton en de Rotterdamsche
Droogdok Maatschappij (RDM), de gemeente Rotterdam, Caltex en de Bataafsche
Petroleummaatschappij (BPM). De BPM (tegenwoordig Shell Petroleum) is een dochter
van Shell en heeft als centrum de raffinaderij
in Pernis. De deelnemers aan de gesprekken
vinden het niet rendabel om olieresten uit de
sludge te scheiden, en te raffineren of anderszins te verwerken. Volgens de notulen is het
directielid van BPM weliswaar niet ‘ongeïnteresseerd’ en wil hij bij een opzet hiervoor
wel ‘adviseren’, maar ‘betwijfelt’ hij of er zal
worden bijgedragen in de kosten. De uitgaven voor een installatie zouden ‘bezwaarlijk’ kunnen zijn. Na lang aandringen biedt
de BPM op 26 juni 1950 aan om ‘alles wat
pompbaar is’ (uit de sludge, red.) te verwerken op haar terrein te Pernis. De schoon-
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Het stroomgebied van de Hollandsche IJssel, op een waterkaart van de ANWB uit 1953. Rotterdam
ligt net buiten de kaart, linksonder. Het origineel bevindt zich in het Fries Scheepvaart Museum.

maakbedrijven moeten dan zelf voor de afvoer van de vaste bestanddelen zorgen. Dat
is geen probleem. Volgens C. Smits van de
Rotterdamsche Droogdokmaatschappij gaan
deze stoffen ‘veelal naar vuilophogingen langs
de Hollandsche IJssel.’ Het zijn ‘vuilschippers in dienst van de Gebroeders Van Nieuwpoort te Gouda’ die dit werk opknappen, zegt
Smits. Wanneer precies deze stortingen langs
de Hollandsche IJssel zijn begonnen is niet af
te leiden uit het archief.
Rotterdam heeft naast alle afval afkomstig
uit de industrie die zich in de haven vestigt
ook nog een probleem met het huishoudelijk
afval. Er is in de naoorlogse periode capaciteitstekort om alle afval van de snel groeiende
stad te verwerken. De vuilverbrander aan de
Brielselaan draait al op topcapaciteit en het is
niet genoeg. Bovendien liggen de ovens vaak
stil doordat ze worden aangetast door agressieve reststoffen uit de chemische industrie.
De verbreding van het aanbod van producten
in met name de petrochemische industrie resulteert in volstrekt nieuwe soorten chemisch
afval waarvan geen mens weet hoe schadelijk
die kunnen zijn. Verder heeft Rotterdam een
overvloed aan bouwafval, of beter gezegd
puin van gebombardeerde, verbouwde of gesloopte gebouwen. De stad bouwt in de jaren
veertig een geheel nieuwe centrum en al het
oude puin moet weg. Een laatste bron van
afval waarmee Rotterdam verlegen zit, zijn
enerzijds de kolencentrales en anderzijds de
aslades van de kachels van de Rotterdammers.

Met as is niets meer te doen en het moet dus
ergens worden gestort.
In de context van deze Rotterdamse situatie
bieden de rivier en het natte Holland een uitgelezen wijze om wat extra geld te verdienen.
Het afvalprobleem van Rotterdam lijkt een ei
van Columbus. Want Rotterdam wil betalen
om van zijn afval af te komen en gemeenten
in de polders willen grond om huizen op te
bouwen en hebben dus behoefte aan ophoogmateriaal.
Het idee om afval te storten om op die manier nat terrein op te hogen is natuurlijk niet
nieuw. In de archieven van Rijkswaterstaat
staat bijvoorbeeld te lezen dat op 21 november 1938 een zekere F. de Jong uit Ouderkerk
toestemming krijgt voor het ophogen van
een buitendijks terrein met niet nader omschreven vuilnis. Maar na de oorlog wordt
de combinatie van de omvang van het afvalaanbod en de grote behoefte aan het creëren
van bouwterrein een niet te missen gelegenheid om geld te verdienen. Een aantal grind-,
transport- en aannemingsbedrijven in ZuidHolland springt in dat gat in de markt. Alle
afval gaat, voornamelijk over water, naar de
vele polders en sloten in het Rotterdamse
achterland, waar het op tal van manieren in
de bodem verdwijnt. Zoals ook in de zellingen langs de Hollandsche IJssel.
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2 Uitbreiding ‘Langs de Hollandsche IJssel’
Burgemeester Hendrik Bergman heeft de gewoonte dagelijks vanuit Gouda via de Stolwijkersluis naar Gouderak te fietsen. Hij
heeft soms wat moeite met opstappen, maar
eenmaal gezeten pendelt hij elke werkdag op
en neer, door weer en wind.
Bergman werd in 1924 burgemeester van
Gouderak. In dit tijdperk nemen de mensen
nog de hoed of pet af als de burgemeester
over de Dorpsstraat langs fietst. Vlak na de
Tweede Wereldoorlog is Gouderak een dorp
langs de rivier, waar de rust hoogstens wordt
verstoord door het geluid van de motoren van
vrachtscheepjes op de Hollandsche IJssel. Zo
nu en dan rijdt een vrachtwagen voorbij, geladen met melkbussen of riet. Gouderak telde
in 1945 1.980 zielen. Raadsvergaderingen
vinden er in de regel eens per maand plaats.
Soms valt er een vergadering uit; incidenteel
plant de secretaris er eentje extra als er belangwekkende zaken spelen, bijvoorbeeld toen er
met spoed besloten moest worden over de
bouw van een aula op de gemeentelijke begraafplaats.
Bergman is, niet alleen door zijn woonplaats,
een beetje een burgemeester op afstand. Weliswaar is er wekelijks een spreekuur waar de
burgers kunnen binnenlopen, maar erg hartelijk is hij niet. Tijdens de woningnood van
de naoorlogse periode komen geregeld jonge

Gouderakkers binnenlopen, in de hoop in
aanmerking te komen voor een gemeentewoning. Dan staat Bergman knorrig boven aan
de trap van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat zijn burgers te woord: ‘Ga maar weg, ik
heb geen huizen.’
Al gedurende de oorlogsjaren (van de Tweede
Wereldoorlog, red.) voorziet burgemeester
Bergman dat ook Gouderak op een dag moet
uitbreiden en grond nodig heeft voor woningen en industrie. In het dijkdorp Gouderak is
de bouwgrond bijzonder schaars. Er is weliswaar veel weiland, maar in die tijd wordt over
het opgeven en onteigenen van landbouwgrond niet lichtvaardig gedacht. Onteigening
ligt, dorpspolitiek gezien, heel gevoelig. Bovendien is het duur om op het natte veen woningen te bouwen, door de noodzaak op heipalen te funderen op een - diepgelegen - stevige ondergrond. Stevige buitendijkse zand- en
kleigrond langs de Hollandsche IJssel kan een
oplossing zijn, denkt Bergman. De zellingen
zijn goedkope natuurgrond, ten prooi aan eb
en vloed, en bovendien steviger bouwgrond
dan het laagveen.
Op 16 november 1943 stelt de gemeente
Gouderak een uitbreidingsplan voor het
buitendijks gebied vast, ruwweg het terrein
van de latere Zellingwijk. Begin zomer 1944

Foto links: een visser op de zelling bij Gouderak, in de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog. Bron:
archief Koos van Blitterswijk.
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keurt de provincie dit plan goed. Er is nog
wel een probleem: er zijn in Gouderak ondernemers die andere plannen hebben. De
heer M. Ooms is eigenaar van één van de
percelen die de gemeente nodig heeft voor
het plan. Hij ziet op die zelling kansen voor
zijn bedrijf, een elektrische smederij en lasbedrijf, zo laat hij de gemeente weten. Ooms
wil zijn perceel ophogen met scheepsafval.
Of hij werkelijk daar zijn bedrijf wil uitbreiden of alleen geld wil verdienen met het ter
beschikking stellen van de zelling voor het
storten van afval, wordt uit de archieven niet
duidelijk. Maar dat de gemeente wil voorkomen dat dit storten plaatsvindt, is wel zeker.
De heer W.C. Hulsbergen van het Technisch
Bureau Krimpenerwaard schrijft aan B&W
dat ‘een laag scheepsvuil onder een bouwterrein niet aanbevelenswaardig is, in verband
met het vormen van een waterkerende laag,
die de normale afwatering tegengaat.’ Het is
Ooms ‘wat waard’ als hij zijn grond niet hoeft
te verkopen, maar de gemeente wijkt niet.
Ooms klaagt vervolgens dat de gemeente gebruik maakt van het ‘recht van de sterkste’.
Inderdaad stuurt de gemeente op een onteigening aan. De gemeente biedt drie andere
dwarsliggende grondeigenaren een minnelijke schikking aan voor 25 cent per vierkante
meter. Maar de grondeigenaren willen meer.
Ze eisen dat de prijs pas zes maanden nadat
de vijandelijkheden in Europa zijn beëindigd
door een commissie wordt vastgesteld. Niet
goedschiks, dan kwaadschiks, concludeert
de gemeente en in september 1944 start ze

procedures om de buitendijkse percelen te
onteigenen. De Hongerwinter en de oorlogshandelingen zetten de ambtelijke activiteit in
Nederland op een laag pitje, maar na de bevrijding blijken de procedures niet van tafel.
De ambtelijke molen draait al snel weer op
volle toeren. Het Koninklijk Besluit over de
onteigeningen wordt 3 december 1945 genomen en op maandag 18 februari 1946 staat
alles prominent op pagina 2 van de Staatscourant.
De bedoeling van de gemeente is uitdrukkelijk niet om de percelen met afval op te hogen. Er moet slib uit de Hollandsche IJssel
voor worden uitgebaggerd en er zal ook zand
en puin worden gebruikt. Vooral door de wederopbouw van Rotterdam gaat er een overvloed aan puin van gesloopte huizen naar de
polders rond de havenstad. Voor de somma
van 1.250 gulden berekent het Laboratorium
voor Grondmechanica in Delft hoe de ophoging er technisch uit moet zien. Ruim 60
jaar later kunnen we stellen dat indien deze
voorgenomen ophoging er was gekomen het
drama van de gifstortingen ter plekke van de
Zellingwijk nooit zou hebben plaatsgevonden. De vrachtschepen met gif zouden hun
heil waarschijnlijk elders in de Hollandse polders hebben gezocht en dit boek zou niet zijn
geschreven.
Eén van de factoren die een flinke draai geeft
aan de loop van de geschiedenis van de Zellingwijk is de nuchter-juridische kijk van de

Goudse advocaat H. de Witt Wijnen. Deze
advocaat wordt door de gemeente aangezocht om de juridische en kadastrale afwikkeling van de onteigeningen in orde te maken.
Maar De Witt Wijnen mag dan een solide
juridische reputatie hebben, snelheid is niet
zijn forte. Op 11 september 1946 roept de
gemeente zijn hulp in, maar in het voorjaar
van 1947 is er kennelijk nog geen reactie uit
Gouda vernomen. Inmiddels zijn er dan in
Gouderak ontwikkelingen gaande rond het
onteigeningsdossier. Hoe en door wie is niet
meer te achterhalen, maar een oplettende
ambtenaar heeft vastgesteld dat er in de kadastrale aanduiding van de te onteigenen
percelen ‘enige onjuistheden zijn geslopen’.
De aanduiding op de kaart is juist, maar de
nummers die in procedure zijn gegaan kloppen niet. Burgemeester Bergman verzoekt de
advocaat in een schrijven op dringende toon
‘ten spoedigste’ te berichten over de vraag of
de onteigening toch nog kan doorgaan. Helaas is De Witt Wijnen ernstig ziek en een
plaatsvervanger ontbreekt op zijn kantoor.
Ondanks tussentijdse aansporingen reageert
hij pas op 10 juni 1947 met een nuchtere
maar ontluisterende brief. Het is volgens hem
‘zeer gevaarlijk op de verkeerde nummers
voort te bouwen.’ Hij wil deze gevaren nader
onderzoeken maar voorziet bij voorbaat al dat
de procedure hierop zal stranden. Het project
‘onteigening zellinggronden’ wordt gestopt.
De voor Gouderak zo gunstige ontwikkeling
van een ophoging met bagger, zand en puin
is van de baan.

Na deze teleurstelling besluiten burgemeester
en wethouders later dat jaar een visie over de
toekomst van Gouderak van buiten te betrekken. De Commissie van het Instituut Stad
en Landschap van Zuid-Holland brengt een
rapport uit. Zij adviseert de gemeente geen
industrie te vestigen op buitendijkse grond
en voegt een ‘waarschuwend woord’ toe. De
gemeente zou niet in staat zijn voldoende
huisvesting voor arbeiders te realiseren. Bovendien ontwikkelt de bevolkingsgroei van
Gouderak zich sinds 1900 ‘weinig gunstig’,
de geboortecijfers liggen onder het landelijk
gemiddelde. Maximaal 2.170 zielen in 1970
is aannemelijk. De commissie taxeert dat er
in Gouderak weinig reden is voor het vestigen van nieuwe industrieën. Eigenlijk is de
Gouderakse situatie wel best zo, volgens de
commissie; sterke groei is niet wenselijk. Het
beste zou zijn als er in Gouderak helemaal
niets verandert. ‘Het zou niet van wijs beleid
getuigen door op ondoordachte wijze nieuwe
bevolkingsgroepen naar de gemeente toe te
trekken (...) Door de eigenaardige ligging van
de plaats aan de dijk, gaat het uitbreiden van
de bebouwing met buitengewone grote offers
gepaard.’
Maar de gemeente wil toch huizen bouwen en
zit weer met hetzelfde probleem als voorheen.
De ‘buitengewoon grote offers’, te weten het
onttrekken van landbouwgrond, moeten dan
toch maar worden gebracht omdat er wel degelijk ‘grote woningnood is in de gemeente’.
De gemeenteraad besluit met tegenzin tot een
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bescheiden binnendijkse uitbreiding van 40
woningen. In het voorstel aan de provincie
schrijft de gemeente dat het uitbreidingsplan
buitendijks te veel tijd en geld zou kosten ‘aleer het in feite zou kunnen worden ontsloten’. En toch vindt de gemeente dat het bouwen van woningen binnendijks de plannen
om buitendijks te bouwen ‘niet overbodig
maakt.’ Later dat jaar 1947 stelt de raad officieel het uitbreidingsplan vast. De ambtelijke
molens malen traag. Pas in april 1948 is de
technische uitwerking van het project in kannen en kruiken. Vanaf 3 augustus liggen de
binnendijkse uitbreidingsplannen ter inzage

op het raadhuis. Het buitendijkse uitbreidingsplan “Langs de Hollandsche IJssel” gaat
voor jaren de kast in. Kinderen, huisdieren en
vogels kunnen voorlopig naar hartelust in het
slik van de zelling achter de Dorpsstraat blijven rondbanjeren.
In de bijzonder koele en regenachtige dagen
van medio augustus 1951 schrijft H. A. Looijen in zijn woonhuis in Den Dolder een brief
aan de gemeente Gouderak. Looijen heeft
een aannemingsbedrijf in Gorinchem en is
eigenaar van een groot stuk zelling, voorbij de
Dorpsstraat in Gouderak, ter hoogte van ‘De
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Zicht op de zelling bij Gouderak, vanaf de rivier, jaar onbekend. Bron: archief Dirk van Dam.

Waal’. Hij wil weten wat de plannen van de
gemeente zijn met die zelling, in de veronderstelling dat de gemeente deze nog steeds wil
verwerven. Looijen schrijft: ‘Nu daarmede
vrij langen tijd verloopt zou het mij wel aangenaam zijn van u te vernemen of u daar nog
op reflecteert.’ Anders wil Looijen zelf met de
zelling aan de slag. Hij vraagt de gemeente
om een ‘uiterste prijs’.
De brief van Looijen is reden voor de gemeente om weer in actie te komen. Er volgt een adviesaanvraag bij het Technisch Bureau Krimpenerwaard (TBK) dat al een paar dagen na
ontvangst van de brief van Looijen reageert.
Directeur W.C. Hulsbergen is kennelijk een
sterk voorstander van het uit de kast trekken van het buitendijkse uitbreidingsplan.
‘Naar mijn mening moet gepoogd worden
alle gronden in het uitbreidingsplan in handen te krijgen,’ schrijft Hulsbergen, ‘en ik zou
willen voorstellen de onteigeningsprocedure
wederom op te vatten.’ Hulsbergen denkt
dat de mogelijkheid bestaat Rijkswaterstaat
te interesseren om de zellingen te gebruiken
als ‘grondberging’. Met storten van overtollig slib door Rijkswaterstaat kan de gemeente
goedkoop aan opgehoogd bouwterrein komen, is de gedachte van Hulsbergen. Verdere
uitbreidingen binnendijks raadt Hulsbergen
af vanwege ‘kostbare schadesnijdingen’ in het
cultuurland, de brede sloten, en de slappe
veenlaag. Snel kopen, is het advies van het
TBK, voordat Looijen de vraagprijs eventueel
weer verhoogt.
Het College gaat akkoord en acht dagen na

de brief van Looijen ook de gemeenteraad.
De gemeente Gouderak komt voortvarend in
actie en vat het plan op meerdere zellingen
aan te kopen of te onteigenen. Wat betreft de
aankoop van het perceel van Looijen goochelen de medewerkers van het TBK opnieuw
met de kadastrale nummers. In een brief
aan Looijen is eerst sprake van drie percelen, maar die fout is later hersteld. Dit keer
gaat het goed: Looijen verkoopt zijn perceel
B2567, groot 9.570 vierkante meter, voor
3.500 gulden. Dat is 0,42 cent per vierkante meter. Een redelijke prijs vindt Hulsbergen, het perceel is in 1944 nog getaxeerd op
3.112,50 gulden. De relatief lage prijs is ook
gunstig mochten naastgelegen percelen in
een onteigeningsprocedure raken. De rechter
heeft dan een voor Gouderak niet ongunstige
referentie. Tegen de prijs wordt binnen het
gemeentebestuur toch nog wat aangehikt.
Het college van burgemeester en wethouders vindt de prijs van Looijen aan de hoge
kant. Desalniettemin wordt over de koop in
de raadsvergadering van 19 november 1951
in positieve zin gesproken. TBK-directeur
Hulsbergen is erbij aanwezig en betoogt dat
als de gemeente nu niet koopt de gemeente
later ‘achter het net zal vissen’. Een raadslid
valt hem bij en voorziet dat met de handel
in buitendijkse gronden nu al, en zeker in de
nabije toekomst, ‘kapitalen’ zijn gemoeid.
Wederom zorgt een verschrijving in de kadastrale nummering voor beroering. De gemeenteraad besluit namelijk ten tweeden male over
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de verkeerde percelen. De fout wordt ditmaal
vóór het passeren van de eigendomsacte bij
de notaris opgemerkt. Burgemeester Bergman is, waarschijnlijk indachtig het eerdere
onteigeningsdebacle, not amused. Op 7 december 1951 schrijft de gemeente een aangetekende brief op poten aan de directeur
van het TBK. ‘Met bijzondere bevreemding
hebben wij kennis genomen van het feit, dat
de door u verstrekte gegevens met betrekking tot de aankoop van de zellingen van de
heer Looijen niet juist zijn gebleken.’ Dezelfde dag nog stelt de gemeente een klacht
op over Hulsbergen, gericht aan de secretaris
van de commissie van toezicht op het TBK.
De dag erop loopt Hulsbergen spitsroeden in
de raadsvergadering die moet besluiten het
eerdere besluit, de aankoop van drie percelen met verkeerde nummers, in te trekken en
het Looijen-perceel met het juiste kadastrale
nummer aan te kopen. De stemming in de
raad is niet unaniem: vijf leden zijn voor en
twee tegen.
Het akkevietje vormt ongetwijfeld een smet
op het blazoen van Hulsbergen, die toch vele
jaren lang dienstbaar is geweest aan de publieke werken in de Krimpenerwaard. Werkelijk
ernstige gevolgen, als een verwijdering uit de
dienst, heeft het voor Hulsbergen niet. In het
vroege voorjaar meldt de commissie van toezicht dat het voor de directeur bij een schriftelijk standje is gebleven.
Dezelfde winter van 1952 valt bij de gemeente een kritische brief van de provincie

over de uitbreidingsplannen in de bus. Ze wil
weten met welk doel de aankoop is gedaan.
In Gouderak is toch, getuige eerdere studies,
geen grote bevolkingsuitbreiding voorzien?
Daarnaast vindt de provincie de grondkosten voor het uitbreidingsplan te hoog. Een
provincieambtenaar laat pinnig weten dat de
provincie deze bezwaren ook al in 1947 en
1948 aan Gouderak had doen toekomen. De
inzet van de gemeente is de bouw van 120
woningen. Er moet nog heel wat bestudeerd,
geadviseerd en goedgekeurd worden. Maar
onder voorwaarden gaan Gedeputeerde Staten in het voorjaar van 1952 dan toch met het
woningbouwplan akkoord.
In dat vroege voorjaar zullen maar weinig
Gouderakkers oog hebben gehad voor de zelling van Looijen. Maar er zijn vast wel eens
Gouderakse wethouders of raadsleden vanuit
het raadhuis de Dorpsstraat overgestoken,
om naast het pand van kolenboer Stouthart
de zelling te bekijken. Burgemeester Bergman
ziet de zelling iedere dag al fietsend liggen bij
nadering van de Dorpsstraat. Wat zien die
bestuurders in dat getijdenlandje? Misschien
spiegelen ze elkaar voor hoe prachtig een nieuwe woonwijk daar ooit langs de Hollandsche
IJssel zou kunnen liggen. Ooit, want in de jaren vijftig loopt de tijd nog niet zo snel, zeker
niet in Gouderak. Zo is één van de weinige
auto’s die over de dijk aan komt pruttelen, die
van Gerrit-Jan van Nieuwpoort. Ook hij staat
in 1952 geregeld uit te kijken over de zelling
bij Gouderak.

Gerrit Jan van Nieuwpoort (1869-1957, foto
boven) is de stamvader van de handels- en
transportonderneming Gebr. Van Nieuwpoort N.V. Zijn zonen Gerard (1895) en
Frans Daniël (1904) treden later toe. Op
29 mei 1905 kocht Gerrit Jan een put langs
de Hoge Brug in Lange Ruige Weide (nu
de gemeente Driebruggen) en stortte er een
kruiwagen vol puin in. Dit is de eerste gedocumenteerde bedrijfsactiviteit van de Gebr.
Van Nieuwpoort. Al snel wordt het bedrijf
een regionaal begrip in de brandstoffen- en
fouragehandel én in de handel en transport
van grind, zand, puin en koolas. Het bedrijf
verhuist in 1923 naar Gouda, waar ook een
vloot van rivierschepen wordt opgetuigd.

Door de wederopbouw direct na de oorlog
komt de zand- en grindhandel tot grote bloei.
Tegelijkertijd profiteert Van Nieuwpoort van
de afvalstroom die vanuit Rotterdam naar het
omliggende land moet worden vervoerd. In
de archieven van Rijkswaterstaat zijn aanwijzingen te vinden dat Van Nieuwpoort
zich ook speciaal richt op het afnemen van
afvalstoffen van de industrie in de Rijnmond.
Zo vraagt het bedrijf in de jaren vijftig vergunningen aan voor het lozen van vloeistoffen buitengaats op de Noordzee. In sommige
gevallen, bijvoorbeeld de Schanspolder bij
Ouderkerk, koopt het bedrijf zelf terrein aan
om te kunnen ontwikkelen. In andere gevallen treedt het op als grondbedrijf dat natte
gronden dempt met vuilnis en afval. Al met
al is in de jaren veertig en vijftig de business
booming voor bedrijven als Van Nieuwpoort.
Gerrit-Jan van Nieuwpoort heeft een scherp
oog voor zakelijke kansen en brengt al rijdend
over de dijken langs de Hollandsche IJssel tal
van zellingen in kaart die kunnen dienen als
stortplaats van afval. Het kan gaan om grotere
en kleinere percelen, vertelt een oud-schipper:
‘Er waren boeren die hadden terreinen rond
waterputten aan de Hollandsche IJsselkant en
die verkochten die aan Van Nieuwpoort. Dat
waren duikers onder de dijk om water in te
kunnen laten bij droogte.’
Van Nieuwpoort ziet geen rietkragen of woningen, maar vooral harde guldens in het verschiet. Het is precies de tijd voor dergelijke
plannen: bij Pernis en Hoogvliet stampen de
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heimachines. Het zijn de tijden van onbegrensde Rotterdamse mogelijkheden, de tijd
van de Rotterdamse romantiek van scheepvaart, olie en geld verdienen. Van Nieuwpoort gaat daarin mee. En langs de IJsseldijk
wonen net zo goed burgers en bestuurders die
munten zien blinken in het riet. Als de gemeente Ouderkerk weigert aan Van Nieuwpoort een vergunning voor ophoging van de
Schanspolder af te geven, komt er een heuse
lobby op gang. Schippers uit Ouderkerk en
de omgeving van de Schanspolder bepleiten
om die stort juist wel doorgang te laten vin-

den. Natuurlijk zijn deze schippers voor hun
broodwinning deels afhankelijk van vrachten
van Van Nieuwpoort. Ook menig schipper
uit Gouderak vaart met vuil van Van Nieuwpoort. Het begin van de jaren vijftig is ook
niet de tijd om veel scrupules te tonen over
een stinkende lading meer of minder. Het is
een tijd waarin Nederlanders nieuwe kansen
zien om zich te onttrekken aan de naargeestige armoede van de naoorlogse jaren.
Waar burgemeester Bergman op de fiets
kwam, reed Gerrit-Jan van Nieuwpoort in
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De zelling bij Gouderak, met aan de overkant van de rivier Moordrecht. Jaar onbekend. Bron: archief
Dirk van Dam.

de auto. In een tijd dat het woord van de
burgemeester wet was voor zijn Gouderakse
onderdanen, was de wil en het geld van Van
Nieuwpoort evenzeer van grote overtuigingskracht. De familie Van Nieuwpoort zit niet
in het Goudse societyleven, maar heeft niettemin vele connecties. Zo is Van Nieuwpoort
president kerkvoogd van de Sint-Janskerk in
Gouda.
Op 25 september 1952 verschijnt Gerrit Jan
van Nieuwpoort in de vergadering van het
gemeentebestuur van Gouderak en brengt
daar de ophoging van de zelling van Looijen
ter sprake. De notulen vermelden het idee
van ophoging van de zelling van Looijen
met stadsvuil uit Rotterdam en het verzoek
aan Van Nieuwpoort om zich in verbinding
te stellen met het TBK. De toon in de vergadering is voor Van Nieuwpoort bemoedigend. Als de plannen voor verwezenlijking
vatbaar zijn en ‘een voordelige oplossing is te
verkrijgen’, wordt advies van het TBK tegemoet gezien. Het ophogen van een zelling is
in principe niet de goedkoopste manier om
bouwgrond te verkrijgen. Het is noodzakelijk
om een laag van ruim vijf meter grond (na
inklinking) op de zelling aan te brengen. Een
traditionele ophoging met zand of klei zou
ongeveer 29 gulden per vierkante meter hebben gekost. Van Nieuwpoort stelt voor om de
ophoging tot stand te brengen voor twee gulden per vierkante meter. Geen wonder dat de
gemeenteraad voor dit idee te porren is.
Inmiddels zoekt het TBK contact met de
gemeente Nieuwerkerk waar verschillende

gronden op eenzelfde manier zijn opgehoogd,
onder meer Hitland. De ervaring van ophoging met hetzelfde soort afval is daar positief:
na twee jaar ‘klinken de gronden praktisch
niet meer in’. Heien ging ook prima hoewel
de eerste twee meter wel ‘wat meer weerstand
gaf ’. Logisch, oordeelt het TBK, aangezien de
bovenste twee meter ‘de meeste rommel die
moeilijker verteert, bevatte.’ Eind oktober
1952 ligt er een positief advies van het TBK,
zij het met voorwaarden. Zo mag de prijs niet
meer dan twee gulden per vierkante meter
bedragen en moet de grondafdekking overal
minstens 0,75 meter zijn. Verder schrijft het
TBK: ‘De ophoging zal geschieden in nader
overleg met de directeur van het TBK. Alle
metaalvoorwerpen moeten uit de ophoging
verwijderd blijven, terwijl eventueel puin op
nader aan te wijzen plaatsen moet worden
verwerkt, c.q. verwijderd.’
Er komt een toelichtend schrijven van Van
Nieuwpoort binnen waarin sprake is van ‘afvalstoffen, welke door ons worden afgevoerd
vanaf Rotterdam en Schiedam...’. Verder
belooft Van Nieuwpoort een kade en een
insteekhaven aan te leggen. Met algemene
stemmen wordt op 29 november 1952 besloten het ingediende plan tot ophoging van
de zelling van Looijen te aanvaarden. De raad
gaat in beginsel akkoord met de voorgestelde
ophoging achter de Dorpsstraat en acht het
gewenst dat de gemeente ook de andere betrokken zellingen in bezit krijgt.
Een goede week later keurt de provincie de
ophogingsplannen - in principe - goed. Een
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paar dagen nadien laat de gemeente schriftelijk het vriendelijke verzoek uitgaan aan
Rijkswaterstaat, de inspecteur voor de volksgezondheid en de dijkgraaf om ten spoedigste
de nodige vergunningen te verlenen. Niet helemaal zoals het hoort, want al snel blijkt dat
de inspectie van de volksgezondheid in dit
geval geen vergunning behoeft te geven. Van
Nieuwpoort gaat ook op eigen houtje ijveren
voor een spoedig positief advies van de betrokken overheden. Althans, het bedrijf heeft
een ontmoeting met de inspecteur voor de
volksgezondheid om het plan te bespreken.
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Een omstandigheid die later in de juridische
procedure van de Staat tegen Shell nog een
rol zal spelen, is de formele verantwoordelijkheid voor de uitvoering. De gemeente zal
met Van Nieuwpoort een contract sluiten
voor een aanbesteding en zal de benodigde
vergunningen aanvragen. Dat betekent dat
de gemeente zelf de verplichting aangaat om
(samen met andere overheidsinstellingen) toe
te zien op naleving van de vergunningen. Van
Nieuwpoort is daarmee wettelijk alleen verantwoording verschuldigd voor zover het de
naleving van het aanbestedingscontract met
de gemeente betreft. Het bedrijf kan niet
worden aangesproken op overtreding van
enige vergunningsvoorwaarde.
De gemeente heeft een rooskleurig beeld van
de inzet van Van Nieuwpoort en de omstandigheden rond de stort. Zo schrijft ze in een
vergunningsaanvraag bijvoorbeeld: ‘Alvorens
met het storten van vuil zal worden begon-

nen zal rondom het perceel een kade worden
gemaakt met een soort sluisdeur voor het
in- en uitlaten van schepen, zodat het gestorte vuil niet in het water van de rivier kan
komen. Bovendien zal het gestorte vuil met
een kleilaag worden afgedekt, terwijl het terrein dagelijks zal worden geëgaliseerd.’ Ook
het aanbestedingscontract gaat uit van goede
bedoelingen en niet van scherp gestelde voorwaarden. Het is niet duidelijk of deze goede
bedoelingen door Van Nieuwpoort ook mondeling zijn beleden of dat het College van
Burgemeesters en Wethouders uit zichzelf
een groot vertrouwen in de goedheid van de
afvaltransporteur koestert. Zoals we later zullen zien, heeft Van Nieuwpoort deze goede
bedoelingen niet gestand gedaan en evenmin
voldaan aan de voorwaarden zoals die in het
contract stonden.
Omdat de zelling zich in de Hollandsche
IJssel bevindt, is in de eerste plaats een vergunning in het kader van de Rivierenwet
nodig. In de vergunningsaanvraag bij Rijkswaterstaat staat dat Van Nieuwpoort voornemens is de zelling op te hogen met stadsvuil
uit Rotterdam en ook met: ‘zwaar vuil van
de Rotterdamse Droogdok Mij., de Holland
Amerikalijn enz.’ Ondanks de vage aanduiding ‘enz’ aarzelt Rijkswaterstaat niet bij het
verlenen van de vergunning. De vergunning
telt weliswaar een hele rij artikelen en beslaat
enkele vellen A4, maar deze vergunning lijkt
- in retrospectief - voor wat betreft milieuoverwegingen voortgekomen uit een waar-

achtig geloof in de goedheid van de mens. De
ambtenaren van Rijkswaterstaat wijden flink
wat woorden aan omstandigheden en verantwoordelijkheden rond betaling en oplevering
van het werk. Maar wat te denken van een
ruim begrip als ‘normaal fabrieksvuil’? Later
zullen we zien dat de bedrijven van Shell in
de juridische procedure stoffen als dieldrin
en aldrin dankbaar in de categorie normaal
fabrieksvuil zullen plaatsen. Artikel 13 van
de vergunning preciseert wel: ‘Het voor de

ophoging te bezigen vuil mag zijn normaal
huisvuil, straat-, fabrieks- en landbouwvuil,
nevens puin en koolas, met uitsluiting van
rioolvuil of beer, slachtafval en dierenkadavers of gedeelten daarvan. Het storten van
vloeistoffen als olie en schadelijke vaste stoffen als chemicaliën is verboden.’ Chemicaliën
(en olie) zijn dus verboden, maar enige definitie wat daaronder moet worden verstaan
ontbreekt. De vergunning spreekt verder van
de verplichting voor Van Nieuwpoort om
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Nogmaals de zelling bij Gouderak, met aan de overkant van de rivier het dorpshart van Moordrecht
met de kerk. Let op het scheepje (een parlevinker?) in het ijs! Linksachter liggen enkele grotere schepen
in het haventje bij de villa IJsselzicht’. Jaar onbekend. Bron: archief Dirk van Dam.
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rondom de stort een afrastering of schutting
te plaatsen. En in artikel 17 staat een en ander
over het tegengaan van verspreiding van het
vuil: ‘In elk geval moet zorg gedragen worden dat geen drijvend vuil of andere stoffen
het rivierwater verontreinigen.’ Er moet een
omkading komen van tenminste 2,50 meter
boven NAP. Er mag in die kade een tijdelijk
haventje komen, met een ‘deurconstructie’
zodat de zelling kan worden afgesloten. Alle
gestorte afval moet ‘telkens direct na het storten worden bedekt met een laag kleigrond,
puin, of sintels en onmiddellijk vlak worden
afgewerkt’. De gemeente verklaart de voorwaarden die Rijkswaterstaat stelt te zullen
naleven en de loonkosten van de opzichter op
zich te nemen.
De inspecteur voor Volksgezondheid, die
een adviserende rol heeft, legt ook geen strobreed in de weg. Hij merkt wel op dat: ‘het
verhinderen van iedere stofhinder moeilijk
te verwezenlijken zal zijn.’ Toch is hij positief en wil ‘het belang, dat met de ophoging
wordt gediend laten voorgaan.’ In de vergunning die het Hoogheemraadschap van de
Krimpenerwaard verleent (volgens de Algemene Keur van de Krimpenerwaard) staan
ook technische details vermeld met betrekking tot de taluds naast de nodige mitsen en
maren over het onaangeroerd laten van de
dijk. De provincie Zuid-Holland komt met
een vergunning (in het kader van de Verordening landschapsschoon) die nodig is voor
het storten van vuilnis. De voorwaarden zijn

onder meer dat: ‘...geen losse voorwerpen of
papieren zich kunnen verspreiden (...) en telkenmale op voldoende wijze moeten worden
afgedekt.’
Opmerkelijk genoeg verschillen de vergunningen in het kader van de Rivierenwet en
die volgens de Algemene Keur van de Krimpenerwaard wat betreft de vereiste dikte van
de afdeklaag, respectievelijk 20 centimeter en
35 centimeter. De gemeente wijkt hier in het
contract met Van Nieuwpoort ook weer van
af en vraagt een afdeklaag van 70 centimeter dikte. Het zijn voetnoten die niettemin
lijken te illustreren hoe nonchalant er in die
tijd naar het afdekken van “vuil” werd gekeken: als je het maar bedekte, was je ervan af;
hoe dik de afdeklaag moest zijn, daarover kon
men van mening verschillen.
Vanaf december 1952 vergadert de gemeenteraad de hele winter niet meer, tot in maart
1953. In het voorjaar, kort na de Watersnoodramp, is de gemeente nog druk doende om
álle percelen van wat later de Zellingwijk zou
worden in bezit te krijgen. Het meest oostelijk gelegen perceel, naast de Graanmaalderij,
is eigendom van de Coöperatieve Landbouwvereniging “Ons Voordeel”. Na ampel beraad
onder de leden is deze vereniging begin maart
bereid zijn perceel af te staan, mits daar ook
een los- en laadplaats annex vluchthaventje
zal worden aangelegd. Op de vergadering van
de gemeenteraad van 24 maart 1953 is de
stemming juichend over het buitendijkse uitbreidingsplan. De ontbrekende percelen zul-

len worden aangekocht. Uit de notulen: ‘Ten
blijke hoezeer het plan wordt toegejuicht besluit de raad zonder hoofdelijke stemming tot
directe aankoop van 17.621 vierkante meter
zelling, die Van Nieuwpoort voor 2 gulden
per vierkante meter ophoogt.’ Het gaat om
meerdere percelen, die eigendom zijn van M.
Ooms en D. Verstoep uit Gouderak, W. van
Vlist uit Bergambacht en J. van der Vlist. De
totale aankoopsom is 11.371 gulden, inclusief 2.700 gulden voor klei te leveren door W.
van Vlist.
Ook Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
juichen het plan toe, hoewel de definitieve
provinciale instemming nog op zich laat
wachten. De ambtenaren op het provinciehuis zijn nog niet helemaal tevreden over
de plannen van de gemeente Gouderak. Ze
vragen zich af waarom de gemeente niet de
westelijker gelegen percelen aan de kant van
het pontveer wil ontwikkelen, omdat dáár
immers in het bestemmingsplan in eerste
instantie woningbouw is gepland. Het voor
de ophoging beoogde perceel van Looijen is
inderdaad niet het dichtst bij de bebouwing
van de Dorpsstraat gelegen. Maar dat is niet
de reden dat dit perceel is uitgekozen voor de
ophoging. De keuze voor dit perceel is toeval doordat Looijen het zelf aan de gemeente
had aangeboden en het als eerste beschikbaar
kwam.
Opmerkelijk in dit verband is dat het Technisch Bureau Krimpenerwaard, in antwoord
op kritische vragen van de provincie over het

uitbreidingsplan, begint over de volksgezondheid. Het TBK maakt er melding van dat er
in overleg met de inspecteur is gekozen voor
een wat verder weg gelegen stuk zelling. Als
het storten op die locatie geen ‘hinder’ geeft,
dán kan ook veilig worden overgegaan tot
storten op het dichterbij de bebouwing gelegen deel. In een brief aan de provincie maakt
het TBK er gewag van dat de stort op zeker
moment ‘bacteriologisch’ zal zijn uitgewerkt.
Dit geeft aan dat de zorgen van het TBK over
omgevingseffecten van de stort betrekking
hebben op organisch, niet op chemisch afval.
Het is de ambtenaren bekend dat ziektekiemen in stof vermengd met huishoudelijk afval door de wind verspreid kunnen worden
naar de leefomgeving. In dat verband moet
ook de eerder genoemde zorg over ‘stofhinder’ van de inspecteur worden gezien.
De provincie ligt in 1953 ook nog over andere aspecten van het plan dwars. Op het provinciehuis bestaan zorgen over de kosten van
de bouwgrondontwikkeling. Een advies van
het TBK uit 1947 over de kosten van de ontwikkeling vinden de ambtenaren ‘geen bruikbare grondslag meer’. Het Prijzenbureau voor
Onroerende Zaken moet advies geven en de
gemeente moet een nieuwe begroting leveren. Op 10 juni 1953 komt de gemeente over
de brug, maar een exploitatiebegroting zit er
nog niet bij. Daarvoor moet eerst het nieuwe
uitbreidingsplan gereed zijn en de ins en outs
daarover heeft de gemeente nog niet op rij.
Ook daarover moet het TBK uitsluitsel ge-
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ven en dat is overbelast. De gemeente klopt
in oktober 1953 schriftelijk aan bij het TBK
over de exploitatiebegroting voor de grond.
Toevallig valt op dezelfde dag een positief
bericht van de provincie op de mat van het
gemeentehuis. Het provinciebestuur heeft de
hand over het hart gestreken en voorlopige
goedkeuring gegeven voor zowel de aankoop
van de gronden als de gehele ophoging. Als
de exploitatiebegroting maar ‘zo spoedig mogelijk’ wordt ingediend.
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Ook wat betreft de uitvoering van het werk
is de provincie - op papier - kritisch. Ergens
in het voorjaar van 1953 is Van Nieuwpoort
met het werk begonnen, maar dat gaat niet
helemaal volgens de afspraken. De provincie
rekent de gemeente aan dat Van Nieuwpoort
zich niet aan de voorwaarden houdt en stelt
mede daarom het geven van formele toestemming voor het uitbreidingsplan uit. De
provincie schrijft begin juni 1953 aan de gemeente dat uit ‘ingewonnen ambtsberichten’
is komen vast te staan dat Van Nieuwpoort
nog niet heeft voldaan aan een aantal voorwaarden die de provincie aan de ontheffing
in het kader van de Verordening Landschapsschoon heeft gekoppeld. Er is bijvoorbeeld in
juni nog geen omkading gerealiseerd. En, aldus de provincie in een brief aan de gemeente,
er is ook veel ‘los materiaal’ op de stort te vinden en ook dat is tegen de afspraak. Het provinciebestuur heeft de volgende mededeling
aan de gemeente: ‘Het verdient aanbeveling
de afdoening van dit schrijven te bevorderen,

dan wel de Voorzitter van het College van
Gedeputeerde Staten de redenen mede te delen, die zulks verhinderen.’ Er staat in het archief verder niet vermeld of Van Nieuwpoort
later dat jaar 1953 wel aan de voorwaarden
in de Verordening Landschapsschoon heeft
voldaan. Waarschijnlijk niet, gezien de ontwikkeling op de stort in de jaren die volgen.
Op 1 oktober 1953 geeft de provincie goedkeuring voor het aankopen van de percelen.
Deze percelen plus de al eerder in het plan
betrokken zelling van Looijen vormen samen
het gebied wat de Zellingwijk zou gaan heten. Het duurt nog tot 8 december 1953 tot
de hele zaak procedureel is afgerond; eind
januari 1954 zijn alle koopcontracten definitief gepasseerd bij de notaris. Bezwaren zijn
wel gesignaleerd, maar op geen enkele manier hard gemaakt in beleid of voorwaarden.
Het is moeilijk vast te stellen waaraan dit lag.
Nonchalance? Naïviteit? Geloof in het goede
van de mens? Gouderakker Dirk van Dam:
‘Het was ook onwetendheid. De mensen in
de raad en de wethouders wisten ook niet
beter. Ze waren boer of metselaar, overdag
werkten ze gewoon met hun handen.’
Bestuurlijk zijn nu alle papieren in orde voor
een terreinophoging tegen de IJsseldijk op de
locatie van de latere Zellingwijk: ‘ter grootste lengte van plm. 500 meter en ter grootste
diepte van 120 meter tot een hoogte van 4,2
meter plus NAP’. Van Nieuwpoort is dan al
maanden naar hartenlust aan het baggeren en

storten bij Gouderak. Begonnen werd met
het aanleggen van een kade tussen de zelling
en de Hollandsche IJssel. Het is niet meer
precies te achterhalen wanneer de eerste bag-

ger uit de rivier is geschept. Maar uit verschillende bronnen - kranten en archiefmateriaal
- is te herleiden dat het werk in april of mei
1953 van start moet zijn gegaan.
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3 Omgaan met stank
In april 1954 is Van Nieuwpoort volop aan
het werk in het oostelijke deel van de zelling,
op wat voorheen het perceel van Looijen was.
Van Nieuwpoort doet dan aan de gemeente
het verzoek om 150 kuub klei van de zelling naar elders te mogen afvoeren. Het gemeentebestuur wijst dat echter met algemene stemmen van de hand. Van Nieuwpoort
dringt aan, het baggeren is noodzakelijk om
de kraan vlot te kunnen houden en te kunnen
verplaatsen. Het Technisch Bureau Krimpenerwaard (TBK) is nog wel geneigd tegemoet
te komen aan het bedrijf, mits er 35 cent per
kuub wordt afgerekend. Maar de gemeente
houdt voet bij stuk. Het mag niet, want volgens de overeenkomst moet Van Nieuwpoort
de lokale bagger gebruiken om de stort af te
dekken. De gemeente heeft dan ook al vastgesteld dat het werk niet helemaal naar tevredenheid verloopt. Na de officiële beëindiging
van de werkdag is er niet altijd voldoende
grond aangebracht ter afdekking van de stort,
zoals afgesproken. De gemeente vraagt per
brief aan Van Nieuwpoort of de stort wel
goed wordt afgedekt. Van Nieuwpoort antwoordt dat er wel goed wordt afgedekt en dat
de te baggeren specie ‘overtollig’ is. Kennelijk benadert Van Nieuwpoort de inspecteur
Schuursma over de kwestie, hetgeen leidt tot

een overleg tussen Schuursma en het TBK.
‘Schuursma is van mening dat er voldoende
dekking is om het verzoek in te willigen,’ notuleert de gemeentesecretaris. Burgemeester
Bergman is dan geneigd toch toestemming
geven, maar wel tegen betaling. Een wethouder wil nader onderzoek en wil meer dan 35
cent per kuub. Maar uiteindelijk wijst de raad
op 18 mei het verzoek van Van Nieuwpoort
definitief af. Niettemin is het opvallend dat
Van Nieuwpoort de kleiafvoer bijna voor elkaar heeft gekregen, zeker gelet op het feit
dat de gemeente heeft vastgesteld dat de stort
tegen de afspraak in niet afdoende wordt afgedekt.
Vanaf de zomer van 1954 begint het van tijd
tot tijd te stinken achter de Dorpsstraat. De
eerste klacht over de stort dateert van het begin van die zomer en dat hoeft geen verbazing te wekken gezien de hogere temperaturen. Op 30 juni 1954 laat het TBK aan Van
Nieuwpoort weten: ‘Hierbij deel ik u mede
dat op het ogenblik schuiten vuil aangevoerd
worden, vermoedelijk van de veiling te Rotterdam. Deze afval stinkt dusdanig dat ik u
opdraag deze vuilnis zover mogelijk van de
huizen nabij de coöperatie te storten en nog
dezelfde dag van aanvoer af te dekken.’ Er ligt

Op de luchtfoto links zien we Gouderak met ‘De Waal’ (de zwarte waterplas) en de zellingen ten
noorden van het dorp. In het witte deel van de zellingen staat al de kraan die het per schip aangevoerde stortmateriaal verspreid over de locatie. Bron: onbekend, 1955.
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op 23 juli 1954 een klacht bij de vergadering
van het gemeentebestuur; onduidelijk is of
het dezelfde klacht betreft.
Op dat moment beperkt het storten zich tot
de grote zelling van Looijen, op enige afstand van de huizen aan de Dorpsstraat. De
overlast is daardoor aanvankelijk beperkt gebleven. Maar dat stuk zelling raakt aan het
begin van 1955 vol. In juni 1955 vraagt Van
Nieuwpoort de gemeente om meer zellinggrond ter beschikking te stellen. De gemeente
stelt daarop voor dat Van Nieuwpoort ook de
grond achter de woningen van de Dorpsstraat
gaat ophogen. Dat is een groter gebied, in feite de rest van wat later de Zellingwijk is gaan
heten. In 1955 is de schatting dat het volstorten van deze percelen vanaf het einde van dat
jaar ongeveer vier jaar in beslag zal nemen.
Op 17 oktober 1955 vraagt de gemeente aan
Rijkswaterstaat vergunning te verlenen voor
het ophogen van de betrokken percelen. Bij
de eerste ophoging had Van Nieuwpoort zelf
voor de benodigde vergunningen zorg gedragen. In februari van 1956 zijn de vergunningen door Rijkswaterstaat verleend. Van
Nieuwpoort kan door met het ophogen. De
voorwaarden over de aard van het vuil en de
stort blijven ongeveer gelijk aan die in de eerdere vergunningen: ‘Stof- en vuilverspreiding
moet zoveel mogelijk worden voorkomen’;
‘In elk geval moet zorg worden gedragen, dat
geen drijvend vuil of andere stoffen het rivierwater verontreinigen.’
Op 20 maart 1956 stelt de raad vast dat Van
Nieuwpoort de eerste 10.000 vierkante me-

ter op perceel B2567 heeft volgestort. De
Gouderakse gemeenteraad wil door met storten ten behoeve van het buitendijkse uitbreidingsplan. In de notulen staat: ‘Dat het zeer
noodzakelijk is, dat de gemeente over nieuw
bouwterrein de beschikking krijgt, daar in het
binnendijkse gedeelte van het uitbreidingsplan over enkele jaren niet meer gebouwd
kan worden wegens gebrek aan ruimte.’ Geen
woord over eventuele overlast die heeft plaatsgevonden en misschien was die ook inderdaad beperkt door de afstand van de stort tot
de bebouwing.
Bij de volgende 24.000 vierkante meter wordt
dat anders. In het voorjaar van 1956 horen
de bewoners van de Dorpsstraat de bulldozer, de kraan en de dragline vlak achter hun
huizen. De achtertuinen van veel woningen
aan de Dorpsstraat, zo’n vijf tot tien meter
diep, grenzen aan de zelling die voorheen bij
hoog water onderliep. Tussen de vuilstort en
de achtertuinen ligt nu een sloot waarop de
riolering van de huizen uitkomt en waarin
ook het vocht van de stort loopt. Maar waar
de zelling vroeger door het tij als het ware
werd uitgespoeld, bevat de sloot nu vrijwel
stilstaand water. Dirk van Dam keek vanuit
de achtertuin van zijn ouderlijk huis direct
uit op de stort: ‘Er kwam wel wat water in
met het opkomend tij maar er bleef altijd
uitzaksel uit die vuilhoop achter. Het afvalwater kon niet meer zo gemakkelijk terug de
Hollandsche IJssel in spoelen.’
In de eerste warme dagen van het jaar 1956

begint de vuilhoop aanzienlijk te stinken. Dat
voorjaar ook gaan omwonenden zich meer
roeren dan voorheen. In april 1956 ligt er een
anonieme brief op het bureau van burgemeester Bergman:
‘Mijnheer de Burgemeester. Ons schrijven is hier
over de vuilhoop ze hebben hier zoo’n stinkrommeltje gelost dat verschrikkelijk is en nu zijn ze
zo weer weggevaren en er nagenoeg niks geen
slik overgedaan. Nu is het verschrikkelijk. Nu

wilden wij eens vragen of U daar geen raad
voor weet want het is niet te houden, verrotte
visch, sinaasappels, beddezakken alles ligt hier
te drijven en daar zitten wij dag en nacht tegen
te kijken er is hier bagger genoeg om erover te
gooien en als u het niet gelooft kom dan eens
even kijken. Weet U er geen raad op dan zullen
wij een ander adres bellen of dat helpen zal. Wij
blijven heel de zomer niet met die stinkrommel
hier zitten. In afwachting, de ingezetten van de
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Er zijn maar weinig goede foto’s beschikbaar van de stort op de Zellingwijk in de jaren vijftig.
Bovenstaande krantenfoto geeft, in al zijn grauwheid, echter een goed beeld van de erbarmelijke
toestand achter de Dorpsstraat. Je kan het bijna ruiken. Bron: onbekend, omstreeks 1957.

Vuilhoop.’
Het zal duidelijk zijn: in tegenstelling tot de
gemaakte afspraken wordt er volgens deze bewoner niet voldoende afgedekt. De gemeente
sluist de brief binnen een paar dagen door
naar Van Nieuwpoort en het bedrijf antwoordt vrijwel per ommegaande: ‘Hierbij retourneren wij de aan U gerichte brief van een
inwoner van Uw gemeente en zeggen U dank
voor de inzage. Direct is deze klacht door ons
onderzocht en er is ons gebleken dat een en
ander schromelijk is overdreven. Niettemin
zijn er door ons maatregelen genomen om het
vuil nóg beter af te dekken.’
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Een paar weken later is een landelijke krant
op de hoogte gebracht van de onvrede. Een
verslaggever van het Algemeen Dagblad bezoekt het dorp en dat valt hem niet mee. ‘In
Gouderak verrijst een vuilnisbelt,’ is de kop
boven een groot verhaal. Een andere kop
spreekt voor zich: ‘weeë stank en ongedierte.’
Voor de verslaggever is duidelijk dat de prijs
voor ‘honderd nieuwe huizen’ in de gemeente
hoog is. Een bewoner vertelt hem dat tot voor
kort ‘iedereen’ er vrede mee had dat Rotterdamse vuilnisbakken al sinds 1953 worden
leeggegooid in Gouderak. De krant noteert
ook de herkomst van het vuil: gemeentelijk
huisvuil van de Roteb, afval van scheepswerven en fabrieken. De verslaggever constateert
dat over het algemeen de uitvoerders van de
transportfirma zich aan het voorschrift houden om het vuil te bedekken, maar ‘sinds het
begin van dit jaar de eerste huizen zijn be-

reikt moppert men danig. (...) Het stuift er
verschrikkelijk en met warm weer hangt er
de lucht van rottend afval.’ Ratten en muizen
belagen de huizen en ‘winkeliers weten niet
hoe ze hun winkels schoon moeten houden
van de kwalijke stoffen in de lucht.’
In juni 1956, aan het begin van de zomer, is
de ellende voor de Gouderakkers zodanig dat
er een door dertig bewoners ondertekende
klacht bij het gemeentehuis binnenkomt. Er
is sprake van ‘zulk een stank dat de ramen
niet meer kunnen worden geopend om de
noodzakelijke frissen lucht in de vertrekken
te laten.’ De bewoners zijn ‘angstig voor de
gevolgen in verband met de volksgezondheid.’
De onrust wekt de interesse van de lokale
Goudsche Courant die een hele pagina aan
Gouderak wijdt. Een unicum omdat het
dorp doorgaans slechts figureert in korte kennisgevingen over kerk en dienstverlening. De
toonzetting van de Goudsche Courant verschilt van de zakelijkheid van het Algemeen
Dagblad. De Goudsche signaleert weliswaar
zonder omwegen de ellende voor de bewoners, maar heeft ook oog voor de positieve
kant van de medaille. De opening is dan ook
genuanceerd: ‘Rotterdams vuil geeft nieuw
land in Gouderak.’ Heel Nederland geniet
van de warmte, maar in Gouderak ruikt het
nu naar rottend vuil. ‘Op papier een lief
wijkje’, die huizen op de dijk, maar de krant
plaatst een foto die niets aan duidelijkheid te
wensen overlaat. De belt is op enkele meters

afstand zichtbaar door een geopend raam aan
de achterkant van een huis aan de Dorpsstraat. ‘De huisvrouw’ is zo goed geweest
het raam een paar minuten open te schuiven om de fotograaf ter wille te zijn. Maar
normaal gesproken blijven de ramen aan de
Dorpsstraat potdicht en is het uitzicht op de
Hollandsche IJssel weg. De verslaggever stelt
dat weliswaar de modderige knik in de rivier
‘productief ’ wordt gemaakt, maar dat bewoners er nu toch last van krijgen. ‘Zolang het
vuil werd gestort op het gedeelte buiten het
dorp hadden de bewoners er weinig hinder
van. Maar de machtige grijper is maanden geleden aan het gedeelte achter de woningen aan
de Dorpsstraat begonnen en dat hebben de
bewoners geweten.’ De ramen gesloten houden brengt overigens geen soelaas. Het liefst
stoppen de bewoners alle reten en kieren met
kranten dicht. ‘De stank dringt overal doorheen, al houd je alles potdicht, ‘s morgens na
het opstaan merk je toch die duffe lucht in je
woonkamer.’ Was ophangen achter het huis
kan niet omdat er altijd stof van het vuil op
de belt rond stuift. Als het warm is, broeit het
zo dat de rook eruit slaat. ‘U wilt er een foto
van maken? Graag, kunnen de mensen eens
zien hoe we wonen.’ Op de foto’s is zichtbaar
dat het afval die zomer van 1956 plaatselijk
achter de woningen al meters hoog ligt, enkele meters boven het niveau van de dijk. De
verslaggever van de Goudsche Courant eindigt met een positieve noot: ‘Toch heeft de
Gouderakker begrip voor de perikelen waarin
hij is gekomen. Hij begrijpt dat een landwin-

ning zo goedkoop mogelijk moet geschieden.
Hij weet ook dat hij daarbij tijdelijke ongemakken voor lief moet nemen.’
Het is maar wat je een tijdelijk ongemak
noemt. In 1956 (en 1957) is er een werkafspraak met Van Nieuwpoort dat gedurende de
drie zomermaanden geen vuil wordt gestort.
Als die inderdaad al gestand is gedaan, dan
heeft het niet geholpen gezien de klachten en
de krantenberichten. Aannemelijk is dat het
de gehele zomer van 1956 heeft gestonken
en dat de overlast in de daaropvolgende wintermaanden niet is verdwenen. In ieder geval
is het de volgende zomer weer flink raak, zo
lezen we in juli 1957 in het Nieuwsblad van
Zuid-Holland: ‘Schade aan lijf en geest’ in
Gouderak. De verslaggever is zo zwaar onder
de indruk dat hij in de metaforen duikt. Er
zou sprake zijn van een ‘woest voorhistorisch
landschap waaruit ieder moment een mammouth of een reuzenhagedis, of een ander
voorwereldlijk monster kan verschijnen’. In
een meer zakelijke observatie spreekt hij van
stinkende hopen rottend vuil, vlak naast de
huizen. ‘Wie daar woont heeft het niet best,
want er hangt een stank van jewelste. (...) Op
den duur als het vuil is bezonken komt er een
laag met edeler gehalte bovenop, maar ondertussen zit men ermee.’ Ook het Nieuwsblad
maakt de analyse dat hier, net als in Ouderkerk aan den IJssel, weliswaar ‘stads- en fabrieksvuil’ wordt gestort maar dat de ‘smeerboel’ na verloop van tijd plaats zal maken
voor mooie bouwgrond.
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Ook binnen het gemeentehuis aan de Dorpsstraat moet die zomer van 1956 de stank bij
een noordelijk briesje soms overweldigend
zijn geweest. Burgemeester Hendrik Bergman
is in de laatste maanden van zijn burgemeesterschap; hij zal in september 1956 worden
opgevolgd door Joop Huurman. Bergman
zal zich rekenschap hebben gegeven van de
keerzijde van de buitendijkse ontwikkeling.
Natuurlijk, zal Bergman hebben gedacht, is
het vervelend voor de dorpelingen, maar uiteindelijk zal de zaak ten goede zijn gekeerd,
het vuil bedekt en nieuwe huizen gebouwd.
In ieder geval zijn er in de archieven weinig
zorgen te vinden, al maken de notulen er op
een gegeven moment wel melding van dat na
klachten het College van Burgemeesters en
Wethouders zich ‘persoonlijk’ op de hoogte
heeft gesteld van de toestand ter plaatse. Locoburgemeester Slingerland klimt in de pen
om Van Nieuwpoort erop te wijzen dat ‘er
inderdaad afval is gestort welke volgens het
contract niet gestort had mogen worden. Zo
lag er een grote partij rotte sinaasappelen onafgedekt te stinken. Ook was er een grote partij grijs-witte poeder welke bij de lossing ernstige hinder aan de omwoners heeft veroorzaakt. Deze poeder drong de huizen binnen
en heeft bij verschillende mensen het wasgoed
bedorven en zelfs gaatjes in het linnengoed
gebrand.’ Afdekken, is andermaal het verzoek
aan Van Nieuwpoort. Deze gaatjes zijn in de
krantenberichten over Gouderak in de jaren
tachtig bijna een eigen leven gaan leiden. Een
handzame anekdote die zich makkelijk na

laat vertellen en bovendien helder maakt dat
er ook chemisch afval is gestort. De verwijzing naar ‘poeder’ in de brief van Slingerland
is de enige vermelding in de archieven van
overlast door chemisch afval.
In het hierboven geciteerde artikel in het
Nieuwsblad uit 1957 wordt echter wel degelijk gemeld dat er chemisch afval naar
Gouderak komt. ‘Kleinere vrachtschepen
varen af en aan met afvalproducten van chemische fabrieken, van de B.P.M. in Pernis en
van Wilton.’ Anders dan dit maakt de verslaggever geen woorden vuil aan chemische
producten. De krantenberichten uit die tijd
wijden vooral uit over de klachten die voortkomen uit organisch afval. Er is stank, van
huisvuil, van rottende sinaasappels, en er is
ongedierte. Mochten er bij tijdgenoten destijds zorgen hebben bestaan over chemische
producten, dan zijn die beperkt gebleven tot
kleinere kring. Daar was het de tijd ook niet
voor, milieubewustzijn betreffende gevaren
van chemische vervuiling was in de jaren vijftig non-existent bij de bevolking en bij het
bestuursapparaat.
Terugkijkend naar die vier jaren waarin het
leeuwendeel van het afval op de Zellingwijk is gestort, rijst de vraag of de gemeente
Gouderak enige grip heeft gehad op de gang
van zaken. Het valt op dat in de archieven
slechts op incidentele momenten sprake is
van klachten of een reactie op klachten. En
het is opmerkelijk dat de overlast, die in de

krantenberichten breed werd uitgemeten, tot
zo weinig bestuurlijke activiteit heeft geleid.
Overlast die grotendeels toch voortkwam uit
de manier waarop Van Nieuwpoort het werk
heeft uitgevoerd. In de periode 1954 tot 1960
is een aantal contractuele verplichtingen niet
of niet geheel nagekomen door het bedrijf. De
stort werd niet consequent en afdoende bedekt. Er was sprake van zwerfafval en opstuivend vuil. De omkading was slecht zodat er
voorwerpen en stoffen van de belt in de naaste omgeving konden belanden. Een paar keer
wijst het gemeentebestuur Van Nieuwpoort
op deze tekortkomingen. De nieuwe burgemeester Joop Huurman, in functie vanaf september 1956, laat in december 1958 door het
TBK protest aantekenen tegen de uitvoering
van het werk. Het blijkt dat het eerste gedeelte van het werk, dus de zelling van Looijen ter
hoogte van ‘De Waal’ (een wiel, een diepe waterplas achter de dijk), ruim drie jaar na het
beëindigen van het storten nog altijd niet is
opgeleverd en dat de aangelegde vluchthaven
onvoldoende breed is. Een aantal gebreken,
gedetailleerd beschreven, is niet verholpen.
De gemeente dreigt een minderprijs van
1.000 gulden in rekening te brengen. En
wanneer niet op korte termijn aanpassingen komen zal er geen betaling voor het
eerste deel kunnen plaatsvinden, dreigt het
TBK. Het maakt geen enkele indruk op Van
Nieuwpoort, die pas een dikke maand later
schriftelijk reageert. Het bedrijf kan zich ‘met
een gedeelte’ van de brief ‘niet verenigen’ en
vraagt om een afspraak om één en ander uit

te praten. Die volgt op het gemeentehuis; de
uitkomst van dat gesprek is onbekend.
De gemeente Gouderak heeft in deze periode
feitelijk geen vuist kunnen of willen maken
tegen
Van Nieuwpoort NV. Zoals we later zullen
zien, heeft de uiteindelijke oplevering geen
ideale - en zeker geen voordelige - bouwgrond
opgeleverd. In februari 1957 was dat voor de
verslaggever van het Nieuwsblad van ZuidHolland al zonneklaar: ‘Het bouwen van woningen zal daar duurder worden dan gedacht,
de voorzieningen zijn zeer kostbaar.’
Een overlast gevende stort als die in Gouderak
zou vandaag de dag heel wat meer teweegbrengen dan een anonieme brief en wat telefoontjes naar de pers. Het is nu moeilijk
voorstelbaar hoe gelaten de inwoners van
Gouderak in de jaren vijftig reageerden op
de overlast. De verhouding tussen notabelen
en dorpelingen was dan ook volstrekt anders
dan tegenwoordig. ‘Als ik vroeger naar school
liep en er kwam een politieagent aan of de dominee of de burgemeester dan ging je aan de
kant lopen. Daar was ontzag voor,’ zo herinnert een Gouderakker zich. De burgemeester
werd geloofd, als die zei dat het goed was dan
lieten de mensen het erbij. Een bewoner over
die tijd: ‘Je hoorde nooit nergens iets over
wat het was. Het enige dat je hoorde was van
we hebben er weer een mooi stuk grond bij.’
De stank was heel vervelend, maar er werd
niet veel over gepraat. Een andere voormalige
bewoner van de Dorpsstraat: ‘De kennis en
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kunde van de mensen lag op een ander niveau
dan tegenwoordig. Men ging ervan uit dat als
je hier een partij vuil neergooit met een laag
grond overheen dat je het kwijt was. Men
zei: je moet niet zeuren, het is toch weg? Het
stonk natuurlijk enorm maar er werd niet veel
over gepraat.’ Die - in perspectief - lankmoedige houding laat onverlet dat er zomers dag
in dag uit stank in de huizen langs de Dorpsstraat moet hebben gehangen. Stank en smerige vlekken in het wasgoed waren dan wel
vervelend, ‘maar het zou niet eeuwig duren.’
Metje Binnendijk, de uitbaatster van café het
‘Wapen van Gouderak’, zag als het warm was
‘zwarte smurrie’ uit de vuilnishopen druipen.
Indertijd vermoedde ze wel dat het niet gezond zou zijn. ‘Ik zei altijd tegen die jongens:
ga nou eerst je handen eens goed wassen, je
kan nooit weten.’
Uit de krantenverslagen uit de jaren vijftig
spreken - wat de lokale bevolking betreft - berusting, naïviteit en gehoorzaamheid. De verslaggevers beschrijven helder de ellende die de
bewoners moeten doorstaan en wekken niet
de indruk omstandigheden te verzwijgen.
Aan de andere kant schrijven ze echter vrolijk
over de positieve kanten van het storten:
“Tot aan het begin van de jaren zestig hebben
er oud-ijzerhandelaren op de zellingen gespeurd naar waardevolle stukken ijzer, staal en
koper. Tijdens het storten zelf waren er twee
mannen fulltime mee bezig en zij verdienden
er een “volledig weekloon” mee. Daarnaast
zijn er door de jaren heen tientallen ladingen

sinaasappels en bananen gestort. Dat ging
dan om fruit dat tijdens de overtocht per
schip naar de Rotterdamse haven door een
mankement aan de opslag in het schip deels
was gaan rotten. De gehele lading was dan
waardeloos voor de handel maar bevatte nog
steeds een aanzienlijk deel goed te consumeren vruchten. Gouderakkers verkochten het
fruit in dorpen in de omgeving als Polsbroek
of Vlist.’
Volgens de kranten uit die tijd leidt het storten uiteindelijk tot een mooie woonwijk en
het beste voor het dorp. De Gouderakkers
barsten van de ‘gemeenschapszin’ en vangen
de overlast monter met elkaar op. ‘Welke
bedreigingen van buitenaf zich ook mogen
voordoen het innerlijk van Gouderak is gezond.’
Een andere factor die voor sommige bewoners de extremere vormen van overlast
wat verzachtte was het geld van Gerrit van
Nieuwpoort, of “Gerrit Vuil” zoals hij door
schippers wel werd genoemd. Volgens een
bewoner trok Van Nieuwpoort direct ‘zijn
knip open’ als er mensen kwamen klagen.
De familie Hoogendijk kreeg drie keer een
witte was vergoed omdat er vieze plekjes in
waren gekomen. Eerst leken het roestvlekken,
maar later werden het gaatjes. ‘Zonder slag of
stoot kreeg je dat vergoed,’ herinnert Herman
Teeuwen zich. ‘Die mensen waren blij dat
ze iets nieuws kregen. Werd verder niet over
gedacht.’ Iemand herinnert zich: ‘Net als je
hier het dorp inkwam woonde Huib en die

had een mooi hokje met kippen. Op zeker
moment waren de kippen in de olie aan het
zwemmen. Dat werd snel opgeruimd door
Van Nieuwpoort. Als je Van Nieuwpoort
zondags dorst te bellen dan mocht je nooit
meer voor hem werken. Want dan had je de
dag des Heren vreselijk geschonden. Maar
toen bij Huib het kaagje doorbrak werd dat
meteen zondag nog hersteld. Anders ging natuurlijk de tamtam aan het werk en dat wilden ze niet.’
Dirk van Dam: ‘Natuurlijk waren er wel eens
signalen. De gezondheidsdienst werd er ook
wel eens bijgehaald. Maar bij ons thuis werd
er niet zo over gesproken. We roken het wel
in huis. Wat stinkt het weer, zeiden we dan.
Ik denk ook dat Gouderakkers van huis uit
niet van die klagers zijn. Het zijn doeners,
boeren en schippers en die waren wel wat gewend. Op een schuit stonk het ook wel eens.
Bij een boer in de stal ook. En die steenfabrieken stonken zo nu en dan erger dan die
vuilnisbelt.’
De stank die opsteeg uit de vuilnisbelt was
vooral afkomstig van rottend huisvuil en van
organisch afval zoals koffiedik en rottend
fruit, niet zozeer chemisch. Anders dan nu
hadden de Gouderakkers van dat moment
geen besef van de risico’s van chemisch afval.
Ze wisten niet eens van het bestaan ervan. Een
anekdote over het hondje van de familie Van
Dam geeft aan hoe mensen over het gevaar
van het vuil dachten: ‘Wij hadden een schitterend keeshondje die wel eens rondzwierf
op de vuilhoop als er loopse honden waren.

Helemaal onder de smurrie kwam hij dan terug en dan moest ie gewassen worden. Dan
zetten mijn zussen hem in de OMO. Op een
gegeven moment werd ie kaal. En toen kreeg
OMO daarvan de schuld. ‘Het zal wel door
de OMO komen’, dus niet van de vuilhoop.’
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Het dankzij OMO stralendwitte keeshondje
van de familie van Dam aan de oever van
de Hollandsche IJssel, hier met de broer en
schoonzus van Dirk. Bron: archief Dirk van
Dam, tweede helft jaren vijftig.
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4 Ervaringen met de stort
Het storten op de zellingen langs de
Hollandsche IJssel gebeurt steeds volgens
eenzelfde procedé. Eén bewoner zegt dat
alle zellingen beurtelings met dezelfde voormalige steenkolenkraan van Van Nieuwpoort zijn volgestort. De afspraak is dat Van
Nieuwpoort om de gehele zelling een kade
aanlegt zodat het vuil niet in contact komt
met rivierwater. We zagen al dat dit bij lange
na niet is gerealiseerd. Vanuit het perspectief
van de aannemer bezien is een permanente
kade langs de hele zelling onhandig omdat
vrachtschuiten zo dicht mogelijk bij het vol
te storten stuk zelling moeten kunnen komen. Verder beperkt een permanente kade
de manoeuvreerruimte van het ponton met
de kraan. Vandaar dat de stort waarschijnlijk
op geen enkel moment goed afgesloten is geweest van de Hollandsche IJssel. Toch, zo signaleert een Gouderakker, ligt er wel ‘een brok
dijk’, die netjes is afgewerkt met keien en
basaltblokken maar niet langs de hele lengte
van de zelling. De asfaltlaag op de kade loopt
net tot aan de laagwaterlijn door. Er zijn geen
aanwijzingen dat Van Nieuwpoort enig waterstaatkundig advies gebruikt voor het werk;
alles gaat op goed Hollands gevoel.
Bij het storten wordt eerst met een knijper
een lading klei uit de zelling gehaald en opzij

gelegd. De vrachtschepen manoeuvreren zich
dan naast het ponton met daarop de voormalige steenkolenkraan die in de buurt van dat
gat wordt geplaatst. Er is een gleuf gegraven
waarin het ponton ook bij laag water nog
blijft drijven. Zo kan de kraan de hele zelling bestrijken. Op het ponton zelf verplaatst
de kraan zich over rails. Het ponton is via
loopsteigers te bereiken vanaf de wal. Rinus
Versteeg, wiens vader Jan met een aantal
scheepjes regelmatig vuil aanvoerde, zegt dat
de toegang voor de vrachtschepen steeds van
plaats veranderde. Versteeg herinnert het zich
zo: ‘Voor de inlaat van de zelling lag een balk,
meestal een oude heipaal of zo die maakten ze
los en je voer met je bootje erin. Het vuil kon
daarna gewoon teruglopen in de rivier want
het was gewoon open water. Als het vol was
gingen ze een eindje verder.’
De klei die opzij wordt gelegd, dient als deklaag voor over het vuil. Als we Versteeg moeten geloven, valt te betwijfelen of Van Nieuwpoort zich hield aan het gemeentelijke verbod
klei af te voeren: ‘Ze hebben een hele berg
klei uit de Hollandsche IJssel gehaald, daar
deden ze ook goede zaken mee.’ Hoe dieper
het gat dat gegraven wordt, hoe meer vuil erin
weg gestort kan worden en hoe meer klei eruit
gehaald wordt. ‘Uiteindelijk was het geen klei

Op de foto links, gezien vanaf de dijk, de kraan van Van Nieuwpoort die van 1955 tot 1959 het
afval uit de schepen laadde en verspreidde over de zellingen. De machinist op de kraan (staande in
de deuropening) is Cor Otterspeer. Bron: archief Dirk van Dam.
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meer maar allemaal zand. Ze hebben hem zeker een meter of drie dieper gemaakt dan wat
ie was,’ herinnert een bewoner zich. Dat het
ponton ook bij laagwater blijft drijven geeft
een indicatie hoeveel grond er uit de zelling
is geschept. Over het gestorte materiaal rijdt
een bulldozer heen en weer om het vuil uit te
rijden en zo nodig te pletten.
Rijkswaterstaat is de instantie die formeel verantwoordelijk is voor het dagelijkse toezicht
op de stort. Er is overeengekomen dat een opzichter van Rijkswaterstaat tijdens werkuren

aanwezig zal zijn. De gemeente Gouderak
betaalt hiervoor een vergoeding aan Rijkswaterstaat. Gouderakker Cees van der Hee fietst
dagelijks de dijk op om de gang van zaken op
de stort in de gaten te houden. Hij heeft niet
de beschikking over een schip of een keet en
wandelt dus wat rond op de zelling, maakt
een praatje met personeel van Van Nieuwpoort op de kraan en de bulldozer of met de
vrachtschippers.
Maar Van der Hee kan niet overal tegelijk
zijn. Belangrijker, hij kan niet de gehele tijd
aanwezig zijn en het komt voor dat schepen
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Cees van der Hee op zijn dienstfiets, jaar onbekend. Bron: archief Dirk van Dam.

er ‘s avonds hun lading lossen. Tegelijk is het
van belang dat Van der Hee geen werkelijke
deskundigheid heeft om te beoordelen welke
lading misschien niet door de beugel kan. Als
het gifschandaal in de jaren tachtig in de publiciteit komt, wordt Van der Hee door een
aantal kranten bevraagd. En hij geeft uitgebreid commentaar. Van der Hee is dan al in
de zeventig en moet ervan geschrokken zijn
dat “zijn” stort zoveel verontwaardiging opriep. ‘Heisah’, bromt hij tegen een verslaggever destijds, ‘er zal best wat ingezeten hebben,
maar dat kwam toen toch in niemand op?’
Hij erkent dat omwonenden wel eens last
hadden van stank. ‘Maar dat hebben ze ook
als de boer zijn gier neergooit en de wind hun
kant uit is.’ Hij zegt alles nauwgezet te hebben gecontroleerd maar anderzijds ook ‘niet
zijn hand in het vuur te kunnen steken voor
wat er allemaal van Shell kwam’. Hij herinnert zich dat hij het storten ‘een keer of vier,
vijf ’ heeft laten stilleggen als hij de lading
niet vertrouwde. Maar na ruggenspraak met
zijn superieuren van de Directie Benedenrivieren kreeg hij telkenmale te horen dat het
door kon, onder meer toen er voor het eerst
bleekaarde van Shell werd gestort. Hij zegt
dat ook te hebben gedaan als er extreem stinkend chemisch afval kwam. Maar ja, hij had
‘echt geen verstand van chemie.’ Van der Hee:
‘Ik zei stop als het erg stonk maar kreeg dan
van mijn bazen weer opdracht om het storten
te laten doorgaan.’
Van der Hee controleert dus in den blinde,

zonder specifieke deskundigheid of richtlijn.
Zo laat hij vaten met een pekachtige stof storten die hij ‘ongevaarlijk’ acht, terwijl hij geen
idee heeft wat het is. Hij ziet vuile grond, los
in bakken, open oliedrums met ‘vast goed,
plastic, vet geloof ik, in ieder geval zwart spul.’
Van der Hee is er duidelijk over dat overdag,
als hij dienst heeft, alles in opdracht van Van
Nieuwpoort wordt gestort. Van Nieuwpoort
heeft eigen schepen in de vaart, maar besteedt
ook veel transport uit hetgeen de flexibiliteit
vergroot. Onder schippers was in de jaren
vijftig ‘bakkie brengen’ in Gouderak een bekende term. Een schipper uit die tijd schat dat
er in een bepaalde periode wel een dertig tot
veertig vrachtschepen voor Van Nieuwpoort
aan het varen waren. Die vrachten zijn niet
alleen bestemd voor Gouderak. Van Nieuwpoort stort ook op andere zellingen langs de
Hollandsche IJssel zoals de Geitenwei en de
Schanspolder, beiden tussen Gouderak en
Ouderkerk aan den IJssel.
Vanuit zijn huis langs de Hollandsche IJssel
kijkt Rinus Versteeg net als toen bovenop de
Geitenwei tussen Gouderak en Ouderkerk
aan den IJssel, een andere zelling die is volgevaren met vuil. Vroeger woonde de familie er
op een woonark, het huis kwam later pas. Zijn
vader is de Gouderakse schipper Jan Versteeg
die eind jaren dertig ooit begon met een dekschuitje van veertig ton. Aanvankelijk vaart
Jan Versteeg voor de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) op de Heij-plaat,
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maar in de jaren veertig is Van Nieuwpoort
al een grote opdrachtgever voor hem. Daarna
brengt Versteeg wel tien schepen, allemaal
Risico geheten, in de vaart die vrijwel voortdurend vrachten voor Van Nieuwpoort naar
zellingen langs de Hollandsche IJssel brengen. Versteeg: ‘Van Nieuwpoort belde dan
‘s avonds op van je moet daar en daar heen.’
Rinus Versteeg stelt dat hij geen verschil opmerkte tussen de verschillende locaties en de
lading die erheen moest. ‘Vuil van Shell, koffiedik en bananen ging over elkaar heen en
overal heen. Daar zat geen planning in.’ Overigens mogen concurrenten van Van Nieuwpoort die zelf geen stortcapaciteit hebben,
ook storten op zellingen die Van Nieuwpoort
in beheer heeft. Uiteraard tegen betaling.
Nico Bieshaar (1938) wil als jongeman op een
zeesleper van Wijsmuller aanmonsteren maar
zijn moeder is daar op tegen. ‘Als hij zich
verzuipen wil neemt-ie maar een teiltje met
water,’ vindt ze. Nico trouwt de dochter van
een melkrijder uit Gouderak en uiteindelijk
belandt hij op een eigen vrachtschuit waarmee hij melk vervoert. Zo’n eigen scheepje is
een machtig gevoel voor een jonge man. Hij
kan er zelfs mee op vakantie, door de Julianasluis bij Gouda naar Katwijk. Later koopt
hij een ander schip dat hij zelf ombouwt. Hij
stopt met melkvaren en vaart korte tijd afval
voor Jan Versteeg, naar de Dordtse Kil, maar
het bevalt hem niet. Hij voelt zich niet prettig in het gegoochel met steeds meer stinkend
chemisch afval. Hij gaat de wal op om te wer-

ken in een machinefabriek. ‘In die machinefabriek kwamen de vuilschippers vaak voor
reparaties, dus ik maakte die mannen altijd
mee.’ Hij begrijpt heel goed dat veel schippers een oogje - en hun neus - dichtknepen
en wél doorgingen met het varen van afval.
De vrachten boden een zekere inkomensstabiliteit. ‘De vracht lag klaar, het tonnenbriefje
werd afgetekend en de mensen beurden hun
centjes ervoor. Tegenwoordig zouden ze misschien zeggen: ik begin niet aan die rotzooi.’
Arie van Heteren begint in 1953 als jongeman als knecht op een vrachtschip van een
aannemer. Ook hij beschrijft een geheimzinnige gang van zaken rond sommige vrachtjes.
‘We deden wel eens een vrachie bij de Roteb
vandaan, uit de Persoonshaven. Daar kwamen ook gesloten vrachtwagens en dan stortten ze zestig ton witte rommel in het ruim.
Ik wist niet wat het was, plastic was er nog
niet. Eroverheen ging een laag vliegas. Soms
moesten we met een lading heel langzaam varen, dan mochten we niet voor vijf uur in de
Hollandsche IJssel komen. We moesten naar
een zelling op Nieuwerkerk, bij Dalmeijer.
We voeren de zelling in en dan werden we pas
na vijf uur gelost. Dat vond ik raar, want ik
wou naar huis toe. De kantonnier van Rijkswaterstaat die toezicht moest houden, werkte
tot vijf uur en dan ging hij met zijn roeiboot
weg naar huis. Pas daarna werden wij gelost.
Dat spul werd heel diep in die zelling gegooid
en dan afgedekt.’
Er zijn meer schippersbedrijven die op meer

of minder vaste basis vrachten voor Van
Nieuwpoort vervoerden. Op het kantoor
van het bedrijf aan de Bodegraafsestraatweg
in Gouda regelt ene Jo alle scheepvaart. Jo is
contactueel sterk, ‘een hele geschikte peer’, die
ervoor zorgt dat alle schippers zoveel mogelijk
aan het werk komen. Schippers krijgen voor
het vervoer per kuub betaald maar het hangt
er wel van af wat de lading is. Huisvuil is een
gulden de kuub, voor bijvoorbeeld ‘veegvuil’
(ontwaterd straatvuil) geldt een hogere prijs.
Grote bedrijven als Shell hebben ook eigen
binnenvaartschepen die zowel producten als
afval vervoeren. Shell had, zo zegt Rinus Versteeg, in de jaren vijftig al drie schepen van
300 ton in de vaart, in die tijd een grote capaciteit.
In grote lijnen zijn de bedrijven waar Van
Nieuwpoort voor vaart wel bekend. Over wát
er precies wordt gestort, is minder bekend. In
de eerste plaats is dat inderdaad, zoals de vergunning ook beschrijft, Rotterdams huisvuil.
Rotterdam beschikte tot lang na de oorlog
niet over voldoende afvalverbrandingscapaciteit. Cees van der Hee vertelt dat er soms een
sleepboot wel vier bakken tegelijk kwam lossen. Ook worden IJsselaken of zandschepen
ingehuurd om het afval te verschepen. Rinus
Versteeg vertelt dat het huisvuil geladen werd
op verschillende plekken in de stad direct uit
de vrachtauto’s, onder meer in de Maashaven,
de Brielselaan en het Boeregat. ‘De Roteb had
dat toen in onze ogen al heel netjes geregeld
met schuiven en afzuigers voor het stof. Roteb was één van de grootste klanten van Van

Nieuwpoort en ik denk dat Van Nieuwpoort
één van de eerste bedrijven was die voor de
Roteb voer.’
Verder varen de schippers naar alle plaatsen in
de Rijnmond waar maar afval wordt aangeboden. Het is een bedrijvigheid die ook volop
kansen biedt voor zelfstandige schippers met
kleine schepen. Zij bedienen vooral kleinere
bedrijven, bijvoorbeeld in de metaalsector
waar ze misschien een kuub afval per keer ophalen: klinknagels, bouten en moeren, kapot
gereedschap. De meeste industrieterreinen
langs het water hebben regelmatig grof vuil
af te voeren. Veel van wat heet “terreinvuil”:
emmers, plastic verpakkingen, kapotte pallets, dozen en wat dies meer zij. Bovendien
wordt eind jaren vijftig overal in en rond Rotterdam gebouwd dus ook bouw- en sloopafval vindt zijn weg naar Gouderak. Belangrijke
klanten van Van Nieuwpoort zijn de grote
scheepswerven Rotterdamsche Droogdok
Maatschappij en ook de werf van de Holland
Amerika Lijn: hier halen de schippers sludge
en allerlei metaalafval zoals schraapsel en afgewerkte schroeven en bouten op. Van de
Nestlé fabriek in de Persoonshaven (voorheen
Galak) komt koffiedrab, het restproduct van
oploskoffie.
René Nonner vaart als scheepsjongen in de
jaren vijftig op de sleper Wiadja van rederij
Kooren. Hij is in 1956 14 jaar. Doorgaans
krijgt Kooren op zaterdagochtend een klus
voor Shell Pernis. Rond één uur zaterdagmiddag moet er dan een bak klaarliggen bij de
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steiger in Pernis. Nonner heeft de pest in als
hij naar ‘dat steigertje’ bij Shell Pernis moet,
omdat het dan een late zaterdag wordt. De
vracht is meestal los chemisch afval dat vreselijk stinkt. Sleepboten als Wiadja en Warmond trekken bakken van 100 ton vracht
naar Gouderak. Nonner zegt voor Kooren
‘vele zaterdagen’, gedurende twee jaar, naar
Gouderak te hebben meegevaren. Het bedrijf
Kooren zelf bevestigt in de jaren tachtig tegenover het dagblad Het Vrije Volk dat het in
de jaren vijftig en zestig ‘tweemaal per week
een bak met chemisch afval’ van Shell naar
Gouderak vervoerde. Eerst alleen naar de
Zellingwijk, later ook naar de Geitenwei tussen Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel.
Het Vrije Volk spreekt in de jaren tachtig met
de Gouderakse schipper Jan van Ommen.
Van Ommen zegt ‘ettelijke’ malen met ‘gif ’
van Pernis naar Gouderak te hebben gevaren. Volgens oud-schipper Rinus Versteeg is
Van Ommen het bewijs dat niet alleen Van
Nieuwpoort afvalstoffen liet dumpen. Van
Ommen is één van de schippers die goedkoper begint te werken dan Van Nieuwpoort.
Later opent hij een eigen stort bij Streefkerk.
En hij neemt de afname van afval bij RDM
over van Van Nieuwpoort.
De herkomst van veel chemisch afval is deels
zonneklaar, ook al door wat er naar boven is
gekomen in de procedures die de staat tegen
Shell heeft gevoerd. Er was in de eerste plaats
transport van de Bataafsche Petroleummaatschappij Installaties in Pernis en Vlaardingen.

De betreffende vestiging was in de volksmond
ook wel bekend als “Shell Pernis”. Shell liet
ook wel eigen schepen chemisch afval naar
Gouderak vervoeren, maar dat vervoer werd
toch vooral door zelfstandige schippers gedaan.
Jan Versteeg, de vader van eerder genoemde
Rinus Versteeg, zegt in een krant uit de jaren tachtig: ‘Het ergste was de rotzooi die
we moesten ophalen bij de Vondelingenplaat
tegenover Vlaardingen. Dat snoerde soms je
keel dicht van de ammonialucht.’
Maar Shell heeft dan wel de publicitaire zwarte piet gekregen als het gaat om de herkomst
van het chemisch afval, er waren natuurlijk
ook nog andere bedrijven actief. Jan Versteeg:
‘Er is ook troep heengegaan van Tankercleaning Schiedam vermengd met koffieafval.
Verschillende schippers spreken over Cindu
in Uithoorn. Rinus Versteeg: ‘Ik heb ook nog
wel gevaren naar de Cindu. Legden we een
schip van 100 ton neer en als die vol was met
kalk brachten we een nieuwe.’ Nico Bieshaar
denkt dat die bepaalde kalk van Cindu verantwoordelijk was voor de beroemde gaten
in het wasgoed dat buiten hing. Hij noemt
het ‘teerkalk’: ‘Prima landbouwkalk, zeiden
ze daar in Uithoorn. Je mocht het alleen nergens lossen.’ Een zoetwatervisser noemt in
een krant uit de jaren tachtig ook het Rotterdamse bedrijf Van der Hoven die langs de
Hollandsche IJssel stortte. ‘Huisvuil heette
het officieel, maar er zat veel andere troep
tussen. Een knecht van Van der Hoven werd
eens betrapt op het leeggieten van vaten in

de Hollandsche IJssel. Die heeft toen veertig
gulden boete gekregen. Van der Hoven zelf
bleef buiten schot.’
Namen van andere bedrijven worden niet genoemd. Opvallend, omdat in de Rijnmond
een reeks andere - al dan niet chemische - bedrijven hun afval kwijt wilden.
Het storten door Van Nieuwpoort valt officieel onder toezicht van Rijkswaterstaat.
Maar wanneer een afvalschuit zich meldt bij
de opzichter, is lang niet altijd duidelijk wat

de lading nu precies is. Zo zijn ladingen koffiedrab of houtzaagsel geregeld gemengd met
chemisch afval. Nico Bieshaar daarover: ‘Met
de Risico-1 voer Versteeg naar de tanker cleaning. Vervolgens kwamen ze met dat ding aan
de Galak en daar mengden ze een laag koffieprut, een laag van die oliedrab, een laag prut,
en dan naar Gouderak.’
De schippers mengen chemisch afval soms
met organisch afval om een stabielere lading
te krijgen. De consistentie van grote ladingen chemisch afval kan de kleine scheepjes
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Nogmaals de kraan van Van Nieuwpoort op de zelling, nu gezien vanaf de Hollandsche IJssel. Bron:
archief Dirk van Dam.

instabiel maken doordat de vracht “actief is”.
Bieshaar vertelt dat schippers die aan de noordelijke zijde van de Waterweg chemische drab
hadden geladen blij waren als de Persoonshaven in Rotterdam in zicht kwam. Daar konden ze de lading dan mengen met houtafval
of koffiedrab zodat het schip daarna beter gestuwd was. Anderzijds is bijvoorbeeld koffiedrab prima geschikt om chemische stank wat
te neutraliseren of om een bepaalde lading te
maskeren.
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De vraag is natuurlijk of er naast dit bonafide vervoer door Van Nieuwpoort en zijn
schippers ook nog een “ondergronds” circuit
bestond, bijvoorbeeld van ondernemers die
wel afval afnamen maar niet over een stort
beschikten. Het is bekend dat Van Nieuwpoort derden tegen betaling liet storten op
Gouderak en andere stortplaatsen. Maar of
dat ook illegale stortingen waren is niet meer
te achterhalen. Opzichter Cees van der Hee
zegt in de jaren tachtig tegen een krant dat hij
wel eens vreemdelingen ‘aan de poort’ heeft
weggestuurd.
Bij het Wapen van Gouderak aan de Dorpsstraat was het een komen en gaan van een vast
stel schippers en werknemers van de stort.
Iedereen kwam elkaar daar tegen, bij slecht
weer of als schippers moesten wachten op het
lossen. In dat kleine wereldje van ons-kentons moet heel wat af zijn gepraat tussen de
schippers onderling. Helaas zijn de vuilschippers van toen inmiddels vrijwel allemaal overleden. Bieshaar en Versteeg behoren tot de

enkele personen die er nog wat over kunnen
vertellen. Er is in de kring van vuilschippers
natuurlijk gesproken over de twijfels die de
stinkende vracht soms moet hebben opgeroepen. Maar er is ook veel over gezwegen, al dan
niet bewust. De gemiddelde schipper zal zich
in de jaren vijftig nauwelijks bewust zijn geweest van de gevaren van chemisch afval. En
als ze dat wel waren, deden ze er wellicht liever het zwijgen toe. Nico Bieshaar vermoedt
dat er langs de Hollandsche IJssel heel wat is
gebeurd dat het daglicht niet verdragen kan.
Zijn vrouw valt hem bij. ‘Mijn vader reed ‘s
nachts hier met melk. Dan zag hij ze ‘s nachts
lossen. Jongens, dat is niet goed, zei hij altijd.’
En, zegt een Gouderakker, ‘Er is hier vreselijk
veel gelost waar geen mens weet van heeft.’
De vergunning van Van Nieuwpoort liep van
‘s ochtends zeven tot ‘s avonds zeven, maar
ook buiten die uren hoorde men soms de
kraan draaien. Toch betekende lossen op de
(late) avond niet direct dat het malafide was,
zegt Rinus Versteeg: ‘Als de kraan overdag kapot was, moesten de scheepjes wachten met
lossen, want de andere dag moest er weer gevaren worden. De volksmond beweert nu dat
het crimineel was als er ‘s nachts werd gestort,
maar dat was niet zo. Wij lagen soms overdag
duimen te draaien aan de kant en dan moesten we ‘s nachts lossen.’
Er doen dus verhalen over illegale praktijken
de ronde, maar harde bewijzen zijn er niet.
Zo is er in de jaren tachtig door bewoners aan
journalisten verteld dat er ‘s nachts mysteri-

euze oliedrums met ‘platgeslagen bovenkanten’ werden gelost. Het stortterrein zat niet
op slot, er stond geen hek omheen, iedereen
kon erop rondlopen. Het interesseerde de bewoners ook weinig als er iemand het terrein
opging. Maar het werd natuurlijk wel gezien,
en zo zijn er verhalen de wereld in gekomen.
Versteeg vermoedt wel degelijk dat er illegaal
is gestort in de Zellingwijk, maar niet door
schepen. ‘Er kwamen soms vrachtauto’s,
weinig in het begin maar later steeds meer.
Ook met vaten. Dat zijn verhalen die ik heb
gehoord.’ Ook Nico Bieshaar kent verhalen
over vrachtwagens die dag en nacht over de
dijk reden en ook de polder in bijvoorbeeld
bij Berkenwoude. Arie Huisman heeft het
ook gezien. ‘De jaren van het storten woonde
ik aan het Middelblok. Maar mijn grootouders woonden hier op het dorp en ik heb het
gezien. Tankwagens stopten ‘s avonds langs
de dijk, tussen het wiel en de Graanmaalderij.
Ze legden een slang naast de dijk en lieten de
tank leeglopen. Dat heb ik aantal keer gezien.
De bedrijfsnaam stond gewoon op de vrachtwagen.’ De naam wil hij niet noemen.
Arie van Heteren, die als draglinemachinist
op de Zellingwijk in de jaren zestig de riolering hielp aanleggen, herinnert zich een verhaal dat kolenboer Stouthart hem vertelde.
Over gesloten vrachtwagens die tijdens de
stortperiode ‘s nachts vaten hadden gelost.
Mannen in speciale pakken brachten die naar
de zelling.’ Die vrachtwagens reden volgens
kolenboer Stouthart zijn terrein bij de Veerstraat op. Van Heteren: ‘Ik heb die vaten in-

derdaad zien liggen, honderden, netjes naast
elkaar in de grond, op een stuk van 20 bij 20
meter ongeveer, afgedekt met klei.’ Over de
achtergrond van deze transporten of de herkomst en aard van de vaten weet Van Heteren
niks meer te vertellen.
Opzichter Cees van der Hee zal hoe dan ook
weinig of niets te vertellen hebben gehad. En
wat had hij als eventuele klokkenluider gewonnen, naast het verlies van zijn baan waarvan zijn gezin afhankelijk was. Arie Huisman:
‘Die keren dat Van der Hee de stort stil liet
leggen omdat hij het niet vertrouwde dan
kreeg hij gewoon van zijn bazen de opdracht
van mondje dicht en doorgaan.’ Dorpsstraatbewoner Dirk van Dam: ‘Hij kon moeilijk ieder vat openmaken. Ik denk ook niet dat zijn
bevoegdheid zover reikte dat hij kon zeggen
maak zo’n vat open. Dan zou er een telefoontje naar Van Nieuwpoort gaan en dan kwam
meneer Van Nieuwpoort naar Gouderak om
te zeggen: “Cees het is goed hoor er zit niks
geen rotzooi in.”’
Het is 8 mei 1959, daags na Hemelvaart. De
Jacoba II ligt om zeven uur met 170 ton afval voor de stort op Gouderak, klaar om te
lossen. In de bak heeft de Jacoba een fletsgele korrelige brij afkomstig van Shell Pernis.
Een paar uur later ziet een bejaarde polderbewoner, op zijn ochtendwandeling over de
Gouderakse Kattendijk, honderden dode vissen in de Hollandsche IJssel drijven, de witte
buiken naar boven gekeerd. Een kantonnier
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van Rijkswaterstaat stoomt op dezelfde tijd
langs het veer bij Moordrecht. Rond de stortplaats in Gouderak ziet hij niets abnormaals,
maar even verderop stroomafwaarts omspoelen dode vissen zijn bootje. Volgens een krant
uit die dagen zijn zij de eerste getuigen van
een vissterfte die zijn weerga in Nederland
niet kent.
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De eerste weken van mei 1959 is er nauwelijks regen gevallen in de Hollandse polders.
Door de uitzonderlijke droogte besluit het
Hoogheemraadschap Rijnland daags vóór
Hemelvaart water uit de Hollandsche IJssel
de polder in te laten. Het gemaal bij Gouda
pompt per etmaal 2,5 miljoen kuub water de
polders in. Het is zwaar giftig water dat één
van de grootste poldergebieden van Holland
instroomt. Na de eerste meldingen over de
vissterfte in de Hollandsche IJssel komen er
soortgelijke berichten binnen uit Waddinxveen, Boskoop en Alphen aan den Rijn. Politieauto’s met geluidsinstallatie waarschuwen
het publiek langs de waterkant om niet het
water in te gaan en geen dode vis te eten. Alsof dat nog nodig is, want dat er iets niet pluis
is hebben de polderbewoners dan al wel door.
Op 10 mei dobbert er dode vis in de ZuidHollandse binnenwateren van Den Haag tot
Oudewater en van Gouda tot aan Katwijk.
Het water is besmet over een oppervlakte van
naar schatting 500 tot 1000 hectare.
De betrokken gemeenten, het Hoogheemraadschap Rijnland en Rijkswaterstaat komen
samen voor crisisoverleg. Het departement

van Sociale Zaken en Volksgezondheid doet
de coördinatie. De gemalen aan de grenzen
van het Hoogheemraadschap Rijnland moeten zoveel mogelijk schoon water naar binnen
pompen. Bij Katwijk aan Zee gaan de sluizen van het uitwateringkanaal van de Oude
Rijn open om het giftige water en de dode
vis de zee in te spoelen. Het helpt mondjesmaat: wekenlang nog scheppen inwoners van
Zuid-Holland de vissen met bakken uit de
boezems en de meren. De paar beroepsvissers
die nog in het gebied werken, zijn voorlopig
brodeloos. Dirk Verkade uit Alphen staat met
een verslaggever van de lokale krant met lede
ogen in het polderwater te turen. De laatste
tien jaar is de visstand al flink achteruit gegaan. Verkade schat dat de vissendood niet
het gevolg is van verstikking door een teveel
aan rioolwater. ‘Dan komen ze rug aan rug,
kop aan kop, naar water happend aan de oppervlakte.’ Hij denkt aan gif uit Gouderak.
De verslaggevers tijgen ook naar Gouderak.
De bewoners daar hebben tal van theorieën.
Het zouden ‘de atomen’ zijn, zo meent er één.
‘Nee hoor, onzin’ zegt een mevrouw beslist.
Maar ja, wat dan? ‘Het is ook niet van dat
vuilstorten, wel neen, dat gebeurt immers al
jaren.’
Bij het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater (RIZA) in Voorburg zit ir. F.J. Ribbius ‘al 30 jaren in het afvalwater’. Hij kan
het dus weten. Op zijn instituut spartelen
goudvisjes en watervlooien in allerlei potten
en aquaria in het rond. Ribbius doceert graag

aan de verslaggever hoe de visramp moet
worden geduid. Plotselinge vissterfte is tot
dat moment altijd het gevolg geweest van gebrek aan zuurstof. Dat kwam vooral doordat
binnensteden hun afvalwater via de riolering
loosden op het oppervlaktewater. Maar nu
ziet Ribbius ‘door het voortschrijden van beschaving’ de oorzaak vooral in lozingen door
de chemische industrie, met name waar deze
zich toelegt ‘op het vervaardigen van insecticiden.’ Ribbius zegt zich als een ‘detective’ te
voelen. Zijn spoor leidt in het onderhavige
geval naar een ‘bedrijf dat zijn afvalstoffen
van deze chemische industrie deed deponeren
op de vuilstortplaats bij Gouderak.’ Ribbius
noemt de naam niet, maar hij en de autoriteiten kennen de naam wel. De watermonsters
van Ribbius wijzen naar Shell Pernis. Shell
Nederland laat direct aan het RIZA weten
mee te willen werken aan een onderzoek naar
de oorzaak.
Van de lading in de Jacoba II, die haar korrelige brei in Gouderak loste, worden monsters genomen. Bewoners zien hoe ambtenaren van het RIZA ook dagenlang op de stort
bij de Geitenwei, tegenover de Moordrechtse
Snelle Sluis, in de grond wroeten. Op 11 mei
komen de samenwerkende overheden tot een
conclusie: het is ofwel een stort in Gouderak
zelf, ofwel een stort op de Geitenwei geweest
die de vissterfte heeft veroorzaakt. Tot nader
order wordt het storten langs de Hollandsche
IJssel vanuit Shell Pernis verboden.
Volgens een artikel in Het Vrije Volk zou de
oorzaak mogelijk liggen in de lading van de

Jacoba II die had gelost in Gouderak op 8
mei. Tussen die 170 ton afval zat misschien
‘acht ton aan schadelijke stoffen,’ mogelijk
restanten van het bestrijdingsmiddel Endrin.
Terwijl Shell en het RIZA bezig zijn met onderzoek, doet de dijkgraaf van Hoogheemraadschap Rijnland aangifte waarop Shell de
samenwerking met het RIZA opschort. Er
volgt overleg tussen het Openbaar Ministerie en een ambtenaar op het ministerie van
Justitie. Uiteindelijk komt op 20 mei van de
procureur-generaal in Den Haag het directief
om geen nader strafrechtelijk onderzoek in te
stellen. En Shell zegt weer medewerking toe
aan het onderzoek.
Pas in de jaren tachtig komen sterke aanwijzingen naar buiten dat er ruim 20 jaar eerder
kennelijk partijen waren die er geen belang
bij hadden om ruchtbaarheid aan de zaak te
geven. De visser Kalkman beweert dan in verschillende media dat er aan hem en collega’s
in 1961 ‘zwijggeld’ is betaald. Kalkman vertelt dat hij samen met ongeveer 20 collega’s
werd uitgenodigd voor een bijeenkomst in
Hotel Toor in Alphen aan den Rijn. Bij die
bijeenkomst werd een ‘schadeloosstelling’ besproken. Organisatoren van de bijeenkomst
waren twee heren van de afdeling Zoetwatervisserij van de Heidemij. Kalkman: ‘Het geld
is niet onder de tafel betaald, het ging allemaal officieel met papieren. Sommige vissers
wisten zelfs 15.000 gulden los te peuteren.’
Kalkman zelf kreeg 2.600 gulden. Over de
herkomst van het geld werd tijdens de bijeen-
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komst met geen woord gesproken. Kalkman
denkt niet dat de Heidemij de schadevergoeding uit eigen zak betaalde. Hij spreekt in de
kranten van een ‘bemiddelende rol’.
Heidemij heeft begin jaren tachtig een onderzoek ingesteld naar de schadeloosstellingen.
Hetzelfde deden toen het RIZA en Rijkswaterstaat. Maar geen van die organisaties
heeft de uitslag van de onderzoeken openbaar
gemaakt. Shell ontkent in 1982, tegenover
de Goudsche Courant, een vergoeding te
hebben betaald. ‘Toen wij hoorden dat een
onbekende instantie werd genoemd hebben
wij onmiddellijk de zaak intern uitgezocht.’
Maar in diezelfde krant wijst Piet Rensen van
de Bond van Beroepsvissers wel in de richting
van Shell.
Shell heeft naar eigen zeggen na de vissterfte
van 1959 geen bestrijdingsmiddelen meer
gestort in Gouderak. In de loop van 1961 is
bij Shell een vuilverbrandingsoven in gebruik
genomen waar de afvalproducten sindsdien

worden vernietigd.
Aan het begin van de zomer van 1960 meldt
de gemeente dat het werk van de buitendijkse
ophoging door Van Nieuwpoort is opgeleverd. De Directie Benedenrivieren van Rijkswaterstaat waarschuwt dat de oeverwerken
van tijd tot tijd ‘incidentele voorzieningen
zullen behoeven’. Van Nieuwpoort maakt iets
eerder, op 7 juni 1960, de eindafrekening op
en ontvangt de laatste termijn: 30.000 gulden. In totaal heeft het bedrijf voor het ophogen van de bodem van de latere Zellingwijk in Gouderak 67.042,00 gulden ontvangen. Daarbij moeten de inkomsten die Van
Nieuwpoort aan de steigers in de Rijnmond
ontving voor het afvoeren van het afval nog
worden opgeteld. In 1960 is ook de ophoging aan de Geitenwei vrijwel voltooid. Van
Nieuwpoort gaat gewoon verder met storten,
onder meer in de Schanspolder bij Ouderkerk aan den IJssel. Op de Zellingwijk breekt
echter een nieuwe fase aan.
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5 Bouwen en wonen op gif
De limousine van Koningin Juliana suist op
21 mei 1958 vanuit Ouderkerk aan den IJssel,
over de Kattendijk, naar Gouderak. Haar staf
heeft niet veel over het piepkleine Gouderak
weten op te tekenen. Hare Majesteit leest in
het programmaboekje: ‘Vriendelijk dijkdorp
aan de boorden van de Hollandsche IJssel’
(...) Twee mooie wielen en enige natuurreservaten met bijzonder zeldzame moerasflora
verhogen het natuurschoon.’ De Koningin
bezoekt die dag alle twaalf gemeenten in de
Krimpenerwaard. Als voorlaatste gemeente
is Gouderak aan de beurt. De koninklijke
stoet stopt bij de veerstoep waar burgemeester Huurman Hare Majesteit begroet (foto op
de volgende pagina. Het volk juicht en zingt
een paar minuten lang totdat de vorstin weer
instapt en de stoet zich door de Dorpsstraat
wurmt, richting Haastrecht. Het bezoek
neemt niet langer dan een kwartiertje in
beslag. Het is een frisse meidag, geen warm
“stinkweer”. In de archieven zijn vanaf 1958
geen klachten meer te vinden over overlast
van de stort.
Joop Huurman kon ‘harder vloeken als bidden,’ zo herinnert een Gouderakker het zich.
Huurman, burgemeester van Gouderak van
1956 tot 1972, rekende dus niet al te zeer

op de behulpzame hand van God, maar dat
stond zijn daadkracht niet in de weg. Hij
dwong al vlug respect af bij de dorpsbewoners. Veel Gouderakkers lopen met hem weg,
want er gebeurt tenminste iets in het dorp.
Huurman zal in de 16 jaar van zijn burgemeesterschap veel voor elkaar krijgen: het
Groene Kruisgebouw, het dorpshuis en het
zwembad. En natuurlijk de Zellingwijk. Het
levert hem de bijnaam ‘de bouwburgemeester’ op. Huurman weet de dorpsbewoners
op te peppen en hen te bewegen tot vrijwilligerswerk voor de gemeenschap. Als de burgemeester zegt dat het moet dan gebeurt het
doorgaans ook, desnoods komt hij even een
borreltje drinken om het nader uit te leggen.
Als Huurman in 1956 aan het werk gaat, treft
hij een gemeente aan waar het al niet meer
zo stil is als voorheen. Achter de Dorpsstraat
is volop activiteit, vrachtschuiten varen af en
aan. De kraan van Van Nieuwpoort zwenkt er
heen en weer, en een bulldozer verspreidt en
plet waar nodig hopen met afval.
Ten tijde van het aantreden van Huurman,
in september 1956, begint Gouderak na te
denken over wat er op de nieuwe buitendijkse
grond moet verrijzen. Er ligt nog de ambitie
voor 100 woningen, maar dat oude plan is

Op de foto links de noordoostelijke kant van de Zellingwijk, waar het laatst woningen zijn gebouwd, eind jaren zestig. Bij de Graanmaalderij (rechtsonder) was tot ver in de jaren tachtig nog een
haven. Met dank aan Fotoburo Martin Droog voor het ter beschikking stellen van de originele foto.
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toe aan grondige herziening en moet in overeenstemming worden gebracht met de eisen
van de moderne tijd.
Het Technisch Bureau Krimpenerwaard
(TBK) buigt zich allereerst over de exploitatiekosten voor de grond. Dat wordt een tegenvaller, omdat bodemtechnisch onderzoek
uitwijst dat een zeer diepe fundering noodzakelijk is. Het plan dat in 1956 ter goedkeuring naar de provincie gaat, is dan ook aan de
dure kant. Het plan wordt de inzet van een
heus conflict tussen provincie en gemeente
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Koningin Juliana wordt begroet door burgemeester Huurman van Gouderak, 21 mei
1958. Bron: archief Dirk van Dam.

omdat de provincie weigert ermee akkoord te
gaan. Om meerdere redenen, maar de hoofdreden zijn de kosten. ‘Exorbitant hoog’, vindt
de provincie de kosten voor de woningbouwontwikkeling. Ten tweede gaan de grondkosten en de fundering op 17 meter lange palen
de kosten van vergelijkbare projecten ver te
boven. Om de prijs per woning omlaag te
brengen, wil de gemeente grotere, en vooral
hogere, bouwblokken neerzetten. Meerdere
bouwlagen dus. Daarover leeft bij de provincie grote scepsis, maar Gouderak verwacht
bevolkingsaanwas van buiten het dorp, vooral
van mensen uit een stedelijke omgeving die
het gewend zijn om op een verdieping te wonen. Of, zoals het in een nota staat, ‘die toch
het wonen op een bovenhuis reeds kennen.’
De provincie weigert ook akkoord te gaan
met het voorgestelde verkeerscirculatieplan.
De provincie vindt een brede doorgaande
weg over de zelling noodzakelijk om de
Dorpsstraat te ontlasten. Maar daarmee kunnen er dus minder woningen op de zelling
worden gebouwd. De gemeente werpt tegen
dat het verkeer over de IJsseldijk niet zodanig zal toenemen dat er problemen ontstaan.
Mocht dat wel het geval zijn, dan is er ook
nog eenrichtingsverkeer over de dijk en door
de wijk mogelijk. De gemeente wendt zich
tot de Raad van State die echter in de zomer
van 1957 het beroep afwijst. De gemeente
moet terug naar de tekentafel om een minder
ambitieus plan uit te werken. In dat jaar 1957
zijn de verhoudingen tussen de ambtenaren

van de gemeente en provincie waarschijnlijk
koeltjes te noemen. Zo eist de provincie in
een pinnig briefje aan de gemeente terugbetaling van gemaakte kosten ten behoeve van het
uitbreidingsplan. Een bedrag ‘ad f. 1,25 (is)
voor zover na te gaan nimmer overgemaakt’.
De zelling kan voorlopig weer rustig verder
inklinken want er treedt een slaperige periode
rond de Zellingwijk in. Het is burgemeester
Huurman zelf die in januari 1958 aan het
TBK een kattenbelletje doet toekomen: ‘het
lijkt me gewenst, dat wij het uitbreidingsplan
buitendijks weer wat op gang brengen.’ De
burgemeester wil maten en nieuwe berekeningen. De directeur van het TBK antwoordt
op 17 april 1958 aan burgemeester en wethouders: ‘Nu het storten van stadsvuil zo
goed als gereed is heb ik kunnen voldoen aan
Uw verzoek tot opmeting.’
Huurman dubbelblij, want hijzelf heeft nét
zijn nieuwe ambtswoning op de Zellingwijk
betrokken, aan het Waalplein, nummer 1.
Het pand ligt als een geïsoleerd eiland op de
verder nog onbebouwde zelling en de burgemeester doopt het pand met het nodige gevoel voor ironie “Elba”, naar het ballingsoord
van Napoleon (zie ook de foto op de volgende
pagina). Burgemeester Huurman is de eerste
bewoner van de Zellingwijk, een pionier in
het buitendijks gebied. Zijn voortuin begint
aan de IJsseldijk en de achtertuin eindigt aan
de boorden van de Hollandsche IJssel, waar
het gezin een moestuin heeft gepland. De
ruime woning aan het Waalplein modelleert

hij geheel naar zijn wensen. Het bestek dat
het Technisch Bureau Krimpenerwaard had
voorgesteld is volledig herzien na afwijzing
door de burgemeester. Huurman staat onder
meer op een open haard in zijn spreekkamer
en een veel groter raam in de salon. Er treden
bij de bouw geen bijzonderheden aan de dag.
Het pand wordt zonder problemen gefundeerd op zeer lange betonnen palen.
In de eerste helft van 1960 is de firma De
Waard ruim drie maanden bezig een talud
aan te leggen langs de opgehoogde zelling.
Arbeiders komen er ‘ondefinieerbaar spul tegen: rood poeder en muisgrijze vette troep.’
Het zit helemaal tot aan de waterlijn. De
grondwerkers maken er geen groot probleem
van. Ze werken alles netjes af: gooien er klei
overheen en hout tegenaan. De toplaag bestaat uit puin en baksteen, met daarop een
verharding. Bladerend door de archieven valt
het op dat tijdens de voorbereidingen voor
de woningbouw op de zelling de bodemgesteldheid geregeld aan de orde komt. In de
toelichting op de relatief hoge kosten voor de
riolering schrijft de directeur van het TBK:
‘de riolering is geprojecteerd op een fundering van tropisch Azobé-hardhout, daar ik
bang ben dat een betonnen fundering wordt
aangetast door stoffen in het ophoogmateriaal.’ Ook het gemeentebestuur schrijft aan
de gemeenteraad dat stoffen in het gestorte
materiaal de riolering en fundering zouden
kunnen aantasten en dat het grondwerk daarom relatief duur uitvalt. Wie schade voorziet
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aan beton door een verontreiniging, weet dat
die verontreiniging behoorlijk schadelijk kan
zijn, zou men zeggen. Maar ondanks de signalen dat er sprake is van een ernstige verontreiniging van de - inmiddels met een kleilaag
min of meer afgedekte - Gouderakse zelling,
wordt in 1960 toch de eerste paal geslagen.
Eigenlijk maakt niemand zich er druk over.
Vooral de bewoners van de Dorpsstraat zijn
ingenomen met de ontwikkeling, want zij
krijgen een aansluiting op de riolering, waar
voorheen hun afvalwater in de sloot tussen de
zelling en hun woningen werd geloosd.
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In de zomer van 1958 was al een rioolgemaal
gebouwd, als aanzet voor een riolering voor
de Dorpsstraat en de geplande nieuwbouw.
De gemeente besteedt de aanleg van de riolering aan op 7 juli 1961. Eliveld en Kraan
uit Utrecht komen met 74.390 gulden als
goedkoopste uit de bus. Het TBK adviseert
dit Utrechtse bedrijf te nemen, maar B&W
besluiten anders. De klus wordt gegund aan
aannemer De Kwaasteniet uit Gouderak voor
83.350 gulden. Mogelijk speelt een rol dat de
Utrechters weigeren een proefontgraving te
verrichten, wat door burgemeester Huurman
was geadviseerd in verband met ‘de gesteldheid van het terrein’. De Kwaasteniet - van
Dorpsstraat 21 - mag verondersteld worden
op de hoogte te zijn van de toestand. Het
werk begint met een sleuf ten behoeve van de
waterleiding. De troep die daarbij naar boven
komt gaat naar een andere zelling in de buurt,
waarschijnlijk de Schanspolder.

Als in de zomer van 1962 de aanleg van de
riolering een vervolg krijgt met het eerste
grootschalige grondwerk voor de nieuwe
wijk, is de zelling nog steeds een tamelijk
ruig gebied. Van Nieuwpoort heeft het niet
erg vlak opgeleverd. Het midden van zelling
is aanzienlijk hoger dan de dijk en eromheen
loopt een soort slotgracht, die bij hoog tij
vol loopt. Alleen ter hoogte van het wiel aan
het einde van de bebouwde kom zit het middendeel van de zelling aan de dijk vast. Het
afvalwater van de huizen aan de Dorpsstraat
watert af naar het lagere deel van de zelling.
Het rioleringswerk brengt veel problemen
met zich mee. De onduidelijkheid over de
samenstelling van de bodem hangt dreigend
als een donderwolk boven het werk. In het
bestek van de riolering klinken al waarschuwende woorden. ‘De rioleringen moeten geheel worden aangebracht in een terrein, opgehoogd met stadsvuil. Dit stadsvuil bestaat uit
hout, puin, ijzer, afval van schepen, bedrijven
en fabrieken.’ De aannemer moet het vuil dat
hij opgraaft, scheiden. De eenmaal gegraven
sleuven moet hij weer opvullen met het ontgraven materiaal ‘waaruit de grove delen zijn
verwijderd.’ Verder moet de aannemer een
toplaag van 20 centimeter teelaarde aanbrengen. In het bestek staat niet hoe om te gaan
met de olie die de arbeiders dagelijks over de
schoenen loopt. De opgehoogde zelling blijkt
niet erg stabiel en is verzadigd met een vettig
vocht dat ruikt naar petrochemische bestanddelen.

‘Het was een speciaal karweitje,’ zegt Arie
van Heteren met gevoel voor understatement. ‘Het was hartje zomer toen we eraan
begonnen en het stonk als de schurft.’ Om
te kunnen pompen hebben de rioleringswerkers een dam gelegd langs de oever van de
Hollandsche IJssel. Op een dag is er springtij
voorspeld en de dam is niet hoog genoeg. Er
is grond nodig om hem te verhogen. Maar
Van Heteren kan geen goede klei vinden; met
de materialen in de stort - hout, staaldraad,

bananen en koffieprut - is niets te beginnen.
Als hij met zijn dragline gaat graven in een
wat hoger gelegen deel van de zelling, waar
redelijk wat klei lijkt te liggen, protesteert
kolenboer Stouthart, die de werkzaamheden
angstvallig in de gaten had gehouden. Van
Heteren: ‘Dat ouwe baasie, hij was toen ook
al in de zeventig schat ik, die stond maar te
jagen dat ik daar niet komen mocht. Ik werd
dat zo zat toen ben ik op die ouwe toegestapt.
Ik zeg: nou mot je me vertellen wat er aan de
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De stortplaats achter de Dorpsstraat, omstreeks 1960. Op de achtergrond het huis van burgemeetser
Huurman. Midden, achter de spelende kinderen, de smederij van De Bruijn; daarnaast de bakkerij
van Boogaerdt. Bron: archief Dirk van Dam.

hand is dat ik hier niet graven mag want ik
gaat onherroepelijk door. En toen kwam het
hoge woord eruit.’ Stouthart komt met het
eerder gememoreerde verhaal over de gestorte
vaten. En de enige klei die er te vinden is,
ligt op en tussen die vaten. Van Heteren zegt
één vat naar boven te hebben gehaald. Er zit
een geurloos, grijswit poeder in het vat dat hij
bekijkt. Daarna gooit Van Heteren het gat in
overleg met zijn opzichter weer dicht en zoekt
hij de klei voor de dam ergens anders.
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Tijdens het grondwerk lopen de geulen steeds
vol met een olieachtige vloeistof die linea recta de Hollandsche IJssel in wordt gepompt.
‘Water was het niet, wat we oppompten om
het droog te houden was olie.’ Van Heteren
noemt het werken op de voormalige stort
‘een verschrikking’. Een mobiele kraan op
luchtbanden moet door de gladde oliegrond
halsbrekende toeren uithalen. Het draglineschot waarop Van Heteren moest werken, is
spekglad van de olie. ‘Ik had allemaal bouten
in dat schot gedraaid,’ vertelt Van Heteren,
‘want als ie een beetje scheef stond dan gleed
je er gewoon van af met de dragline.’ Van Heteren herinnert zich de voortdurende lucht
van stookolie. Overalls zijn na een dag verpest. De grondwerkers laten hun werkkleren
liggen op de stort en trekken de volgende dag
schone kleding aan.
In de pauzes wandelen de grondwerkers in
hun stinkende kloffie doorgaans de Dorpsstraat in. Koffie drinken bij bakker Van der
Weerd met zijn twee vrijgezelle dochters of

ze gaan naar het café. Van Heteren herinnert
zich niet dat hun stinkende werkkleding onderwerp was van gesprek. ‘ Ja, dat het rotzooi
was en dat het stonk maar ja, die mensen van
de Dorpsstraat waren blij dat er een riolering
kwam, alles liep daar zo die zelling in.’
In augustus 1962 is het klaar, zij het voor
7.000 gulden aan meerwerk en extra aangevoerde grond. Een andere tegenvaller is het
talud langs de buitendijkse grond en de dijk.
Op vele plaatsen is het verregaand afgekalfd.
Het TBK vindt het niet verantwoord de winter in te gaan zonder maatregelen te nemen,
want bij hoog water en storm kan nog grotere
schade ontstaan. De raming voor deze operatie is 225.000 gulden.
In het najaar van 1962 kan de bouw van de
woningen beginnen. In verschillende fasen
zullen tussen 1962 en 1969 woningen worden
gebouwd. Aannemer Vink uit Moordrecht
bouwt de eerste vier huizen - na de burgemeesterswoning. Het zijn koopwoningen aan
de haven van ongeveer 21.000 gulden het
stuk, voor de families Mudde, Stouthart, De
Jong en Van Dam. De maandlasten zijn ruim
100 gulden voor rente en aflossing. Daarna
komen er 61 woningwetwoningen in de wijk.
De huur van de eerste woningen is wekelijks te verrekenen: 16 gulden en vijf cent. In
1968 komen er nog 35 vrije sectorwoningen
en enkele bedrijfspanden bij, waaronder de
Rabobank en garagebedrijf ‘de Waal’.
In de jaren zestig en zeventig wonen de meeste bewoners van de Zellingwijk naar alle te-

vredenheid in hun nieuwbouwwoning. Er is
slechts een incidentele klacht gedocumenteerd, maar die is al van voordat de bouw van
de wijk begon. Op 8 maart 1960 stuurt de
heer Binnendijk, woonachtig in de Dorpsstraat, een klacht over de kelder van zijn woning. Hij heeft sinds het begin van het werk
aan de ophoging voortdurend zes centimeter
water in zijn kelder. Dat had hij voorheen alleen bij heel hoge waterstanden. De klacht
wordt ongegrond verklaard; het gemeentebestuur laat snel weten geen aanleiding te zien
om Binnendijk financieel tegemoet te komen. Deze beslissing nemen de bestuurders
niet zomaar, maar is gebaseerd op ‘ingesteld
onderzoek’. Wat dat onderzoek behelst, staat
niet vermeld. Binnendijk is waarschijnlijk
niet naar de rechter gestapt om een oorzakelijk verband tussen de ophoging en zijn lekkage aan te tonen. Daarover is althans in de
archieven niets terug te vinden. Verder verzakt er in 1968 een deel van het riool langs de
Havenstraat - iets wat gezien het voorgaande
geen verbazing hoeft te wekken - waarbij na
de reparatie schade ontstaat aan de tuintjes
maar verder valt er geen onvertogen woord.
Eigenaardigheden heeft de nieuwe wijk wel.
Burgemeestersvrouw E.M. Huurman-Smit
heeft onder haar “Elba” doorgaans een ‘warme’ kelder, ‘om niet te zeggen broeierig, ook
als de centrale verwarming niet brandde.’ En
er gaat direct iets mis met de nieuw geplante
berkjes. ‘De eerste drie gingen prompt dood.
Toen hebben we drie nieuwe in de tuin gehad
en die gingen weer dood.’ De familie Huur-

man wijt de stervende berkenbomen aan de
‘zware kleigrond’ en laat het er verder maar bij
zitten. De rozen staan er echter altijd prachtig bij en de aardbeien en andere producten
uit de moestuin smaken geweldig. Herinneringen van mevrouw Huurman, opgetekend
in de jaren tachtig, na de ontdekking van de
gifgrond.
Er is ook een bewoner die zelf een kelder uitgraaft en ‘grote groene brokken’ tegenkomt,
zo lezen we in een krant uit de jaren tachtig. Hij stoot een brok kapot en ‘wordt niet
goed’. Bij sommige bewoners sijpelt olie de
kelder in. Ook in andere kelders is het soms
zo warm dat ze er niet hoeven te stoken. Een
oud-bewoner: ‘We hadden in de kelderkast af
en toe die zoetige geur die je ook rook tijdens de sanering (van de Achterweg in 1989,
red). Achteraf zeg je dan gaat er dan nooit een
lampje branden? Nee, eigenlijk niet, dat is
misschien naïef.’
Het is logisch dat in de jaren tachtig de verhalen naar buiten komen. Gouderak is landelijk
nieuws en de journalisten hebben ze voor het
opscheppen. Door de mediahype kunnen die
verhalen mooier zijn gemaakt, opgeblazen of
zelfs ingebeeld. Maar in het algemeen treedt
in de vele krantenberichten uit die tijd toch
een zekere nuchterheid aan de dag. Het is dan
ook mooi wonen langs de Hollandsche IJssel;
in de zomers barsten de tuinen van het groen
en de bloeiende bloemen. Kinderen spelen in
zandbakken en in plantsoentjes langs keurig
nette Hollandse straten. Van de roerige ja-
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ren zestig en zeventig is in het dorp niet te
veel te merken. Midden in die tijd verlaat
burgemeester Joop Huurman de gemeente
Gouderak. Op 1 april 1972 aanvaardt hij het
burgemeesterschap van Brielle, waar hij soms
verhaalt over ‘dat gekke dorp’ Gouderak dat
hij nog wel eens mist. Hij bokste er - met de
bewoners - een zwembad, een dorpshuis en
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de buitendijkse Zellingwijk voor elkaar. Helaas is zijn positie in Brielle van korte duur. In
1976 overlijdt hij op 60-jarige leeftijd plotseling na een vergadering in Den Haag. Op zijn
sterfdag gaat het leven op de Zellingwijk, aan
de oever van de Hollandsche IJssel, zijn gewone kalme gangetje. Er rest de bewoners van
Gouderak nog een handvol jaren van rust.
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6 ‘Een chemische tijdbom’
Op 15 september 1979 rommelt er iets in de
bodem onder de Jan Ligthartstraat in Lekkerkerk. Een geheimzinnige kracht tilt de straatstenen omhoog. Even later spuit een fontein
van water krachtig de nieuwbouwwijk in.
Deze breuk in de hoofdwaterleiding van de
wijk Lekkerkerk-West is voor veel bewoners
een piketpaaltje in hun herinnering. Iedereen
denkt aan de verhalen over gifstoffen die al
maanden rondspoken. De buis van de waterleiding is zwaar aangetast en bedekt met zwarte bobbelige blaren: ‘Het is net kroepoek’. De
bewoners richten een belangenvereniging op.
Ze eisen dat de gemeente uitleg geeft. Kunnen kinderen nog veilig spelen op straat, in
het plantsoen en in de zandbak? De mensen
krijgen te horen dat er op dat moment al een
onderzoek naar de kwaliteit van het drinkwater loopt. Dat het grondwater is verontreinigd
met tolueen en xyleen. Een gemeentelijke
projectgroep komt met een weinig rustgevend advies: ventileren. Ventileer de kruipruimten, zet luciferdoosjes onder de klep van
de brievenbus. Laat kinderen niet meer in de
grond wroeten; zandbakspelen is uiteraard uit
den boze. Pas in maart 1980 komt de projectgroep met een rapport. Alle vermoedens
worden bevestigd: de grond, het grondwater
en de sloten zijn verontreinigd. Erger: in de
kruipruimtes van de huizen is tolueen, xyleen
en mogelijk benzeen aanwezig. Na maanden
van ventileren, geruchten en spookbeelden
krijgen de bewoners juist datgene te horen

wat ze vreesden. In hun eigen straat, onder
hun eigen huis, sluimert het giftige beest van
de bodemverontreiniging.
Op donderdag 3 april 1980 barst de bom.
Het gebeurt in de kerk, tijdens een vrolijk
bedoelde bijeenkomst ter voorbereiding van
de feesten rond 700 Jaar Lekkerkerk. De bewoners van Lekkerkerk-West zijn echter helemaal niet in een feeststemming. Zij stellen de
burgemeester vragen over benzeen, of die stof
inderdaad kankerverwekkend is. Ze vragen
of hun kinderen nu misschien dagelijks met
benzeen worden besmet. Opgekropte emoties
krijgen de vrije loop terwijl de camera van
actualiteitenprogramma TROS Aktua - toevallig aanwezig voor de feesten - draait. De
journalisten ruiken een primeur: dodelijk gif
onder woonhuizen in Lekkerkerk? Het NOSJournaal neemt direct het nieuws van Aktua
over. Bij veel Nederlanders borrelt op dat moment het besef op dat er iets goed mis is in de
bodem van het vaderland. Iets dat wel eens
vervelende gevolgen zou kunnen hebben. Een
gevaar waarover misschien hier en daar wel
eens gesproken is op een verjaardagsfeest of
in de kroeg. Maar een gevaar dat vaak ook
is weggezet als broodje aap-verhaal van een
malle oom of een al te wantrouwige collega.
Voor veel burgers begint het die avond te dagen. Er zijn bestuurders en ambtenaren die
elkaar de volgende dag veelbetekenend aankijken. In de naamgeving van het Ministerie
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van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ontbreekt dan nog het woord ‘Milieu’.
Het zal niet lang meer duren. Nederland is
niet meer hetzelfde propere land. Koningin
Beatrix is een maand later in de ontredderde wijk, haar eerste werkbezoek in functie.
Het gaat misschien te ver om te zeggen dat
het begrip “gifschandaal” op 3 april 1980 is
geboren. Maar dat het begrip vanaf die dag
vleugels krijgt, is zeker. Lekkerkerk zal bijna
driehonderd gezinnen evacueren en in de hele
wijk de grond onder de huizen afgraven. Uiteindelijk worden 1.651 vaten met chemisch

afval uit de bodem gehaald.
Onder de inwoners van Gouderak die op de
avond van 3 april naar het Journaal kijken,
krijgen sommigen een nare associatie: zoiets
zou in Gouderak toch niet kunnen gebeuren? Herinneringen aan het stort komen naar
boven. Zo ook bij Arie van Heteren en zijn
collega Woudenberg, die in 1962 aan de riolering van de Zellingwijk hadden gewerkt.
Op een bouwplaats in Gouda waar zij in april
1980 aan het werk zijn, komt het stort op
Gouderak ter sprake. Daar is toevallig ook
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De sanering tussen en onder de woningen in Lekkerkerk-West. Na de sanering konden de bewoners
van de wijk terugkeren naar hun woningen, iets dat de bewoners van de Zellingwijk niet gegeven zou
zijn. Bron: ANP.

een elektrisch installateur aan de slag, een
Gouderakker. ‘Zeg’, spreekt Van Heteren tot
de elektricien, ‘weet jij wel wat er daar bij jullie onder de klei ligt? Misschien moeten wij
eens met jullie burgemeester om de tafel.’
De Gouderakse elektricien Arie Huisman is
in die tijd commandant van de vrijwillige
brandweer en komt in die functie geregeld
bij de burgemeester over de vloer. Huisman
is zich bewust van de ernst van de verhalen
die Van Heteren en Woudenberg vertellen.
Hij woonde zelf jarenlang aan de Dorpsstraat. Volgens Huisman overwogen de twee
toentertijd ook al de krant op de hoogte te
brengen. Daarom adviseert Huisman de burgemeester het tweetal maar snel te ontvangen
en uit te horen. Om zoals hij het noemt, ‘paniekverhalen’ in de pers te voorkomen. In de
eerste week van mei 1980 steekt burgemeester De Zeeuw vanuit het gemeentehuis de
Dorpsstraat over en wandelt hij met de twee
bouwvakkers de Veerstraat in, langs de tuin
van de villa “IJsselzicht”.
In feite moet de burgemeester éven verderop
zijn, aan de andere kant van de tuin van dit
monumentale pand, waar ooit de kolenhandel van Stouthart was gevestigd. Daar ligt
namelijk de Zellingwijk. Frans Fransen, de
bewoner van “IJsselzicht”, had al in 1978 vaten gevonden aan de rand van zijn tuin, op
de grens met de zelling. ‘Ik had honden en
die hadden een gat gegraven aan de zijkant
en toen kwam daar een vat half bovenuit steken.’ Nadat Fransen de gemeente had gebeld,
kwamen grondwerkers de vaten uitgraven.

Volgens Fransen zeiden ze wel dat het ‘fout
spul’ was, maar gebeurde er verder niks. Ook
Fransen zelf trok niet de gevolgtrekking dat
de vaten wel eens een topje van een ijsberg
zouden kunnen zijn. ‘Wij schreven het eigenlijk toe aan Stouthart, we dachten dat hij daar
iets gedumpt had.’
Op het provinciehuis, aan de Zuid-Hollandlaan in Den Haag, krijgen de ambtenaren
kort na de uitzending van TROS Aktua over
Lekkerkerk bericht van het ministerie van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Bodemverontreiniging valt in principe onder
de verantwoordelijkheid van de provincie.
Maar minister Ginjaar heeft na vragen uit de
bevolking en uit de Tweede Kamer besloten
een inventarisatie te maken van alle plaatsen
in Nederland waarvan bekend is - of het vermoeden bestaat - dat er chemische afvalstoffen zijn gestort. De provincie stelt vast dat er
langs de Hollandsche IJssel een hele trits verdachte locaties ligt. De zelling bij Gouderak
is één van de vele terreinen met een mogelijke
verontreiniging door het storten van chemisch afval. Gouderak onderscheidt zich echter wel van bijna alle andere locaties omdat er
op het gif woningen zijn gebouwd.
Eén van de eerste handelingen van De Zeeuw
in het gifwijkdossier is het inlichten van de
provincie Zuid-Holland. In de Hollandsche
IJsselwijk, zoals de Zellingwijk ook wel wordt
genoemd, staan in 1980 96 woningen, op
dat moment ruim tien procent van het aantal
woningen in Gouderak. De provincie doet
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in 1980 een eerste oriënterend bodemonderzoek. In het voorjaar 1981 liggen de verontrustende conclusies op de tafel bij het gemeentebestuur. Er zitten in ieder geval olie en
resten van landbouwgif in de bodem.
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Jan Gerrit de Zeeuw is in deze periode burgemeester van Ouderkerk, maar ook waarnemend burgemeester in Gouderak. Hij is
zich zeer bewust van de mogelijke implicaties van de situatie. De Zeeuw heeft scherp
gelet op de loop van de gebeurtenissen rond
Lekkerkerk en zich gerealiseerd hoezeer een
vervuiling met gif onder een woonwijk tot de
verbeelding kan spreken van de mensen die
er wonen. Afgaande op de wijze waarop De
Zeeuw de voorlichting naar zijn burgers en
de media ter hand neemt, is duidelijk dat hij
de storm zag aankomen. ‘Een goede crisismanager,’ zegt een oud-bewoner, ‘hij heeft goede
dingen gedaan in dat eerste jaar.’
Eén van de eerste acties die in de gemeenteraad van Gouderak wordt besproken, is de
controle van het drinkwater. Dat gebeurt in
juli en augustus 1981 door de Inspectie voor
de Volksgezondheid. De waterleidingen blijken niet aangetast. Dat najaar is Gouderak
‘geschokt’, volgens de media; het dorp gonst
van de geruchten. De burgemeester haast
zich te verklaren dat er geen gevaar is voor
de volksgezondheid. En een vergelijking met
Lekkerkerk gaat al helemaal niet op, zegt De
Zeeuw. De burgemeester toont hier niet gespeend te zijn van enig politiek fingerspitzen-

gefühl, want goed beschouwd baseert hij deze
geruststellende woorden op niets. Er is geen
enkele helderheid over wat er onder de Zellingwijk ligt. Laat staan over de mate waarin
bewoners met deze stoffen in aanraking kunnen komen. Of in hoeverre de gifstoffen schadelijk waren voor de gezondheid. Met paniek
komen we niet ver, zo was het praktische devies van De Zeeuw.
Op 17 november 1981 is het eerste bestuurlijke overleg over de gifwijk. Provinciaal Gedeputeerde J. Hoek van Dijke komt naar het
kantoor van het Technisch Bureau Krimpenerwaard. Uitkomst van het overleg is dat er
een beleidswerkgroep zal worden opgericht
met daarin alle betrokken instanties en overheden. Binnen vier weken moet die werkgroep, onder voorzitterschap van De Zeeuw,
aanzetten geven tot wat genoemd wordt
‘nader onderzoek’. Gedeputeerde Hoek van
Dijke zegt te verwachten dat het probleem
van Gouderak prioriteit gaat krijgen in het
bodemsaneringsprogramma van 1982.
Het oprichten van de werkgroep zorgt voor
reuring in de pers, zij het nog alleen de regionale bladen. De bewoners van Gouderak
worden weer herinnerd aan de jaren van het
storten. De naam Van Nieuwpoort duikt op
in de krant en bewoners vertellen aan verslaggevers hun oude anekdotes: ‘De kelder van
het burgemeestershuis was eigenlijk nooit
te gebruiken. Die was veel te warm en het
stonk er altijd.’ Ook in de Schanspolder bij
Ouderkerk ligt gif en naast de velden van de

Gouderakse voetbalvereniging ook, lezen de
Gouderakkers. Een kop in de Rijn en Gouwe
probeert het gevoel onder de bewoners te beschrijven: ‘Afval schokt Gouderak’. Dat er afval lag wist iedereen, nu weet iedereen dat het
afval misschien gevaarlijk is.
Er komt nóg een commissie in Gouderak.
Een zeskoppige bewonerscommissie moet de
bevolking gaan voorlichten over de ontwikkelingen. Alle bewoners krijgen hierover in
november 1981 een brief. De Zeeuw en de
zijnen weten dat ze aan het begin staan van

een grote uitdaging. Het wachten is op meer
onheilstijdingen in de media en emotionele
reacties hierop van de bewoners. De intentie
van de bewonerscommissie is om al te stormachtige gevoelens in te dammen, vooral door
het juist informeren van de inwoners van
Gouderak over de gang van zaken. De bewonerscommissie mag echter geen zitting hebben in de beleidswerkgroep. Eén lid van de
bewonerscommissie, de heer Teeuwen, mag
als toehoorder de bijeenkomsten van de beleidswerkgroep bijwonen en aan het eind van
de zitting vragen stellen. Daaraan is dan wel
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Links op de foto de burgemeesterswoning ‘Elba’ op de Zellingwijk, waar het volgens de verhalen altijd
stonk in de ‘veel te warme’ kelder. Bron: archief Dirk van Dam.
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de voorwaarde verbonden dat de bewonerscommissie ‘enige terughoudendheid’ betracht
tegenover pers en publiciteit, zo verzoekt de
burgemeester.’ Een lid van de werkgroep beklaagt zich daarover in de krant: ‘Ik voelde
me als een snotneus behandeld.’
Teeuwen blijkt zich echter over de aard van
de verontreiniging opmerkelijk weinig zorgen
te maken. Volgens hem zijn de mensen in
Gouderak een nuchter volk. Teeuwen: ‘Ikzelf
heb er ook geen pijn van in de buik, hóór.’
Landbouwgif boezemt Teeuwen geen enkele
angst in: ‘Ik heb altijd met DDT gewerkt, tot
het verboden werd. We aten het zowat op het
brood.’ En mevrouw Vleggeert zegt: ‘Wij zijn
niet zo erg bezorgd, het zal wel loslopen. We
geloven wel dat er iets in de grond zit, maar
dat zal wel erg diep zitten. Ook in de tijd
dat er is gestort hebben altijd mensen naar
oud ijzer lopen wroeten. Die hebben er ook
nooit wat van gekregen.’ Een andere bewoner
zegt in een krant: ‘U zegt dat hier drins in de
grond zitten. Nou, wij weten officieel nog van
niets. Wat zijn nou drins?’
Die nuchtere kijk van de meeste dorpsbewoners krijgt een knauw als kort voor Oudjaar
1981, bij graafwerk ter hoogte van de Veerstraat achter de Dorpsstraat, vaten naar boven
komen. In die vaten zit volgens de Goudsche
Courant landbouwgif, ‘honderden kilo’s bestrijdingsmiddelen’. Het is het begin van een
publicitaire veenbrand die enkele maanden
later aan de oppervlakte zal komen. Burgemeester De Zeeuw kan zich gelukkig prijzen

dat er al een bodemonderzoek op stapel staat
en er al een bewonerscommissie is ingesteld.
In het begin van het nieuwe jaar bespeelt hij
de lokale media. Zijn boodschap is nu niet
“geen paniek”, maar speelt al in op de niet
meer te stillen onrust. Ons Dorp schrijft:
‘De burgemeester wil tot iedere prijs zien te
voorkomen dat men over tien, twintig jaar
zal zeggen: waarom hebben ze het in 1982
niet beter uitgezocht?’ Er is nu - ook volgens
de burgemeester - écht iets aan de hand in
Gouderak. Het artikel beschrijft verder dat
vele Gouderakkers ‘vermoeden’ dat er in de
jaren vijftig clandestien is gestort.
Vrijdag 22 januari 1982 spreekt De Zeeuw
de bewoners toe in de trouwzaal van het oude
Gouderakse gemeentehuisje op de dijk. Hij
informeert hen over de conclusies van de
werkgroep. Het is geen blijde boodschap. Er
is inderdaad aanleiding te veronderstellen dat
er gif onder de woonwijk zit. Maar dat moet
eerst nader worden onderzocht. In maart zal
een onderzoek starten om vast te stellen welke
gifstoffen er op het voormalige stortterrein in
de bodem verscholen liggen. De bewoners
raken door de korte mededeling verontrust.
Men vraagt aan elkaar of er dan misschien
moet worden afgegraven, maar de burgemeester brengt weer snel zijn “geen-paniek
benadering” in stelling. Nee, over afgraven is
nog niet gesproken. ‘Zo ver zijn we nog lang
niet,’ zegt hij. Onbedoeld profetische woorden.

Het kleine maar diepgravende weekblad De
Groene Amsterdammer krijgt rond die tijd
een tip. In Gouderak zouden illegaal allerlei
landbouwgiffen zijn gestort. De journalist
van De Groene stelt een paar lastige vragen
aan de gemeente. Welke stoffen liggen er nu
precies? En wat is het gevaar voor de volksgezondheid? Het zijn juist de vragen waarop het gemeentebestuur zelf ook graag een
antwoord wil hebben. Tegen het weekblad
houdt de gemeente zich op de vlakte; het
zijn ‘organochloorverbindingen’. Aan benamingen als aldrin, endrin of dieldrin waagt
de gemeente zich niet. Dat doet De Groene
Amsterdammer zelf wel in een artikel dat verschijnt daags vóór de raadsvergadering van
5 februari 1982. Een anonieme deskundige
vindt de vervuiling in Gouderak veel erger
dan in Lekkerkerk: ‘Het gif zit daar zo dicht
onder de oppervlakte, er is zoveel risico. Men
moet in Gouderak veel banger zijn dan in Lekkerkerk.’ Een woordvoerder van Milieudefensie spreekt van ‘een biologische tijdbom.’ In
de Groene komt ook een verongelijkte burgemeester De Zeeuw aan het woord: ‘Het
was stadsvuil uit Rotterdam, tenminste, eh,
in de vergunning van Rijkswaterstaat wordt
stadsvuil vermeld. En allerlei andere stoffen,
chemische stoffen en zo, waren verboden. Ja,
goeie morgen...’. Het artikel in De Groene
komt juist op het moment dat De Zeeuw een
brief over de verontreiniging, van de Inspecteur voor de Volksgezondheid, naar buiten
wil brengen in de raadsvergadering. Dat voor
die vergadering de verzamelde landelijke pers

is toegestroomd, is onverwacht. En zo is de
bodemverontreiniging, die voor Gouderak
natuurlijk al ernstig is, nu ook voor heel Nederland een serieuze zaak geworden. De bode
op het gemeentehuis is nog nauwelijks van de
schrik bekomen als hij aan een journalist van
een landelijke krant vraagt: ‘U bent daar toch
niet helemaal voor uit Amsterdam gekomen?’
De landelijke media hebben zich nu op de
gifaffaire in Gouderak gestort. De Telegraaf
schrijft: ‘Gif in wijk Gouderak; Vondst 100
keer groter dan in Lekkerkerk. Shell dumpte
in inham Hollandsche IJssel chemische bom.’
Na het verhaal in De Groene maakt de brief
van de Inspectie voor de Volksgezondheid en
de aanwezigheid van de landelijke pers alles nog erger. Milieudefensie spreekt in De
Volkskrant van een chemische tijdbom met
kankerverwekkende stoffen. ‘Er is van alles
loos, alleen is nog niet bekend wat er precies
aan de hand is; zo kan de brief van de inspecteur ongeveer samengevat worden,’ schrijf de
krant.
Burgemeester De Zeeuw is de regie dus voorlopig even kwijt. De Volkskrant schrijft dat
de gemeente heeft betaald voor de controle
op de stortplaats door Rijkswaterstaat. In de
krant komt een Gouderakse wethouder aan
het woord die voorbarig stelt dat de gemeente
de schade gaat verhalen op Rijkswaterstaat.
Als de nationale pers de gifstortingen in
Gouderak gaat analyseren, zijn de speculaties
niet van de lucht. De bewoners van Gouderak
spellen ieder artikel uit; de wildste geruchten
doen de ronde. Burgemeester De Zeeuw doet
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wat hij kan. Er is volgens hem ‘geen reden tot
ongerustheid over de gifvondst Gouderak.’
De ambtenaar van de Inspectie voor de
Volksgezondheid zegt: ‘Het directe gevaar is
geringer dan in Lekkerkerk’. Bovendien staat
vast dat het drinkwaternet niet is aangetast.
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In februari van het jaar 1982 komen in het
weekend bumper aan bumper “ramptoeristen” aanrijden over de dijk om te zien hoe
een gifwijk er in het echt uitziet. Iedereen is
in rep en roer, behalve de Gouderakkers zelf,
zo constateert een regionale krant. Uit een
onderzoek van huisarts Bouman blijkt dat
de bewoners van de Hollandsche IJsselwijk
niet vaker ziek zijn dan andere Gouderakkers.
Een geruststellend bericht, maar er is wel degelijk onrust in de gemoedstoestand van de
bevolking geslopen. Er wordt voor het eerst
serieus gesproken over het oprichten van een
bewonersbelangenvereniging. Als er bij werkzaamheden een week later vier nieuwe vaten
te voorschijn komen, spreekt iedereen erover
terwijl velen al eens de rand van een vat hadden zien uitsteken boven de aarde van het
plantsoentje. De vaten waren gevuld met een
‘massieve pekachtige substantie.’
In de krant zegt W. Haasbroek van de bewonerswerkgroep dat het allemaal veel te traag
gaat. ‘Als op korte termijn niets gebeurt, zullen we niet langer afwachten.’ De bewoners
willen zelf onderzoek laten doen door een
chemicus en niet door Shell of de Keuringsdienst van Waren. De werkgroep heeft ook
een aantal mogelijke oplossingen gesugge-

reerd en draagt die uit naar de pers. Bijvoorbeeld het injecteren van stoffen die de insecticiden afbreken en het wegzuigen van de olie.
Bewoners denken na hoe ze zullen reageren,
mocht de gemeente hen opdragen te vertrekken uit de wijk. Ze laten weten dat van vertrek geen sprake kan zijn voordat de uitslag
van het nader bodemonderzoek bekend is.
Evacuatieplannen ervaren ze als ‘deportatie’
en is voor velen onaanvaardbaar. Ook tekenen bewoners bezwaar aan tegen de komende
heffing van de onroerendgoedbelasting. Het
voorjaar van 1982 beginnen bewoners in de
stemming te komen voor protest.
Reeds in 1981 had burgemeester De Zeeuw
het besef dat het gif in de grond geld zou gaan
kosten. Alleen al de kosten voor het onderzoek worden in november 1981 op twee ton
in guldens getaxeerd. Het gemeentebestuur
vraagt in december 1981 krediet aan voor
dat bedrag, waarbij het - in een toelichting
aan de gemeenteraad - de volgende kanttekening plaatst: ‘De gemeente heeft zich onder
uitdrukkelijk voorbehoud voorlopig garant
gesteld voor de kosten.’ In mei 1982 wordt
duidelijk dat het onderzoek een miljoen gulden gaat kosten. Vaste afspraak in dit soort
gevallen is dat de gemeente voor tien procent
aan de kosten bijdraagt en dat het rijk de rest
betaalt. Gouderak zou dus maar één ton hoeven te betalen en geen twee. Maar de gemeente wil nog minder betalen; De Zeeuw heeft
slechts een betaling van 40.000 gulden in
zin. Achtergrond van die houding is de hou-

ding van de gemeenteraad, die weer reageert
op wat leeft onder de burgers van Gouderak.
Het algemene gevoel is dat Gouderak eigenlijk niets zou moeten betalen, omdat het
storten destijds onder verantwoordelijkheid
van Rijkswaterstaat heeft plaatsvonden. Bovendien vindt Gouderak het onrechtvaardig
dat het als kleine gemeente eenzelfde bedrag
moet betalen als bijvoorbeeld Rotterdam,
dat in zekere zin ook heeft geprofiteerd van
de afvalstort in Gouderak. De provincie zet
de gemeente onder druk om toch akkoord
te gaan met de “eigen bijdrage” van één ton.
Maar De Zeeuw ontsteekt daarover in woede.
Na afloop van een gesprek met het provinciaal bestuur zegt hij: ‘Het is een keiharde zaak.
Het gaat nu tussen het Rijk en die gewone
boeren in de Krimpenerwaard. Want zó worden wij daar in Den Haag behandeld. Laat ze
nou gauw barsten, ik neem het niet.’ Aan te
nemen valt dat De Zeeuw had gehoopt dat
de provincie zou bijpassen, maar die betaalt
geen cent. Gevolg van de geldruzie is dat het
begin van het saneringsonderzoek, dat gepland stond voor april, wordt uitgesteld tot
juni 1982.
Het bodemonderzoek doet de gemoederen in het dorp weer hoog oplopen. Tijdens
een raadsvergadering in mei 1982 toont de
gemeenteraad zich boos op het provinciebestuur, dat onvoldoende wil bijdragen. Bovendien is de aanbesteding van het onderzoek
door de provincie niet transparant geweest.
De Grontmij gaat het onderzoek doen, maar

de gemeente heeft niet te horen gekregen voor
welk bedrag. Wel moet Gouderak de geëiste
100.000 gulden op tafel leggen. Een wethouder zegt vernomen te hebben dat de Grontmij
niet de laagste aanbieder was. ‘Gouderak
wordt gechanteerd,’ zegt een raadslid. De
bewoners eisen echter dat de gemeente de
100.000 gulden gewoon op tafel legt. Bewoonster van de Zellingwijk Wil Kraaijeveld
spreekt de raad toe vanaf de publieke tribune.
De bewoners vinden dat de gemeente dan
maar dieper in de buidel moet tasten en later
de kosten moet verhalen. Burgemeester De
Zeeuw sust en roept op tot herstel van het
vertrouwen tussen bewoners en gemeentebestuur: ‘Het vertrouwen dat er over en weer
bestaat kan toch niet zomaar verdwenen zijn.’
De financiële hobbel wordt snel genomen.
Een goede week na de roerige raadsvergadering is het contract met de Grontmij rond en
wordt de budgettaire vrede tussen provincie
en gemeente getekend. Het onderzoek kost
vier ton en de gemeente stelt zich garant voor
het bedrag van 100.000 gulden. Over het
eventuele verhalen van de kosten door de gemeente wordt niets meer gehoord. Twee jaar
na de eerste melding over illegale chemische
stort onder de woonwijk zien de bewoners
concreet iets gebeuren: op 1 juni 1982 komen er bouwketen in de Zellingwijk te staan.
Drie dagen later roepen bewoners de Bewonersbelangenvereniging Bodemverontreiniging Gouderak (BBG) in het leven.
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7 Landelijk nieuws
Burgemeester Jan Gerrit de Zeeuw (1921) is
niet snel onder de indruk van wat tegenslag.
Als jongeman uit de polder bij Numansdorp
wil hij vliegenier worden, maar de Tweede Wereldoorlog maakt een einde aan die
droom. De Zeeuw neemt deel aan het verzet;
hij komt in een kamp terecht. De Duitsers
zetten in 1944 de polders rond Numansdorp
onder water en iedereen moet vluchten van
huis en haard. Eenmaal thuis na de oorlog
herkent De Zeeuw nauwelijks het ondergelopen erf waar hij opgroeide. De jaren erna is
het knokken voor het bestaan. ‘Toen kwam
de watersnoodramp. Konden we weer opnieuw beginnen,’ zegt De Zeeuw erover, in
een interview met het Algemeen Dagblad in
november 1982.
Nee, een grootschalige ramp wil de burgemeester de ontdekking van het gif onder de
huizen in Gouderak niet noemen. ‘Er zijn
geen slachtoffers gevallen. Het is een plaatselijke ramp, dat zeker,’ zegt hij in het genoemde interview. De huizen moeten worden gesloopt; of de bewoners ooit nog terug kunnen is nog maar de vraag. De emoties in het
dorp zijn hoog opgelopen, maar de journalist
van het AD tekent fijntjes op dat De Zeeuw
doodkalm aan zijn Caballero (dat was toen

onder echte mannen een populaire sigaret,
red.) trekt. De burgemeester wil de gifaffaire
niet overdrijven. Als "Lekkerkerk" er niet was
geweest, hadden de bewoners van Gouderak
tot in lengte van dagen gezond en wel voortgeleefd op de gifbelt, zo is zijn overtuiging.
En heus, de mensen kunnen zich gerustgesteld voelen door de burgervader. 'Over een
jaar of twee hoop ik dat er bij de Zellingwijk
een bordje staat met daarop de tekst: deze
grond is pico bello. Als dat zo is dan heb ik
mijn werk naar behoren gedaan.'
Als crisismanager mag De Zeeuw dan adequaat gehandeld hebben, zijn voorspelling
is niet uitgekomen. Een BBG-bestuurder
over De Zeeuw: ’In mijn herinnering was
hij toch vooral een man van de boel rustig
houden. Niet het achterste van je tong laten
zien. Vooral vertellen dat het allemaal wel
meevalt. Aan de andere kant betwijfel ik of
hij zelf het benul had te doorgronden wat er
werkelijk aan de hand was. Maar hij zat zeker
niet als een bok op de haverkist.’ Een ambtenaar van het Ministerie van VROM vertelt
dat hij op bezoek in het Gouderakse raadhuis
in gesprek met De Zeeuw koffie kreeg ingeschonken door een gemeenteambtenaar. Onderwerp van gesprek waren op dat moment
de vergunningen die indertijd voor het stor-

Links een typische krantenkop uit het begin van de jaren tachtig, toen milieuverontreinigingen als
in Lekkerkerk en Gouderak bijna dagelijks landelijk nieuws waren. Bron: Utrechts Nieuwsblad/
NZC, 10 november 1982.
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ten op de zelling waren afgegeven. ‘De Zeeuw
vraagt tijdens het koffie inschenken aan die
ambtenaar: kom jij er zo eens even bijzitten
en vertel dan even hoe dat toen is gegaan met
die vergunning Rivierenwet. Ik vond dat een
mooie illustratie van hoe klein die gemeente
was. De man die de koffie inschenkt, komt
even uitleggen hoe die vergunning tot stand
gekomen is.’
Met enkele ambtenaren en twee parttime
wethouders werkt De Zeeuw vanaf november
1982 aan het gecompliceerde, en pijnlijke,
proces van het vertrek van de bewoners uit de
gifwijk. In het voorjaar van 1982 noemde De
Zeeuw de stoffen die in de opgegraven vaten
waren aangetroffen (benzeen, tolueen, xyleen
en fenol) nog 'niet verontrustend'.
De Grontmij is in juni 1982 begonnen met
het bodemonderzoek waarbij de chemische
analyses van de monsters door het laboratorium van Shell worden uitgevoerd. Er komt
daarbij een principiële vraag ter sprake. Het
feit dat juist Shell één van de vervuilende
bedrijven is, zorgt voor onrust onder de inwoners van Gouderak. Op de oprichtingsvergadering van de Bewonersbelangenvereniging
Bodemverontreiniging Gouderak (BBG), in
juni dat jaar, besluit deze dan ook dat zij ook
zelf de bodemmonsters wil laten onderzoeken. De provincie Zuid-Holland geeft hiervoor echter geen toestemming. De provincie
heeft een belangrijke financiële reden om de
analyses exclusief onder te brengen bij Shell:
het kost namelijk niets. Eén analyse op drins,

waarvan er tientallen moeten gebeuren, kost
namelijk het schrikbarende bedrag van 1.500
gulden.
Niet alleen de kern van de zelling moet worden onderzocht, maar vooral ook de randen
ervan om te bezien hoe ver de vervuiling
doorloopt. Shell heeft zich door de jaren
heen tamelijk terughoudend opgesteld in de
media waar het gaat om de gifstortingen bij
Gouderak, maar nu maakt het bedrijf een uitzondering. De verslaggever van het Algemeen
Dagblad krijgt een uitgebreide rondleiding
door het laboratorium. De reporter schrijft
met ontzag over de 'peperdure computers en
elektronische apparatuur' die hem worden
getoond. De boodschap van de Chef Laboratorium is duidelijk: 'Zelfs als wij het zouden
willen, zouden we niets kunnen verdonkeremanen.' De toenmalig verantwoordelijke
provincieambtenaar, Bart Huiskes, zegt daar
nu over: 'De concentraties die gevonden zijn
waren zo hoog, daar was niet mee gerommeld. Daar lag puur product van Shell.'
In het voorjaar van 1982 is Bart Huiskes bij
de provincie Zuid-Holland aangenomen als
eerst verantwoordelijke man voor de aanpak
van bodemverontreiniging. Zijn allereerste
project is de voorbereiding en begeleiding
van het Grontmij-onderzoek in Gouderak.
Huiskes is in die tijd niet zozeer de verantwoordelijke man, als wel de verantwoordelijke "jongen". Hij is begin twintig en net afgestudeerd aan de HTS als hydroloog. 'Ik wist
prima dat water altijd naar het laagste punt
stroomt, maar van bodemverontreiniging

wist ik goed beschouwd nog niet al te veel.'
Bodemsanering wordt bij de provincie ZuidHolland in deze tijd, zo vlak na "Lekkerkerk",
nog als een ‘project’ beschouwd. Maar het
werk stapelt zich al snel op voor de Projectorganisatie Sanering Bodemverontreiniging
(PSB). Er ligt een lange lijst met mogelijk verontreinigde plaatsen, resultaat van de ‘Ginjaar-inventarisatie’. Op het Ministerie van
VROM wordt de Interimwet Bodemsanering (IBS, 1983) in werking gesteld, met een
looptijd van drie jaar. Het idee is dat alle verontreinigde locaties binnen drie jaar moeten
zijn gesaneerd. Huiskes herinnert zich dat na
de eerste ronde van de Ginjaar-inventarisatie
stortplaatsen zoals die langs de Hollandsche
IJssel niet eens werden vermeld. 'Daar was
niks mee aan de hand, dacht men toen nog,'
zegt Huiskes. 'Pas na een tweede ronde kwamen die op als juist verdachte locaties.'
Dit illustreert hoe nieuw het probleem van
bodemverontreiniging op dat moment is. De
provinciale medewerkers van het PSB krijgen
aanvankelijk dan ook een kortlopend contract van drie jaar, voor de looptijd van de
IBS. (Daarna komen zij in vaste dienst, red.)
Dat een jongeman als Huiskes direct de leiding krijgt over een ingewikkeld project als
Gouderak - en daarnaast over nog een reeks
andere projecten - is veelzeggend. Er zijn in
1982 geen ervaren krachten met een specialisatie in milieuverontreiniging. Dus stromen
er veel nieuwe mensen ‘zonder ambtenarencultuur’ in, herinnert Huiskes zich. Dat is een

voordeel bij samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten. ‘De bodemmensen
zochten elkaar op.’
Het aanspreekpunt van Huiskes bij de gemeente is burgemeester De Zeeuw. Hij ziet
een al wat oudere burgemeester tegenover
zich, die vlak voor zijn pensioen schokkende
ontwikkelingen op zijn burgers ziet afkomen
en zich schrap zet. Maar of hij alle consequenties goed overziet, is de vraag. ‘Hij was
heel erg betrokken, maar hij zat nogal op
de lijn van het zal allemaal toch wel meevallen,’ zegt Huiskes. Illustratief is de discussie
over het zwemmen in de Hollandsche IJssel.
Daarover komt het die zomer van 1982 tot
een aanvaring tussen de burgemeester en de
Inspectie Volksgezondheid. De Inspecteur
vaardigt in juli een zwem- en visverbod uit nabij Gouderak. In de rest van de Hollandsche
IJssel mag het wel en De Zeeuw vindt dat
raar. ‘Overal langs de Hollandsche IJssel zie je
mensen van schepen het water induiken,’ zegt
hij in de krant. De gemeente weigert dan ook
waarschuwingen over het zwemwater de deur
uit te doen. ‘De Hollandsche IJssel is een riool,’ stelt de Inspecteur en hij raadt bewoners
van de Zellingwijk tevens af nog langer gewassen uit eigen tuin te eten. Ook het graven
van diepe kuilen is uit den boze. Pas na een
paar weken volgt de gemeente Gouderak toch
het advies van de Inspectie op, mede onder
druk van de provincie. Ook het drinkwaterbedrijf neemt de situatie aanvankelijk niet
al te serieus. Zo wenst die in Gouderak niet
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mee te werken aan het vervangen van waterleidingen die toch blijken aangetast door
chemicaliën uit het stort. De provincie kan
het waterleidingbedrijf niet dwingen dat toch
te doen. Dus geeft de Regionale Inspectie
van de Volksgezondheid het waterbedrijf een
dienstopdracht.
Met name de houding van de gemeente is in
die begintijd, maar ook in latere fasen niet
erg initiatiefrijk, herinnert Bart Huiskes zich.
Bestuurlijk gezien is het nog improviseren

geblazen. Er is een permanent werkoverleg
tussen de gemeente, Huiskes (namens de provincie) en de Regionale Inspectie. De inbreng
van de onervaren gemeenteambtenaren in
dat overleg is lang niet zo groot als die van de
provincieambtenaren. De provincie besluit
een deel van het Gouderakse raadhuis te gaan
huren om het proces in de Zellingwijk beter
te kunnen sturen. Zo kunnen provincieambtenaren dagelijks contact onderhouden met
de bewoners en tegelijk de technische situatie
in het oog houden. Ook hierdoor verschuift
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Onderzoek van een kelder in een van de woningen op de Zellingwijk, begin jaren tachtig. Bron:
onbekend.

de rol van de gemeente allengs naar de achtergrond, terwijl die van het team van Huiskes
groter wordt.
Binnen het provinciale team kijkt men anders tegen de situatie aan dan de gemeente.
Hoewel de eerste oriënterende metingen van
de Grontmij officieel ‘indicaties’ van giftige
koolwaterstoffen aan het licht hebben gebracht, calculeert de provincie al in dat er ook
puur landbouwgif onder de woningen ligt.
Huiskes: ‘We kenden de verhalen dat Shell
er drins heen had gebracht.’ Al pratende met
de bewoners heeft Huiskes in de zomer al
ernstige vermoedens over de uitkomsten van
het Grontmij-onderzoek. In augustus zijn
alle twijfels weg als de eerste resultaten van
het Grontmij-onderzoek naar buiten komen;
nog steeds is een exacte taxatie onmogelijk en
het wachten is op het definitieve rapport in
oktober. Maar er is al meer tolueen gevonden
dan in Lekkerkerk. In de krant valt te lezen
dat technici van de Grontmij spreken over
‘grondoliepeil’ in plaats van ‘grondwaterpeil’.
Ze dragen gasmaskers en gooien de gaten in
de bodem na onderzoek schielijk weer dicht.
Onder meer bij de voormalige burgemeesterswoning aan het Waalplein komt nog een
aantal vaten naar boven met daarin een olieachtige substantie.
In de periode augustus tot en met november
1982 is Gouderak een snelkookpan waarin
de druk langzaam maar gestaag toeneemt. De
verontrustende krantenberichten in augustus en de vondst van de vaten aan het Waal-

plein kort daarna zijn de prelude voor een
luidruchtige finale in november. Onder de
dorpsbewoners lopen de emoties snel op en
de tongen komen in beweging, in wisselwerking met de opnieuw aanzwellende aandacht
van de media.
Er is een hardnekkig groepje mensen dat zich
ergert aan alle consternatie. Zij geloven dan
ook niet werkelijk dat het stort gevaar kan
opleveren. Er lopen voortdurend mensen van
buiten door de normaal zo rustige straten van
Gouderak. Ambtenaren van de provincie,
technisch personeel van de Grontmij en natuurlijk de journalisten. Hier en daar beweegt
de vitrage, bijvoorbeeld als de gedeputeerde
uit Den Haag langskomt voor een korte rondgang, een groepje ambtenaren in zijn kielzog.
Voor de één is het irritante poespas, bij een
ander wekt het wantrouwen. Waarom komt
die gedeputeerde helemaal uit Den Haag om
naar het opgraven van wat vaten in een woonwijkje te kijken?
Volgens het Reformatorisch Dagblad wordt
een deel van de Gouderakkers sterk beïnvloed door de kerk: ‘Kerkmensen bepalen de
sfeer in Gouderak.’ Neem het echtpaar van
de Hollandsche IJssellaan, dat hecht aan de
rustige sfeer van het dorp en zich verzet tegen
de ‘schreeuwverhalen’. De bewoners die het
hardst roepen zijn hen ‘die nergens aan doen’.
‘Wij houden ons rustig,’ zegt de heer des huizes. ‘Als kerkmensen zullen wij nooit meedoen
aan paniek zaaien of achter spandoelen aanlopen,’ zegt zijn vrouw. Diezelfde tijd staat er
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een terzijde in de Goudsche Courant: ‘Spreken is Zilver, Zwijgen is Gouderak’. Uit sommige media rijst die eerste jaren na het begin
van de affaire het beeld op dat Gouderakkers
van nature bedeesd, gehoorzaam en gelovig
zijn. Het is een beeld dat maar ten dele klopt.
‘Gouwerakkers’ gaan - ook in die tijd - echt
niet allemaal naar de kerk. Dat in Gouderak
een zekere ‘Hollandsche’ nuchterheid heerst,
zal voor een gemeente midden in het Groene
Hart geen verbazing wekken.
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Zowel het verzet tegen de “poespas” als het
wegwuiven van een mogelijk probleem wortelt natuurlijk deels in de angst huis en haard
te moeten verlaten. “En wat dan?”, is de vraag
die opdoemt. Geleidelijk ontwikkelt zich in
de gesprekken en de gedachten van de bewoners een nachtmerrie over een gedwongen
vertrek. Op 10 september 1982 speelt deze
angst op tijdens een vergadering van de BBG.
Er is nog geen aanvullend nieuws over de resultaten van het saneringsonderzoek, het is
afwachten tot eind oktober. Er is discussie:
is het niet mogelijk om al te beginnen met
de boel schoon te maken zodat de resultaten
van het onderzoek niet hoeven te worden afgewacht, vragen mensen zich af. Er zijn bewoners die het water uit de kraan niet meer
durven te drinken en water van de andere
kant van de dijk halen. Een andere prangende vraag komt op tafel: moeten de bewoners
weg of kunnen ze in hun huizen blijven tijdens de sanering? Het bestuur van de BBG
weet het antwoord al. Door de provincie is

het bestuur ervan op de hoogte gebracht dat
blijven geen optie is. Toenmalig bestuurslid
Wil Kraaijeveld, later voorzitter van de BBG,
heeft die septemberavond slecht nieuws: de
mensen moeten in ieder geval tijdelijk weg.
Het BBG-bestuur heeft een afspraak gemaakt
met het projectteam van Bart Huiskes. Het
bestuur krijgt alle beschikbare informatie
over wat er speelt in ruil voor een zekere terughoudendheid bij het verspreiden van die
informatie. Want in sommige gevallen achten
Huiskes en zijn collega’s het noodzakelijk bepaalde informatie vooralsnog onder de vertrouwelijke pet te houden. Huiskes: ‘Dat kon
gaan om ingewikkelde informatie die niet gemakkelijk in de juiste context geplaatst kon
worden.’ Eén van de bestuursleden legt zijn
rol als vertrouwenspersoon wel heel rigide uit;
niemand krijgt van hem ook maar iets te horen. Huiskes: ‘Zijn eigen vrouw stelde op een
bijeenkomst vanuit de zaal vragen. Ik dacht:
hè, dat moet zij toch weten? Bleek dat hij zelfs
niets aan haar had verteld.’
De vertrouwensafspraak tussen de BBG en
het projectteam heeft een tweeledig oogmerk.
Ten eerste kan informatie van de overheid
gericht en zonder vertekening door de media
bij de bewoners terechtkomen. Ten tweede
vormt de BBG, die weet wat er leeft onder
de mensen, een luisterend oor voor de beleidsmakers. Huiskes maakt bewust gebruik
van de wisselwerking tussen deze dingen: ‘We
moesten natuurlijk wel zoveel informatie verschaffen dat er ook weer nuttige informatie

terugkwam uit het bestuur. Bijvoorbeeld: organiseren we een voorlichtingsavond, of een
soort markt met losse standjes, of roepen we
een plenaire vergadering bijeen. Daarbij hielden we zoveel als mogelijk rekening met de
gevoelens van individuele bewoners. Op plenaire bijeenkomsten, waarvoor betrokkenen
gericht werden uitgenodigd, waren de reacties
van sommige personen soms heel emotioneel.
Dan is het beter zo iemand persoonlijk aan te
spreken om het goed uit te leggen. Het ging
er ons niet om de emoties in toom te houden,
maar we wilden wel weten of het gevoelens
waren die voor iedereen golden of dat alleen
een individu ergens mee zat.’
Maar natuurlijk is het ook belangrijk dat de
emoties dat najaar niet té hoog oplopen. Is
het wellicht zo dat bewoners door middel
van selectieve informatievoorziening zijn bewerkt om een kalm vertrek uit de Zellingwijk

te bevorderen, vragen kritische journalisten
aan Bart Huiskes. Nu terugkijkend wijst Bart
Huiskes die suggestie nog steeds beslist van de
hand. ‘Alsof wij langzaam met de bewonersberichten hebben toegewerkt naar het punt de
woningen te gaan slopen. Dat is absoluut niet
waar, het is een beslissingsproces van maanden geweest. Natuurlijk zijn we heel zorgvuldig omgegaan met de voorlichting naar de
bewoners. We wilden geen onnodige onrust
wekken. Je moet niet altijd alles wat je weet
vertellen. Het één is zinvol om naar buiten te
brengen, het andere niet. Over die afweging
hebben we ook met de BBG overlegd.’
Ondertussen zijn een paar gehaaide krantenjournalisten op het Gouderak-verhaal gedoken. Met name voor het toenmalige Vrije Volk
uit Rotterdam heeft de affaire een hoge attentiewaarde. Voorheen was het linkse bastion
van het Vrije Volk één van de grootste dagbladen van Nederland. Inmiddels is dat bastion
goeddeels afgebrokkeld, maar de krant proeft
in het Gouderakse gifverhaal nog een rode
klassieker: gewone mensen die de dupe zijn
van het grootkapitaal van Shell. Ideaal voor
de slinkende achterban in de Rijnmond. Het
wekt dan ook geen verbazing dat Het Vrije
Volk in oktober 1982 als eerste de krenten uit
de pap van het Grontmij-onderzoek haalt.
‘Zwaar gif onder Gouderak’, kopt de krant
begin oktober. Het grondwateronderzoek
toont onder meer dieldrin en aldrin aan.
Zwaar gif onder een woonwijk en Shell heeft
het gedaan; in de jaren tachtig, jaren van re-
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cessie en werkloosheid, is het een boodschap
die aanslaat. Andere kranten volgen en de
toonaangevende organisatie Nederland Gifvrij spreekt van een gifaffaire van ‘gigantische
omvang’. Burgemeester De Zeeuw schiet
weer in zijn rol van sussende burgervader.
Hij kan over dieldrin en aldrin ‘geen zinnig
woord’ zeggen, dat moeten ‘deskundigen’
maar doen. ‘Komt u in december maar weer
terug, dan weten we meer over de sanering.’
De bewoners hebben naar aanleiding van het
onderzoek een brief van de provincie ZuidHolland ontvangen, ondertekend door de
milieugedeputeerde Jan Hekkelman. Deze
probeert de slechte boodschap voor de bewoners zo helder mogelijk te brengen, maar
met weinig succes. In de brief komt onder
meer de passage voor dat dieldrin en aldrin
stoffen zijn ‘die voor vissen acuut toxische
eigenschappen bezitten.’ Het merendeel van
de bewoners zegt daar niets van te snappen.
Waarom schrijft Hekkelman ‘toxisch’ en zegt
hij niet gewoon ‘giftig’? En als het voor vissen
‘toxisch’ is, wat betekent dat dan voor mensen? Hekkelman moet door het stof en belooft in de toekomst duidelijker te zijn. Er zal
nog een nader bericht aan de bewoners volgen waarin de in de brief gebruikte terminologie zal worden verhelderd. De brief komt de
provinciale bestuurders ook te staan op een
standje van de Rijn en Gouwe. In een commentaar schrijft deze krant: ‘Het gemeentebestuur reageerde laks. De kwestie werd gekleineerd, de kranten werd “sensatiezucht”
verweten. (...) Je zult zo’n brief maar in de bus

krijgen. Eerst begrijp je het niet, daarna word
je kwaad. Kwaad op een provinciaal bestuur,
dat een ontstellende waarheid in een voor velen onbegrijpelijke taal weergeeft.’
Het zijn barre weken voor de mensen in de
Zellingwijk, maar prachtige tijden voor de
kranten want drama verkoopt. De verslaggevers leggen de bestuurders met een uitdagende vraag het vuur na aan de schenen:
moeten de huizen met dergelijke gifstoffen
in de grond nu worden gesloopt? Die vraag
is niet zo speculatief als hij lijkt. De kranten
schrijven al dat afbraak van de huizen bijna
zeker is, omdat er miljoenen gemoeid zijn
met sanering. Een bedrag van 15 miljoen gulden doet de ronde.
Voor de beleidsmakers zijn het ook barre
weken, zij het meer bestuurlijk gezien. Natuurlijk willen ze de vragen van de bewoners beantwoorden, maar ze kunnen niet
op de zaken vooruitlopen. Het Grontmijonderzoek is immers nog niet eens afgerond.
Burgemeester De Zeeuw heeft niet meer genoeg aan zijn mantra’s van geruststelling. Hij
meldt, vier dagen na het tumult over de brief
van Hekkelman, in verband met de gifproblemen een honderdtal nieuwe woningen in de
gemeente te willen gaan bouwen. Dat is natuurlijk een opmerkelijk standpunt voor een
overheid die niet op de mogelijke afbraak van
een woonwijk vooruit wil lopen. De Zeeuw
brengt zelfs naar buiten dat hij hierover in
onmin leeft met de provincie. Die wil niets
doen vóór de resultaten van het saneringson-

derzoek bekend zijn. De Zeeuw is ‘ernstig teleurgesteld’ over de houding van de provincie,
zegt hij in het openbaar. Maar tegelijk noemt
hij berichten over afbraak van woningen
‘sterk overdreven en uit de lucht gegrepen.
Zulke publicaties zijn gewoonweg onverantwoordelijk.’ Hoe dat nou, waarom wil hij dan
woningen bouwen, vragen de Gouderakkers
zich af. Zijnerzijds doet ook gedeputeerde
Hekkelman een publicitaire duit in het zakje
die te denken geeft. Hij laat zich tegenover
een journalist ontvallen dat ‘in zijn algemeenheid’ afbraak vele malen goedkoper is dan het
weggraven van grond onder de woningen.
Geen wonder dat de gemeenteraad boos is op
burgemeester en wethouders. De BBG dringt
aan op een gesprek met de burgemeester.
Zo blijft de druk op de ketel, die laatste
weken van oktober 1982. De verslaggevers
van de Zuid-Hollandse kranten rijden af en
aan over de dijk en ook actualiteitenrubriek
AVRO’s Televizier Magazine is bezig een verhaal voor te bereiden. Langzaam komt de
publicitaire climax naderbij. Op dat moment
zijn er nog steeds veel nuchtere bewoners van
de Zellingwijk die menen dat het hun tijd
wel zal duren. De bewonersbijeenkomsten
van dat najaar zijn nog niet afgeladen en de
trouwzaal van het raadhuis is nog groot genoeg. Binnen de BBG lopen de spanningen

echter wel op en het bestuur wil eigenlijk
niet meer wachten op het Grontmij-rapport.
De BBG kan eind oktober een toelichting
geven aan een commissie voor milieubeheer
in de Provinciale Staten waarvan Hekkelman
voorzitter is. BBG-voorzitter Kemper laat
weten dat het geduld op raakt. Hij eist dat
de gifgrond wordt weggegraven en de huizen
blijven staan. Het is een hartenkreet die aangeeft hoezeer de onzekerheid knelt. De leden
van de commissie - uitgezonderd voorzitter
Hekkelman - belijden mondeling hun steun.
Inmiddels zingt de strekking van het Grontmij-rapport rond en Het Vrije Volk publiceert drie dagen voor de officiële presentatie
al de globale inhoud onder de kop: ‘Evacuatie
dreigt voor woonwijk Gouderak’. Onder vrijwel alle huizen zitten stoffen die zeer gevaarlijk zijn voor de bewoners, schrijft de krant.
De Telegraaf herhaalt die boodschap een dag
later, als het officiële rapport nog altijd niet is
gepresenteerd. De provincie stelt dan al wel
een begeleidingscommissie voor bewoners
in. Een Goudse internist en de Gouderakse
huisarts J. Bouman staan klaar om mensen
zo nodig psychische bijstand te verlenen. Wie
het dan nóg niet doorheeft, moet nog twee
dagen wachten, tot 4 november 1982. Dan
wordt het voor iedereen in de wijk langs de
Hollandsche IJssel duidelijk: ze moeten weg.

85

86

87

8 Verlaten
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Op donderdagavond 4 november 1982
neemt burgemeester De Zeeuw zich voor om
iets over caravans te gaan zeggen. De Zeeuw
moet die avond de moeilijke boodschap
brengen dat het nodig is de Zellingwijk te
ontruimen. Een slechtnieuwsgesprek met de
boodschap dat 333 burgers huis en haard zullen verliezen. Die middag is zijn provinciale
collega, gedeputeerde Jan Hekkelman, hem
al voorgegaan. De landelijke pers is op de
hoogte gebracht en op de radio is het bericht
al voorgelezen. Voordat de bijeenkomst in
de trouwzaal van het raadhuis aan de Dorpsstraat begint, staat daar het Achtuurjournaal
aan. Het eerste kabinet Lubbers wordt gepresenteerd en direct daarop volgt het bericht
over Gouderak. Hier en daar zijn er emotionele reacties in het zaaltje. Vanachter de tafel van het gemeentebestuur kijkt De Zeeuw
naar rechts. Daar staat de tafel waarachter
het beteuterde bestuur van de Bewonersbelangenvereniging Bodemverontreiniging
Gouderak (BBG) heeft plaatsgenomen. Ondanks de naderende onheilstijding is de opkomst matig en de sfeer waardig. De Zeeuw
spreekt geen medeleven uit met de bewoners,
daarvoor ontbreekt hem de empathie. Hij
denkt aan hetgeen Hekkelman die middag
heeft gezegd: de grond onder de huizen is zo
vervuild dat de mensen over enkele maanden
hun woningen moeten verlaten. Een vertrek
naar een tijdelijke behuizing zoals een caravan
sluit de gedeputeerde niet uit.

En daarom begint De Zeeuw die avond over
caravans. ‘Ik zie daar helemaal niets in’, zegt
hij. Mensen twintig jaar laten wonen op een
gifstort en dan binnen enkele maanden de
bevolking in een caravankamp stoppen, omdat de provincie nu zegt dat de wijk binnen
een paar maanden leeg moet zijn? De Zeeuw
weet heel goed dat er verslaggevers aanwezig
zijn en zegt dat er in geen geval mensen in
een caravan zullen worden gestopt. Journalisten noteren dergelijke beeldende opvattingen
maar al te graag. Voor Zellingwijkers die hun
woning verliezen, moet Gouderak huizen
bouwen. ‘Maar hoe moet de gemeente dat
betalen,’ vraagt De Zeeuw zich hardop af. Als
Hekkelman zegt dat de sanering zeker tientallen miljoenen guldens zal gaan kosten? En
Gouderak daarvan tien procent moet ophoesten? Dan wacht Gouderak niet minder dan
‘financiële verpaupering’, stelt De Zeeuw, en
huizen bouwen is dan uit den boze. Maar
mensen in caravans wegstoppen, ook al is het
tijdelijk: neen.
Gert Bouter, de baas van het pontje Gouderak-Moordrecht, woont in een huurwoning
op de Zellingwijk. Hij zit die avond naast het
bestuur van de BBG, aan het einde van de
tafel. Hij weet dan nog niet van de jarenlange
strijd die zal volgen. Hij weet evenmin dat
hij jaren later, als voorzitter van de BBG, nog
vele beroepsbestuurders zal achtervolgen met
hun beloftes over sde anering van zijn wijk.

Hij ziet zijn medebewoners schrikken en luistert naar het verhaal van De Zeeuw. Bijna 30
jaar later terugkijkend naar die avond zegt
Bouter: ‘Daar moeten we hem nog dankbaar
voor zijn. Dat van die caravans was natuurlijk
paniekvoetbal van de provincie.’ Een constatering van Bouter die overigens niet helemaal
terecht is. Ook in Lekkerkerk waren bewoners tijdelijk in caravans gehuisvest, dus de
provincie had hiermee enige ervaring.
Vanaf die avond is het afgelopen met de matige opkomst van de Gouderakkers bij dergelijke bijeenkomsten. Voortaan vinden de plenaire bijeenkomsten voor bewoners plaats in
het ruimere dorpshuis, want nu is het iedereen
wel duidelijk dat het menens is. ‘Eerst hadden
we nog een sprankje hoop, maar nu hebben
we de bibber in onze benen,’ zegt een dorpsbewoner in de krant. Het onderzoek van de
Grontmij heeft aangetoond dat in Gouderak
een enorme hoeveelheid gifstoffen moet zijn
gestort. Het is zonder twijfel één van de omvangrijkste gifproblemen in de Nederlandse
bodem. Er zouden 135.000 kilo polycyclische aromaten, 14.600 kilo drins, 110 kilo
benzeen, 13.200 kilo polychloorbifenylen,
en een hoeveelheid tolueen en xyleen in de

grond zitten. Alles is afgedekt met een kleilaag van slechts 40 tot 70 centimeter dik. De
bewoners hebben van de provincie een brief
gekregen, waarin hen wordt gemeld er rekening mee te houden dat ze binnen enkele
maanden hun huis moeten verlaten. Proeven
van de provincie tonen aan dat bij graafwerkzaamheden zich al snel plassen olie vormen
waarin ook drins voorkomen. Er is echter
geen acuut gevaar voor de gezondheid. Bij
normale bewoning is er weinig kans om met
het gif in contact te komen. Maar voorzichtigheid is wel geboden; in kruipruimtes zijn
wel degelijk chemicaliën aangetroffen. Dat
komt doordat gifstoffen uit de bodem uitdampen en zich in de kruipruimtes ophopen.
Gouderak heeft op 6 november 1982 2.758
inwoners, waarvan 333 in de Zellingwijk die
in 96 huizen wonen. (Er zijn ook nog vijf bedrijfspanden; red.) Van de populatie van de
Zellingwijk zijn er 131 jonger dan 21, 178
tussen 21 en 65 en er zijn er 24 ouder dan
65 jaar. Er zijn wel wat jonge gezinnen, maar
relatief gezien heeft de wijk een wat oudere
bevolking. ‘De doorstromimg was nihil,’ zegt
Gert Bouter, die zelf toen 34 was. ‘Mensen
gingen er niet meer weg omdat de buurt ge-

Op de voorgaande pagina’s een luchtfoto van de Zellingwijk, vlak vóór het vertrek van de bewoners.
Het oudste gedeelte van de wijk, uit het begin van de jaren zestig, ligt links. In het midden enkele
bedrijfsgebouwen, waaronder autobedrijf ‘De Waal’, tegenover het gelijknamige water, en de burgemeesterswoning, de eerst gebouwde woning in de wijk. Reachts de nieuwere bebouwing, uit het einde
van de jaren zestig. De Graanmaalderij en de haven liggen, niet zichtbaar, rechts van de foto. Aan
de overkant van de Hollandsche IJssel ligt Moordrecht.
Met dank aan Fotoburo Martin Droog voor het ter beschikking stellen van de foto.
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liefd was. Alleen als mensen overleden en er
een huis vrijkwam kon je erin.’
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Andermaal daalt de aandacht van de landelijke media neer op het dijkdorp. Cameraploegen en journalisten wandelen door de
straatjes en schieten bewoners aan. Opvallend
is dat de verslaggevers opnieuw vooral berusting signaleren. De Volkskrant opent twee
keer met nieuws uit Gouderak. ‘De emoties
in Gouderak moeten nog loskomen’, schat de
krant in op 6 november 1982. Een bewoner
zegt: ‘Is het nou echt zo erg? Je moet toch
ergens aan dood?’ De Volkskrant-journalist
noteert het met ongeloof. De Rijn en Gouwe
signaleert geen paniek, maar meer verdoving,
verdriet en wanhoop. Er barsten mensen in
tranen uit, maar er is ook woede. Een gezin
dat naar de Zellingwijk was gekomen nadat
hun boerderij was afgebrand, heeft duizenden
guldens geïnvesteerd in woning. ‘Achteraf
heeft de gemeente mij geen grond maar afval
en chemicaliën verkocht.’ Er is woede om het
spoedige en gedwongen vertrek dat is aangekondigd en de daarmee gepaard gaande onzekerheden. ‘Ik vertrek pas als de ME voor de
deur staat’, zegt iemand. Zomaar verhuizen
zonder tegemoetkoming in de kosten willen
mensen in geen geval.
Zo zijn de weken van november 1982 voor
de bewoners van de Zellingwijk gevuld met
onzekerheden. Natuurlijk in de eerste plaats
over de vraag waar men volgend jaar zal wonen. En meer in het bijzonder over twee aspecten: wat zijn de risico’s van het wonen op

gif en wat zal de financiële tegemoetkoming
zijn van de overheid? De één is meer bezig
met gezondheidsrisico’s dan de ander maar de
vragen over de financiën worden al snel het
meest manifest.
Het is sommige bewoners opgevallen dat enkele huiseigenaren hun woning al direct te
koop hebben gezet. En ook dat deze eigenaren van een koopwoning in het bestuur van
de BBG zitting hebben genomen. Dat zet
kwaad bloed bij mensen die absoluut niet
weg willen uit hun woning, ook al omdat zij
het gevaar van de gifstort niet zo reëel vinden.
Zo zegt een bewoner van de Dorpsstraat: ‘U
moet mij maar eerst eens iemand aanwijzen
die kan zeggen dat we er iets van krijgen. Ik
ken genoeg dokters die beweren dat je er niets
van krijgt. Jullie denken alleen maar aan je
eigen portemonnee. Ons zullen ze er met geweld moeten uitzetten.’ Een groep van ruim
twintig bewoners vindt dat er niet hoeft te
worden gesloopt. Zij zijn het er niet mee eens
als de BBG met een vertrek en een eventuele sloop akkoord zou gaan. De BBG is ‘te
laks’, zegt een andere inwoner van de Dorpsstraat, ‘de ziel wordt weggesneden uit een
gemeenschap waarvan ik al 27 jaar deel uit
maak. Dat kan en mag niet gebeuren.’ Zelfs
het woord ‘deportatie’ valt. De meningen van
wijkbewoners lopen inderdaad nogal uiteen.
Wie een koopwoning heeft, heeft ingeval van
onteigening en sloop wettelijk gezien recht
op een marktconforme verkoopsom. Huurders kunnen niet zomaar aanspraak maken op

een adequate vergoeding, terwijl zij vaak wel
degelijk in hun woning hebben geïnvesteerd.
Een ander belangrijk verschil is dat huurders
van de plaatselijke woningbouwvereniging
relatief op een goede locatie wonen en helemaal geen trek hebben in een verhuizing naar
de andere kant van de dijk. Iemand die zijn
mooie drive-in woning aan het Rijk zou kunnen verkopen, is in staat elders iets vergelijkbaars te kopen. Verder is het zo dat de huisei-

genaren veelal van buiten het dorp afkomstig
zijn en de huurders juist Gouderakkers zijn.
Voor die laatsten zal vertrek daarom moeilijker te verteren zijn.
Er treedt dan ook een schisma op binnen de
BBG, grofweg tussen de groep huurders en
die van de huiseigenaren. Huurders verwijten
bestuursleden van de BBG te handelen uit eigenbelang. De dissidente groep houdt een enquête waaruit zou blijken dat de meerderheid
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Informatiebijeenkomst over de Zellingwijk, Dorpshuis te Gouderak, november 1982. Zie de volgende
pagina. Bron: archief Koos van Blitterswijk (hier te zien met zijn handen op de knieën).

van de bewoners wil blijven. De groep verwijt
het BBG-bestuur dat het zich zonder slag of
stoot heeft neergelegd bij de verhuizing uit
de wijk. ‘Wij spelen hun spelletje niet meer
mee,’ zo staat het in de krant.
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Terwijl de weerstand tegen het BBG-bestuur
groeit, neemt ook de onzekerheid over de
toekomst toe. Eind november 1982 komt
gedeputeerde Hekkelman naar Gouderak.
De grote zaal van het dorpshuis is afgeladen
en staat blauw van de rook. Pijnlijk duidelijk
wordt dat het bezwerend uitspreken van het
woord saneren aanzienlijk gemakkelijker is
dan een saneringswerk beginnen. Het zal het
leidmotief blijven tot in de volgende eeuw.
Hekkelman bespreekt die avond ‘tal van vragen’ die er leven over de vervuiling en over
hoe de sanering moet gaan verlopen. Eén
vraag is hoe ver de vervuiling is uitgewaaierd.
Een andere vraag is of de fundering van de
huizen goed genoeg is om afgraving te doorstaan. Kortom: verder onderzoek is noodzakelijk. En over hoe het verder moet met de
herhuisvesting van de bewoners is ook onduidelijk. Zo zegt Hekkelman wel de huizen
langs ‘minnelijke weg’ te willen verwerven,
maar concreet wordt hij niet. Over vergoedingen aan eigenaren wil de provincie overleg
voeren met het ministerie van Binnenlandse
Zaken. Maar anderzijds sluit Hekkelman niet
uit dat terugkeer mogelijk is na de sanering.
Het volk in de zaal mort: in Lekkerkerk kon
het toch allemaal veel sneller, klinkt het. Er
zijn veel vragen over de vergoedingen, maar

met name voor de huurders blijven concrete
toezeggingen uit. De bewoners krijgen in
ieder geval wel de garantie op nieuwe huisvesting elders. De gemeente kondigt aan het
bouwproject Dorp-Zuid in Gouderak een
versnelde uitvoering te willen geven. Er wordt
een enquête opgesteld waarmee de gemeente
de woonwensen van de bewoners wil inventariseren.
Vlak voor kerst maakt burgemeester De
Zeeuw bekend dat voor iedereen snel een woning beschikbaar komt. In Gouderak, Moordrecht en Ouderkerk aan den IJssel is woonruimte beschikbaar. En de sanering kan best
in één jaar zijn voltooid, zegt de burgemeester
namens het gemeentebestuur, geheel in tegenspraak met wat gedeputeerde Hekkelman
een paar weken eerder had laten weten. De
Zeeuw kondigt aan de provincie hierover aan
de jas te trekken.
Echter, feitelijk is er op dat moment nog
bitter weinig duidelijk over de precieze mogelijkheden en onmogelijkheden van de sanering en De Zeeuw spreekt hier de dorpsbewoners tegen beter weten in volledig naar
de mond. Het provinciale projectteam onder
leiding van Bart Huiskes weet dat ook heel
goed. Het gaat niet van harte, maar het gemeentebestuur en het gemeentelijk apparaat
gaan namelijk, wat betreft de uitvoering van
het concrete beleid op de Zellingwijk, steeds
meer aan de hand van de provincie lopen. De
provincie Zuid-Holland neemt het voortouw,
omdat daar veel meer kennis en ervaring over

de aanpak van bodemverontreiniging bestaat.
De provincie heeft in die tijd nog enkele projecten onder zijn hoede waar woonhuizen op
een gifbelt zijn gebouwd. Vlak na Lekkerkerk speelde in Dordrecht dezelfde problematiek. Alleen, daar wilde de bevolking per
se zo snel mogelijk saneren. In Gouderak is
het juist andersom, zo ondervindt projectleider Bart Huiskes. Het is in Gouderak bijvoorbeeld veel moeilijker de mensen ervan
te overtuigen dat de bodemverontreiniging
gezondheidsrisico’s kan opleveren. Huiskes:
‘In de Merwedepolder in Dordrecht sloegen
ze op de trom en eiste iedereen een snelle sanering. De meeste mensen wilden helemaal
niet weg. In Gouderak zeiden ze: wat doen
jullie hier? We wonen hier al twintig jaar, laat
ons lekker wonen. Ik zou bijna zeggen dat er
in Gouderak een verkeerd soort nuchterheid
was. Veel mensen wilden het gewoon niet weten.’
Juist omdat er in Gouderak zo nadrukkelijk
de wens leeft om terug te keren, besluit de
provincie hier verder te gaan dan elders met
het onderzoeken of sloop te voorkomen is.
Maar uiteindelijk wijst dat onderzoek uit dat
sanering onder de bestaande woningen technisch niet verantwoord is. De funderingen
zijn daarvoor te zwak, waarmee het aanvankelijke besluit van de provincie om de mensen
in principe terug te laten keren van de baan
is.
Die winter ligt voor het team van Huiskes
de vraag voor in hoeverre het verantwoord

is mensen te laten blijven wonen in die situatie. Huiskes: ‘Toen wij de eerste keer aan het
onderzoeken waren, droegen de onderzoekers
beschermende kleding. Dus vroegen de mensen in de wijk: Hé, wat gek, wij wonen hier
en wij hebben niks geen bescherming. Hoe
kan dat? Dan zeiden we dat onze mensen dagelijks met hun handen ergens in de bodem
zaten te wroeten. Als je ergens aanwezig bent,
is dat wat anders dan met vuile grond werken
en voortdurend inademen. Maar toch is dat
soort dingen niet goed uit te leggen.’
Dergelijke gezondheidsrisico’s zijn ook heel
moeilijk in helder beleid om te zetten. Het
projectteam moet steeds uitleggen dat de
wijk te gevaarlijk is om er te blijven wonen.
Maar tegelijk is het zo dat bewoners niet direct op stel en sprong hoeven te vertrekken.
Het overbrengen van die twee schijnbaar tegenstrijdige boodschappen is erg lastig. Toch
wordt de overtuiging, dat een vertrek van de
bewoners uit de Zellingwijk noodzakelijk is,
breed gedragen binnen de overheid. Huiskes:
‘Een beslissing tot uitplaatsing is altijd een
combinatie van factoren en afwegingen. Er
was in die wijk niet één bron die een gezondheidsrisico vormde. Het was een opeenstapeling van bronnen. Tegelijk weet je nooit zeker
hoe slecht de situatie precies is.’
Vanaf de presentatie van het Grontmij-rapport hadden de vragen vanuit de bevolking
zich opgestapeld. De bewoners willen een algemeen gezondheidsonderzoek. Maar terugkijkend vindt Huiskes het terecht dat er geen
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gezondheidsonderzoek onder de bewoners is
gedaan. ‘Zo’n onderzoek moet wel zin hebben. In dit geval was het niet zinvol, omdat de
groep te klein was om goede statistische vergelijkingen te kunnen maken. Wetenschappelijk onderbouwde conclusies waren niet
mogelijk. We twijfelden wel, want je moet
altijd rekening houden met wat er onder de
mensen leeft. We zaten ook met de situatie
dat medewerkers van de provincie zich altijd
mochten laten onderzoeken. Waarom geldt

dat dan niet voor mensen die al jaren op een
vervuilde locatie gewoond hebben?’
Dit soort overwegingen bezorgen Huiskes
aardig wat hoofdbrekens. Met name het onzekere terrein van de gezondheidsrisico’s is ingewikkelde materie. Het Grontmij-onderzoek
had dan wel in kaart gebracht welke stoffen
er aanwezig waren, maar de mate van giftigheid van de bodem is niet helder. De proeven
die dat moeten vaststellen, duren lang en bestrijken de gehele winter van 1982/1983. Als
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Rachts Bart Huiskes, projectleider Zellingwijk namens de provincie Zuid-Holland, hier op een foto uit
1985, met Koningin Beatrix. Bron: archief Koos van Blitterswijk.

eindelijk de resultaten daarvan in het vroege
voorjaar van 1983 bekend zijn, komt de verantwoordelijke inspectieambtenaar schoorvoetend bij Huiskes binnen. Hij zegt: ‘Ja, het
is toch wel echt heel erg giftig. Ik weet niet of
ik dit wel zo kan afgeven.’
Maar dat gebeurt wel en de BBG’ers reageren laconiek. Huiskes: ‘De reactie was dat het
toch bekend was dat die stoffen in de grond
zaten; mooi dat de giftigheid nu echt bewezen is. Maar ik zag de dode vissen al in de
Hollandsche IJssel drijven. Als dát was gebeurd, dan was de reactie van het publiek
heel anders geweest. Achteraf heb ik het gevoel: als uitplaatsing van de bewoners ergens
noodzakelijk is geweest, dan was het wel in
Gouderak, daar ben ik voor mezelf wel heilig
van overtuigd.’
Intussen is in december 1982 de onrust onder
de dissidente groep bewoners allerminst geluwd. Het projectteam wil de boel bij elkaar
houden en regelt medio december een ontmoeting van een delegatie van de dissidenten
met gedeputeerde Jan Hekkelman op het provinciehuis. De problemen liggen echter nog
te gevoelig om met enkele opbeurende woorden te worden gladgestreken. In januari 1983
zit de BBG in principe wel weer op één lijn:
een aparte commissie gaat de mogelijkheden
voor ‘behoud van de woonfunctie in de wijk’
bestuderen. Het is een vaag initiatief, gegeven
de onzekere vooruitzichten. Het bestuur van
de BBG schaart zich in de media achter de
wensen van de groep die per se wil blijven. Ze

hebben ‘snel zekerheid’ gevraagd aan de provincie over het behoud van de woningen. Het
is tegen beter weten in, om de lieve vrede te
bewaren, maar de kou is nog niet uit de lucht.
Eind januari 1983 stelt gedeputeerde
Hekkelman de definitieve sloop van de huizen in het vooruitzicht. ‘Bewoners van de Zellingwijk moeten ervan uitgaan dat ze er nooit
meer zullen wonen. De kans dat ze er terug
kunnen keren is gering,’ zegt hij op een emotionele bijeenkomst. Hij heeft de harde boodschap misschien wat al te zacht verpakt. De
provincie heeft dan al geconcludeerd dat behoud van de woningen technisch onhaalbaar
is. Daarmee is de weerstand die leeft binnen
de groep die wil blijven nog niet gebroken. Er
volgt in februari een brief van 21 bewoners
aan de Tweede Kamer waarin ze vragen om
een kortere duur van de beoogde sanering en
zekerheid over het behoud van hun woningen. Bovendien wijzen ze erop dat er, voor zover het om het drinkwater gaat, geen gevaar
is vastgesteld voor de volksgezondheid en dat
de huisarts geen afwijkingen bij de bevolking
heeft gevonden. Uit een handtekeningenactie
blijkt dat 50 van de 96 hoofdbewoners niet
weg willen. Deze mensen zijn het oneens met
het bestuur van de BBG. De Werkgroep Behoud Woonfunctie wil een sanering waarbij
zij na korte tijd weer naar hun huizen terug
kunnen keren. De voorzitter uit wantrouwen
naar het BBG-bestuur: ‘We moesten nota
bene uit de krant lezen dat het bestuur bij de
vaste Kamercommissie voor binnenlandse zaken is geweest. Om de Kamerleden onze pro-
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blemen voor te leggen. Ons werd daarbij niets
gevraagd. De mensen van de BBG hebben allemaal vergevorderde plannen om te verhuizen. Die kunnen nooit voor ons knokken,
dat is ook wel gebleken want ze houden ons
overal buiten. Wij vinden dat onze belangen
gehoord moeten worden door degenen die
ze moeten horen. Kamerleden bijvoorbeeld.’
Hij heeft nu spijt als haren op zijn hoofd dat
hij geen zitting in het bestuur heeft genomen
van de BBG toen hem dat werd gevraagd.
Ondertussen heeft de BBG een brief verspreid
waarin wordt gevraagd de handtekeningenactie van de Werkgroep Behoud Woonfunctie
niet te steunen. De voorzitter van de BBG
zegt: ‘Dat niemand wist dat wij door de Kamercommissie zouden worden ontvangen
kan niet waar zijn, want we hadden dat gesprek aangekondigd tijdens een ledenvergadering.’
Op het hoogtepunt van de onderlinge spanningen besluit Hekkelman om klare wijn te
schenken. Op 15 februari 1983 laat hij een
brief naar de bewoners uitgaan met een niet
mis te verstane inhoud: ‘ik raad u aan naar
een definitieve huisvesting elders uit te zien.’
Kort en goed: de provincie wil dat de bewoners eind 1983 weg zijn uit hun huizen. Het
is olie op het vuur en een volgende golf emoties overspoelt het dorp. Ons huis uit? Dan
éérst een goed plan op tafel, zo vindt de voorzitter van de dissidente werkgroep. Er wordt
koortsachtig gebrainstormd, de plannen vliegen over tafel. Een bewoner neemt contact op

met een grote aannemer om de mogelijkheid
van een ‘snelle schoonmaak’ te onderzoeken.
Iemand anders stelt voor om de vervuiling ‘in
te pakken’. Weer een ander zegt dat sanering
ondoenlijk is omdat dit ‘de doodsteek voor
Gouderak zou betekenen, al die stank.’ De
BBG verwijt de werkgroep vast te houden
aan een deelbelang: blijven wonen in de Zellingwijk. ‘Maar de realiteit is dat we van de
Zellingwijk af moeten.’
Er groeit een gespannen situatie in het dorp.
Mensen slaan met de vuist op tafel, vooral uit
onmacht. ‘Zíj bepalen wel wat goed voor ons
is,’ roept een bewoonster uit. Het tij is echter
niet meer te keren. Dat ziet een bewoner van
de Dorpsstraat ook in en hij neemt zijn toevlucht tot een andere strategie. Hij wil zekerheid dat hij kan blijven wonen en overhandigt
daartoe de voorzitter van de BBG een cheque
met de somma van 10.000 gulden. Geld dat
oorspronkelijk bestemd voor het Rode Kruis.
Alles voor een sprankje hoop, om zijn woning
maar niet te hoeven verlaten.
De twee belangengroepen mogen hun hart
luchten bij de milieucommissie van Provinciale Staten. Waar ze het beiden over eens
zijn, is dat de definitieve plannen over een
sanering te lang uitblijven; het moet sneller. Hekkelman probeert alle onvrede te bezweren: ‘die wensen zijn terecht, maar met
wensen los je niets op.’ Hekkelman zegt ook
te streven naar behoud van de woonfunctie
maar ‘zo lang de gegevens over de saneringswijze er nog niet zijn, heeft het geen zin om
een kanspercentage te noemen voor een even-

tuele terugkeer van de bewoners naar hun
oude woning.’
Te stellen dat gebrek aan geld de oorzaak is
van de vertraging, is te simpel. Het is eerder
een begrotingskwestie. Juist dat voorjaar van
1983 wordt bekend dat de bodem in ZuidHolland op 140 plaatsen is verontreinigd, op
80 plaatsen zelfs met gevaarlijk gif. Maar op
termijn zouden er nog wel eens 60 locaties
bij kunnen komen. Wat de provincie daarvoor zou moeten begroten, is ongewis. Aan
de andere kant is het Rijk bereid, ondanks de
economische crisis, te investeren in het milieu. Het milieu als aandachtsgebied neemt
een hoge vlucht. Bart Huiskes: ‘Lekkerkerk
was de eerste grote zaak en die heeft bakken
met geld gekost. Zuid-Holland was daardoor
voorzichtiger geworden. Dat is de reden dat
ze heel lang zijn blijven hangen in onderzoeken laten uitvoeren. Omdat ze niet precies
wisten wat hen met andere saneringen nog
boven het hoofd hing.’
De provincie wil in de eerste plaats precies
weten wat de sanering van Gouderak de komende jaren zal betekenen voor de begroting. Maar zo’n onderzoek kost ook geld en
dat moet het ministerie van Volksgezondheid
fourneren. De provincie moet daartoe een gedetailleerd plan indienen met daarin bijvoorbeeld het precieze aantal bodemmonsters.
Huiskes: ‘Ik heb programmaatjes ingediend
van tienduizend gulden en van een paar miljoen. ‘
Het probleem voor de provincie Zuid-Hol-

land is eigenlijk dat zij begrotingen moet maken voor de diverse lopende en op te starten
projecten. Deze begrotingen worden dan (als
totaalpakket) ingediend bij VROM. Vervolgens moet de provincie afwachten wat er
wordt gehonoreerd en moeten de daadwerkelijk ter beschikking gestelde gelden worden
verdeeld over de diverse projecten. Dit komt
de voortgang per individueel project niet
ten goede. Ook het saneringsonderzoek in
Gouderak wordt hierdoor vertraagd.
Een ander struikelblok is de verwerking van
de gifgrond. Zuid-Holland wil de verontreinigde grond niet centraal opslaan en verbranden bij de Afvalverwerking Rijnmond (AVR)
is veel te duur. De provincie laat zelfs de mogelijkheid onderzoeken om de 150.000 kuub
zwaar verontreinigde grond in Gouderak zelf
te verwerken. Het is één van de vele ideeën die
in schoonheid sterft. Hekkelman toont zich,
over de traagheid ondervraagd door bewoners
op een bijeenkomst in maart 1983, andermaal de ervaren bestuurder. Hij bevestigt volmondig de stilstand en de stroperigheid van
de bureaucratische processen. Hij dient de
Gouderakkers zelfs nog een plaagstootje uit.
Nadat hij het boetekleed heeft aangetrokken,
oreert hij: ‘Het is ons niet gelukt de bewoners
duidelijk te maken wat er is gebeurd en wat
er nog gebeuren moet. Dat heeft me enorm
teleurgesteld. Waar de knelpunten zitten is
bij de mensen niet overgekomen, ondanks
dat ze dat is uitgelegd.’ Met andere woorden,
hij is ‘een beetje bedroefd’ dat de bewoners
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van de Zellingwijk nog steeds niet doorhebben wat hen te wachten staat. Waarna hij
haastig ‘boekhouders’ op het ministerie van
Financiën op het schandblok zet, die ‘geheel
voorbij gaan aan de noodzaak deze zaak met
spoed goed te keuren. Het is een overbureaucratische instelling.’
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Wat nadrukkelijk niet het proces vertraagt,
is de vergoedingsregeling voor de bewoners.
Al in januari 1983 is bekend dat het verwerven van de woningen door het Rijk, in het
kader van de Onteigeningswet, een half jaar
zal vergen. De ambtenaren van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stonden welwillend tegenover de bodemsanering, zegt Bart Huiskes, maar waren
tamelijk kritisch over het goedkeuren van de
uitplaatsing en de vergoeding daarvoor. ‘Bij
alle projecten waar woningen werden aangekocht, hebben we daar vrij veel discussie
over gevoerd. In Gouderak ging het redelijk
gemakkelijk, maar zeker niet van een leien
dakje. Het ministerie vroeg steevast: kan het
niet anders, kan de verontreiniging niet geïsoleerd worden, of kan het met tijdelijke uitplaatsing. En vervolgens was er de discussie
over het prijskaartje. In Gouderak werden we
echter gesteund door de Inspectie voor Milieuhygiëne en dat gaf de doorslag.’
Halverwege maart 1983, terwijl een deel van
de bewoners nog aan het sputteren is tegen
een gedwongen vertrek, trekt het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieu 18,5 miljoen gulden uit voor de

gifwijk in Gouderak. De weg is dan vrij voor
taxatie en aankoop van de 96 woningen door
de provincie Zuid-Holland. In de zomer zullen de eigenaren weten wat ze voor hun huis
zullen krijgen. Taxateurs van de overheid
brengen eerst een rapport uit en vervolgens
komt het bod. In juni hebben al twintig Zellingwijkbewoners een nieuw huis gekocht.
De huizenmarkt in Gouderak bloeit, er worden woningen van de ene op de andere dag
verkocht, en prijzen maken sprongen van
tienduizenden guldens. Dat fenomeen van
het profiteren van de onteigening heeft ook
verliezers; er zijn Gouderakkers die noodgedwongen uitwijken naar plaatsen als GrootAmmers of Schoonhoven. Een potentiële
koper van een nieuwe woning weet dat ze
beter niet kan laten merken dat ze uit de Zellingwijk komt. ‘Als mensen doorhebben dat
je echt omhoog zit, proberen ze je op te lichten met de prijs en zo.’ Zegt een ex-bewoner:
‘Misbruik, ja, maar wat zou jij doen? Ik vond
het niet leuk maar ik kan die mensen niet veroordelen, dat is de markt, dat is nou eenmaal
zo.’
Voor de huiseigenaren is van belang in welke
tijd de woning was gekocht. De één had er
tachtigduizend gulden voor betaald, een ander 130 duizend. De één pakt daardoor tienduizenden winst en de ander lijdt een fors
verlies, terwijl ze in dezelfde Zellingwijkse
straat woonden. Een Gouderakker vertelt dat
dergelijke verschillen spanningen en scheve
gezichten veroorzaakten. ‘Op een feestje
kwam er dan een huurder bij staan die zei:

willen jullie eigenaren alsjeblieft je bek houden? Jullie hebben tenminste nog betaald gekregen. Wij krijgen bijna niks, 7.000 gulden,
daar moeten we alles voor doen. Toen waren
de poppen aan het dansen. Om negen uur
was de verjaardag afgelopen. Slaande ruzie en
iedereen naar huis.’
Grosso modo zijn huurders van woningen van
de woningbouwvereniging inderdaad het
slechtste af. Wettelijk hebben ze recht op een
vergoeding die is gebaseerd op de huurprijs.

Maar de paar honderd gulden huur die de
woningen ‘doen’ maken de verhuisvergoedingen té mager. Er zijn gezinnen die voor
tienduizenden guldens aan hun huis hebben
verbouwd, in de overtuiging dat ze er nooit
meer weg zouden gaan. Hun vergoeding ligt
echter net boven de tienduizend gulden. En
hoe moet je het verlies van een huispijporgel
waarderen waaraan iemand twee jaar heeft
gewerkt? De BBG en de gemeente hebben
in Den Haag flink gelobbyd voor een betere
vergoeding voor de huurders, maar met ma-
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De eerste hekken verschijnen rond de ontruimde woningen op de Zellingwijk, eind 1983. Bron: archief Koos van Blitterswijk.

tig succes. Bart Huiskes had met de huurders te doen: ‘De vergoedingen in Dordrecht
waren soms wel drie keer zo hoog als die in
Gouderak. En een tapijt of een wandmeubel
kost in Dordrecht net zoveel als in Gouderak.
Maar die regels waren nu eenmaal zo in de
wet vastgelegd.’
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Het huurdersprobleem is een kans voor de
gemeente om iets te doen voor de bewoners.
Burgemeester De Zeeuw springt graag voor
hen in de bres en hij verwijt het ministerie
‘kruidenierspolitiek’ bij de vaststelling van de
verhuisvergoeding voor de 33 hoofdhuurders.
De huurders, die eind 1983 een woning in
Dorp-Zuid betrekken, krijgen in principe
slechts een vergoeding van twee maal de jaarhuur. Een andere tegenslag zijn de hogere
huren; huurders gaan voor de nieuwe woning
maandelijks bijna 200 gulden meer betalen,
tot 450 gulden per maand. De Zeeuw wil een
huurgewenningsbijdrage instellen. Maar wie
moet dat betalen? De Interimwet Bodemsanering voorziet wat dit aangaat niet in een
financiële regeling. Een aanvraag voor huurgewenning is afgewezen door VROM, omdat
die formeel is bestemd voor problemen bij
stadsvernieuwing. De onrust over de financiële vergoeding blijft sluimeren, maar de ruzie
tussen het BBG-bestuur en de ‘dissidenten’
is inmiddels gesust. In maart 1983 is er een
ledenvergadering waar 49 BBG-leden acte de
présence geven. Daarvan brengen er 47 een
steunbetuiging uit aan het bestuur.

De zomer van 1983 wordt voor de bewoners
de laatste zomer op de Zellingwijk. In die zomer vervangt het waterleidingbedrijf op vijf
plaatsen kunststofbuizen die zijn aangetast
door de verontreiniging. Het bedrijf zegt dat
de drinkwaterkwaliteit nooit in gevaar is geweest en spreekt over een preventieve maatregel. Toch zijn er mensen die al meer dan
een jaar geen glas water uit de kraan hebben
gedronken met het zorgeloze gevoel van voorheen. Ze zijn overgegaan op mineraalwater.
Voor hen is het een last om in een gifwijk te
wonen, omdat het vreselijk ongemakkelijk
voelt als het schoolvriendje uit het schone
deel van het dorp je limonade weigert, omdat
hij geen limonade wil waar kraanwater aan te
pas komt. Snel verhuizen en nooit meer terug
is toch voor vele Zellingwijkers het devies.
Ook bij de hardliners die niet weg wilden is
een kentering op komst.
Als in het najaar van 1983 de eigenaren de
verkoopovereenkomst met het Rijk hebben
gesloten, voor hun oude woning op de Zellingwijk, en gaan beginnen met de inrichting
van hun nieuwe woning, neemt het rouwproces van het gedwongen vertrek in ieder geval
voor hen een veelal positieve wending. Ze
verzoenen zich met een ander uitzicht, niet
meer op de Hollandsche IJssel maar op de
weilanden, met een andere school, een andere
buurt. Ze kunnen afscheid nemen van de onzekerheden en van de stress die het leven in
een vervuilde omgeving voor sommigen met
zich meebracht. Zouden al die chemicaliën

op langere termijn toch geen kanker kunnen
veroorzaken? Zou de hoofdpijn waar je zesjarige zoontje steeds over klaagt iets te maken
kunnen hebben met het stort?
In dat najaar is de onontkoombaarheid van
een verhuizing dus duidelijk. Voor een echte
Gouderakse, wier uitzicht vanuit haar woning in de Havenstraat net een levend schilderij was, valt het komende afscheid zwaar.
Maar de lege huizen om haar heen bieden een
sinistere aanblik. Als daar ooit weer huizen
worden gebouwd, dan wil ze terug. Maar nu
moet ze verder, ook voor haar jonge kinderen.
Een stok achter de deur om huurders te doen
vertrekken, is dat een deel van de schadevergoeding (1.500 gulden) niet wordt uitgekeerd
aan achterblijvers. Die wordt pas betaald als
de huissleutel is ingeleverd.
De avond van 24 januari 1984, een dinsdag.
Het is ijskoud en er ligt een flink pak sneeuw
rondom de hervormde kerk van Gouderak.
De BBG heeft daar een koorzangavond georganiseerd. Het is om de moed erin te houden
want de omstandigheden stemmen niet vrolijk. Het is niet alleen dat opgeschoten jeugd
die avond met sneeuwballen twee glas-inlood ramen van de kerk aan scherven gooit,
maar vooral dat steeds meer mensen er rekening mee houden dat sloop van de meeste
ontruimde huizen onontkoombaar is. Het
Gouderaks Dameskoor opent de avond optimistisch met ‘My Lord, what a morning!’ maar
even later klinkt ook - een milde ontnuchte-

ring - ‘Van het Concert des Levens heeft Niemand een Program’, door de Chr. Gemengde
Zangvereniging Canticum. Dat lied weerspiegelt de ongewisse toekomst van de bewoners
van de Zellingwijk. Na de kerk gaat het naar
het dorpshuis in Gouderak voor warme wijn
en koffie. Burgemeester De Zeeuw spreekt
en ook hij probeert de moed erin te houden.
Hij heeft het over ‘een keerpunt’, omdat nu
de sanering snel kan beginnen. Maar de burgemeester tekent ook een - naar zal blijken,
profetisch - voorbehoud aan: ‘ik verzeker u,
de sanering wordt een gigantisch werk’.
Een week later zit iedereen opnieuw in het
dorpshuis te luisteren, ditmaal naar het
slechte nieuws van milieugedeputeerde Jan
Hekkelman. In de bloedhete zaal hangen dikke wolken sigarettenrook boven de aanwezigen. Er zijn emotionele reacties en er wordt
wat geroepen, maar de meeste aanwezigen
laten de boodschap lijdzaam over zich heen
komen. Hekkelman zegt dat in ieder geval
een derde deel van de 96 huizen moet worden
gesloopt. Die huizen staan op houten palen
die een sanering niet zullen overleven. Voor
de andere woningen is het wachten op de resultaten van nader onderzoek. Velen hebben
de jobstijding verwacht, maar toch is het een
schok om straatnaam en huisnummer van je
eigen huis op de lijst van te slopen panden
te zien staan. Bewoners van de Dorpsstraat,
aan de rand van de Zellingwijk en in feite op
de dijk, veronderstellen op dat moment nog
dat hun huis van sloop gevrijwaard zal blij-
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ven. Zij denken dat alleen de tuinen achter
hun woningen, die zwaar zijn vervuild, moeten worden afgegraven. Dorpsstraatbewoners
met een eigen huis zijn echter wel bezorgd,
omdat ze vrezen voor waardedaling van hun
huis.
De Zellingwijk heeft vanaf begin 1984 een
naargeestig aanzien omdat bijna alle woningen leeg staan. Er komen hekken omheen,
wat eens te meer de uitstraling geeft van een
besmet gebied. Een particuliere bewakingsdienst met honden houdt toezicht en con-

troleert de paar achtergebleven bewoners die
met een pasje naar binnen mogen.
Op dinsdagmiddag 29 mei 1984 staat het
laatste gezin tussen de verhuisdozen en worden de laatste armaturen van het plafond geschroefd. Nog eenmaal kijken ze naar het riante uitzicht over de Hollandsche IJssel. Om
12.00 uur precies wordt de sleutel opgehaald
en tuft de verhuiswagen naar een tijdelijke
woning in Bergambacht. Het is met pijn in
het hart, want zo’n woning als op de Zellingwijk vinden ze nooit meer, zeggen ze tegen
een verslaggever van de Goudsche Courant.
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Na de ontruiming en de hekken de eerste sloop, 1984. Bron: archief Koos van Blitterswijk.

Voor iets vergelijkbaars ontbreekt het binnen het gezin aan geld. De weduwe met twee
kinderen wil echter niet klagen. ‘Natuurlijk,
het heeft iets onrechtvaardigs, maar iedereen
heeft zijn uiterste best voor ons gedaan. Ik wil
geen vervelende indruk maken of dwarsliggen. De huurders zijn er beroerder aan toe.’
Die coöperatieve en volgzame houding is Bart
Huiskes tijdens het werk in het dorp opgevallen, zeker vergeleken met andere plaatsen
waar hij werkte. ‘Veel Gouderakkers dachten:
De overheid beslist en de overheid weet wat
goed voor je is.’ De woningbouwvereniging

wist ook wat goed was: de huurhuizen moesten keurig worden achtergelaten. Een exhuurder vertelt dat gaatjes in de muren netjes
moesten worden dichtgestopt.
En zo ligt er in de zomer van 1984 in
Gouderak een spookachtige wijk langs de
Hollandsche IJssel. Ex-bewoners voltooien
een rouwproces, er zijn uitbarstingen van
woede en verdriet, en uiteindelijk maken ze
elders nieuwe plannen. Voor wie ooit terug
wil keren naar de Zellingwijk begint het lange
wachten.
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9 Sloop en afdekken
Als ware het een heuglijke opening heeft gedeputeerde Hekkelman de ex-bewoners van de
Zellingwijk op 12 juni 1984 uitgenodigd om
de sloop van de eerste 34 huizen en schuurtjes
bij te wonen (foto links). De zware machines
van het sloopbedrijf rijden de tuintjes aan
gort. Het is een primeur voor Nederland, nog
niet eerder wordt een hele woonwijk gesloopt
ten gevolge van een bodemverontreiniging
en daarom maken de landelijke media er allemaal een plaatje van. De maanden daarna
is het wachten of ook de rest van de huizen
hetzelfde lot wacht. Aan de dijk staat die zomer van 1984 een gele Mercedes geparkeerd
van één ex-bewoner die zich hardnekkig blijft
vastklampen aan zijn Zellingwijk. Het is oudschipper Jan van Ommen, die in de auto zijn
heil heeft gezocht, nadat hij gedwongen was
zijn huis op te geven. Volgens de politie heeft
Van Ommen een woning die hem is aangeboden afgewezen en verder iedere oplossing geweigerd, zodat hij er nu illegaal verblijft. De
locoburgemeester oordeelt dat Van Ommen
aan het ‘kamperen’ is, waarop het gemeentebestuur wordt ‘aangekeken’, en daarom vindt
hij: ‘Dit kan zo niet doorgaan.’ Van Ommen
maakt een verwarde indruk. Hij zegt het prima naar zijn zin te hebben en houdt een konijn in zijn met veldboeketten versierde auto.
Maar uiteindelijk ruimt hij na zachte dwang,
onder protest, het veld en zijn Mercedes verdwijnt van de dijk. Hij neemt zijn intrek in
een woonbootje dat naast de gifwijk komt te

liggen. Zijn gezin verhuist overigens wel naar
een woning elders in Gouderak.
Voor wie vanuit oostelijke richting komt
aanrijden, biedt Gouderak in die dagen een
naargeestige aanblik: hekken en een doods
aandoend restant van een eens zo mooie wijk.
Verderop, langs de Dorpsstraat, is het bij de
middenstand somberheid troef. Nu de klandizie van een hele wijk deels is weggevallen,
is de omzet er met 30% tot 50% gedaald. De
ontruiming zal voor bakker Piet Boogaerdt,
slager Wim de Haaij en de zuivelhandel van
Alie en Adriaan Verstoep zakelijk gezien funest zijn. Schade verhalen is onbegonnen
werk, gezien de wetgeving en de houding van
minister Winsemius.
De huurders die hun huis hebben moeten
verlaten, hebben een schamel bedrag ontvangen. Hun vergoeding was gebaseerd op
de jaarhuur, en die was niet zo hoog. Volgens
het ministerie van VROM is daar niets aan
te doen. De Zuid-Hollandse gedeputeerde
Hekkelman vindt dat de huurders ‘onredelijk’ worden behandeld en klopt hierover bij
VROM aan de deur. De huiseigenaren, die
schadeloos zijn gesteld conform de marktprijs, zijn er veel beter uitgesprongen. En
ook de bewoners van de Dordtse gifwijk
Merwedepolder komen er door een hogere
huur beter van af. Een meerderheid in de
Tweede Kamer wil er wel iets aan doen, maar
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minister Winsemius van VROM ziet geen
oplossing. Een uniforme vergoeding voor de
huurders in Dordrecht en Gouderak is wettelijk niet mogelijk. Winsemius vindt het niet
‘billijk’ om iets aan de wet te doen: ‘Ik ben
maar een eenvoudig bewindsman die zich aan
de wetten moet houden’, zegt hij in de Tweede Kamer. Uit een delegatie Gouderakkers
op de publieke tribune stijgt hoongelach op.
Voor de groep huurders komt er nog bij dat
de huurprijs van hun nieuwe woning vaak
hoger is. Een aantal gezinnen komt werkelijk
krap te zitten en kan een vakantie voorlopig
wel vergeten. Twintig huishoudens weigeren
de nieuwe huur te voldoen. De Algemene
Woningbouwvereniging Gouderak stuurt een
sommatie en in september 1984 komt het tot
een trieste rechtszaak over een gezamenlijke
huurschuld van 32.000 gulden. Juridisch is
het een verloren zaak, maar de bewoners en
de BBG hopen met de bijkomende publiciteit toch nog iets voor elkaar te krijgen. In
het voorjaar van 1985 zijn alle juridische
procedures gelopen en staat de woningbouwvereniging voor het blok. Het hoger beroep
heeft geen schorsende werking en uitzetting
(uit de nieuwe huurwoning) is nu zonder
uitstel mogelijk. De gemeente Ouderkerk,
waarin Gouderak inmiddels is opgegaan, besluit om een dreigende ontruiming, met de
bijkomende emotionele uitbarsting, te voorkomen met een noodsprong. Burgemeester
de Zeeuw verklaart zich bereid de huurders
te steunen, zonder fiat van de provincie. De
gemeente Ouderkerk geeft de verhuisde ex-

huurders een extraatje van ieder 1.000 gulden en betaalt de huurschuld aan de woningbouwvereniging Gouderak. Daarmee tast de
armlastige gemeente Ouderkerk diep in de
buidel. De Zeeuw: ‘Financieel verkeert de
gemeente in een hopeloze situatie. Al mijn
hoop is op Gedeputeerde Staten van ZuidHolland gevestigd.’ Het gemeentebestuur
heeft beredeneerd dat ze nog 350.000 gulden
aan kosten wil verhalen op het Rijk. En daarvan is nu 40.000 gedoteerd aan de huurders.
Andermaal laat Winsemius daarop weten,
hiertoe geprikkeld door Kamer en provincie,
niets voor de huurders te willen doen.
Tegen de achtergrond van de problemen van
de huurders die met een ‘fooi’ werden afgescheept, speelt natuurlijk de financiële problematiek van de gemeenten Gouderak en (later)
Ouderkerk. Voor beiden gaat de gifbelt een
financiële zee te hoog. Wettelijk is de afspraak
dat een gemeente bij een bodemsanering zelf
10 gulden per bewoner betaalt en van het resterende bedrag 10 procent. Maar uitgaande
van de 110 miljoen gulden aan kosten, die in
1984 zijn voorzien, zou dit betekenen dat de
gemeente failliet gaat. Althans, onder curatele
van het Rijk zal komen te staan. Al in 1983
heeft de gemeente Gouderak een beroep gedaan op de uitzonderingsvoorziening in de
Interimwet Bodemsanering die bepaalt dat
een gemeente in bijzondere omstandigheden
een individuele en afwijkende beoordeling
kan krijgen. Burgemeester De Zeeuw heeft
van meet af aan benadrukt dat de verontrei-

niging historisch gezien een rijksaangelegenheid was. Het storten had immers vooral
onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat plaatsgevonden. Daarnaast vindt hij de
tienprocentsregel onrechtvaardig omdat een
grote gemeente als Dordrecht een veel grotere
financiële draagkracht heeft dan Gouderak,
dat bovendien relatief heel zwaar is getroffen.
Volgens Bart Huiskes, die toen het beleid
rond de gifwijk voor de provincie coördineerde, had het probleem een te grote impact
op de gemeente. ‘Het kostte niet alleen heel
veel geld, maar er moest ook erg veel tijd in
worden gestoken. Dat is in een gemeente als
Dordrecht natuurlijk wel even wat makkelijker. Daar bestaat ook echt een gemeentelijk
apparaat en daar is ook echt kennis aanwezig van ambtenaren. En zo’n gemeente is ook
veel beter in staat om voor zijn belangen op
te komen.’
Op 1 januari 1985 wordt Gouderak bij de
grotere buurgemeente Ouderkerk gevoegd.
Gouderak wil eigenlijk helemaal niet samen
met Ouderkerk aan den IJssel, maar wel met
Haastrecht, Stolwijk en Vlist. Als dat geen
haalbare kaart blijkt te zijn, komen actievoerders en lokale politieke partijen met het
voorstel Gouderak bij Moordrecht te voegen. Tot grote ergernis van burgemeester De
Zeeuw, die als burgemeester van Ouderkerk
aan den IJssel plaatsvervangend burgervader
is in Gouderak. Hij wil zelfs uit protest een
raadsvergadering over de kwestie niet bijwonen. Uiteindelijk besluit de Tweede Ka-

mer dat Gouderak als dorpskern zal opgaan
in de gemeente Ouderkerk. Zo erft Ouderkerk onverhoopt het grote gifprobleem van
Gouderak en daarmee ook een financieel
hoogst onzekere situatie.
Al met al een dreigend perspectief voor de
nieuwe gemeente in het voorjaar van 1985 als
Koningin Beatrix op 7 mei een bezoek brengt
aan de Zellingwijk. Volgens Bart Huiskes was
het de uitgesproken wens van Hare Majesteit
om tijdens haar rondgang door de provincie Zuid-Holland naar zwaar verontreinigde
locaties te gaan. Huiskes: ‘VROM had aan
het Rijksinstituut voor Milieuhygiëne gevraagd om een lijstje. Wij hebben toen samen
met het RIMH vijf plaatsen voorgesteld, in
de veronderstelling dat zij zelf wel een keus
zou maken. Niet dus, ze ging ze allemaal bekijken.’
Voor de Koninklijke landing per helikopter
hebben de autoriteiten een week geoefend.
Tevergeefs: de vorstin komt ‘s middags per
pontje het dorp binnenvaren. Het is een sober welkom zonder veel bloemen en vlaggen,
maar de vreugde van de Gouderakkers is er
niet minder om. De koningin neemt onder
meer een glasgravure en - namens de middenstand - een versierde boerenkaas in ontvangst in het raadhuis in de Dorpsstraat. Bart
Huiskes geeft de Majesteit een toelichting
over de stand van zaken op de Zellingwijk.
Huiskes: ‘Zij had vooraf gezegd te willen
spreken met bewoners, zonder de aanwezigheid van ambtenaren.’
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Het Koninklijke gezelschap wandelt via
een steegje schuin tegenover het raadhuis
de Achterweg op. En passant bezorgt ze de
83-jarige Metje Binnendijk de ‘dag van haar
leven’ door even bij haar stil te houden en een
praatje te maken. De Koningin wandelt over
de locatie en passeert leegstaande woningen
met holklinkende ruimtes en klapperende
ramen. Huiskes loopt naast haar: ‘Ze was

heel erg onder de indruk van het gegeven dat
er mensen op die smerige plek hadden gewoond.’ In de Havenstraat is een gat gegraven
waaruit zwarte drab opborrelt. Als Beatrix er
stilhoudt, trekt ze haar neus op: ‘Grondwater
ruikt bepaald anders’. De vorstin toont zich
goed voorbereid; vier vellen papier vol met
vragen en aantekeningen draagt ze bij zich.
Ze onderkent dat de gifproblematiek één van
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Op de foto wandelt Hare Majesteit Koningin Beatrix over de Zellingwijk, mei 1985. Links naast haar
Bart Huiskes, projectleider Zellingwijk namens de provincie Zuid-Holland. In het witte pak Gert
Bouter. De dame in het groen is Wil Kraaijeveld. Bron: archief Koos van Blitterswijk.

de eerste grote maatschappelijke problemen
van haar regeerperiode is. Haar bezoek in
1980 aan Lekkerkerk vond plaats enkele weken na haar kroning. ‘Ze had haar huiswerk
goed gedaan’, zegt een bewoner.
De vorstin vraagt door over de traagheid van
het besluitvormingsproces en ook naar de relatie met Shell. ‘Het was goed het hele verhaal
van de mensen zelf te horen. Je leert er veel
van,’ is haar commentaar. Het programma
loopt door alle vragen een uur uit. Van ministeriële zijde is er die middag niemand die
de Koningin vergezelt. Staatssecretaris Brokx
van Volkshuisvesting neemt de honneurs
waar voor Pieter Winsemius.
Het bestuur van de BBG schrijft kort na het
bezoek van koningin Beatrix een brief waarin
haar gevraagd wordt of ze haar invloed wil
aanwenden voor een snelle besluitvorming
over de sanering van het stukje Dorpsstraat
dat direct aan de Zellingwijk grenst. Gert
Bouter van de bewonersbelangenvereniging:
‘We wilden dat die paar woningen ook werden verworven in het kader van de saneringsplannen. Minister Winsemius wilde dat niet,
want het werd natuurlijk allemaal erg duur.
En wat denk je: drie weken nadat we de brief
hadden gestuurd kwam het besluit.’
Ook Bart Huiskes heeft het gevoel dat het
koninklijk bezoek heeft bijgedragen aan de
besluitvorming rond het rijtje huizen aan de
Dorpsstraat. De houding van VROM ten
aanzien van de uitplaatsing van mensen die
moesten wijken voor bodemsanering is in het

algemeen soepel geweest, zegt Huiskes. Alleen daar waar het ging om vergoeding van de
woningen die formeel net buiten de sanering
vielen, zoals aan de Dorpsstraat vond Huiskes
de houding van VROM wat star. Huiskes:
‘Het keuzemoment om woningen bij saneringsprojecten aan te kopen, werd zelden
gedeeld door VROM. Bij alle projecten waar
woningen werden aangekocht was discussie:
is dat nou nodig? VROM vroeg steevast of
het niet anders kon, of er geen tijdelijke uitplaatsing mogelijk was. En vervolgens was er
altijd de discussie over het prijskaartje.’
Als - al dan niet na Koninklijke bemoeienis - ook de getroffen Dorpsstraatbewoners
eenmaal zijn verhuisd en een vergoeding hebben ontvangen, is voor de overheid de angel
uit het gifprobleem van Gouderak. Huiskes:
‘Toen de mensen weg waren was de Zellingwijk een “gewoon” project geworden, zoals
er wel meer verontreinigingen in de bodem
lagen te wachten.’
Dit heeft voor Gouderak tot gevolg dat er in
het jaar 1985 tijd wordt vrijgemaakt voor uitgebreid overleg over wat er wel en niet met
de voormalige gifstort moet gebeuren. Men
begroot de sanering op 110 miljoen gulden.
Een optimistische raming, want de sanering
van Lekkerkerk had al 200 miljoen gekost.
Huiskes merkt dat alle vervolgstappen om
ervoor te zorgen dat de Zellingwijk weer bewoond kan worden, stevige discussies opleveren binnen de provinciale en de rijksoverheid.
Het ministerie van VROM neemt het stand-
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punt in dat er alleen een besluit genomen kan
worden over een saneringsvariant als er een
‘goed saneringsonderzoek’ heeft plaatsgevonden. Bovendien wil VROM in ieder geval
wachten tot er een antwoord is op de vraag
waar en hoe het giftige afval kan worden verwerkt of opgeslagen. De provincie zit daarmee
al een tijdje in haar maag. Hekkelman heeft
in 1984 beloofd dat alle 150.000 kuub grond
zal worden afgegraven en afgevoerd. En dat
de operatie eind 1986 zal zijn afgerond. Bij de
provincie is men dus al sinds 1984 koortsachtig op zoek naar een opslagplaats. Hekkelman
opperde zelf aanvankelijk de mogelijkheid de
grond tijdelijk op te slaan op één van de andere vervuilde - en onbewoonde - zellingen
langs de Hollandsche IJssel zoals de Schanspolder bij Ouderkerk. Maar daartegen is fel
verzet van omwonenden zodat die optie al
snel afvalt.
De standpunten van de provincie en VROM
lopen uiteen: de provincie voelt zich gebonden aan de belofte van sanering, terwijl men
bij VROM steeds meer aan het isoleren van
het stort begint te denken. Huiskes: ‘Ik kwam
steeds vaker ministeriële ambtenaren tegen
die zeiden: hengst er maar een damwand omheen en een mooie plak asfalt erbovenop en
dan laten we het voor de eeuwigheid liggen.’
Maar zoiets kan niemand hardop zeggen in
die dagen. Niemand wil wonen op gif, zeker
niet als de provincie zich al publiekelijk heeft
gecommitteerd aan een volledige verwijdering van alle verontreinigde grond. Formele

briefwisselingen over deze kwestie gaan in
1985 op en neer. Elke paar maanden is er een
vergadering in Gouderak, Ouderkerk of Den
Haag, maar het blijft bij praten.
Inmiddels raken de nog niet gesloopte huizen
op de Zellingwijk overwoekerd door onkruid
en vrijelijk uitlopende tuinplanten. Voor de
jeugd is het een avontuurlijk terrein en medewerkers van een particulier beveiligingsbedrijf patrouilleren er ‘s nachts met honden
omdat de hekken geen beletsel vormen voor
bezoeken van dronken nachtbrakers. Bart
Huiskes ziet de verpaupering van de wijk met
lede ogen aan en ergert zich aan het stroperige overleg over de toekomst van de nog niet
gesloopte woningen. Hij wordt opstandig en
geeft, zonder formele toestemming van het
ministerie, opdracht om de huurwoningen
die nog overeind staan te slopen. ‘Er was nog
een theoretische kans op behoud, maar alles
verpauperde. De jeugd kwam erop af en de
beveiliging kostte bakken met geld.’ Huiskes
krijgt een officiële berisping voor zijn wilde
actie, maar de meeste betrokkenen zijn eigenlijk wel blij met dit voldongen feit. De
schoonmaak wordt er namelijk wel gemakkelijker en goedkoper door en de discussie
helderder.
Intussen komt er een inpakvariant (lees: isolatie) voor 70 miljoen gulden op tafel te liggen.
Volledig afgraven is vele tientallen miljoenen
duurder, maar hoeveel precies is ongewis. Het
hangt af van wat er precies naar boven komt,

want dan pas kan er een inschatting worden
gemaakt hoe duur de sanering zal uitvallen.
Denk hierbij aan de kosten voor de veiligheid van de arbeiders en de verwerking van
de te ontgraven grond. Halverwege 1985 valt
het besluit om een proefontgraving te doen,
met een dubbel doel. Een deel van de locatie
wordt gesaneerd, waarmee er tevens meer
zicht komt op de kosten voor de definitieve
sanering. Huiskes: ‘De vraag was: wat komt
er echt naar boven en hoe kan dat worden
verwerkt?’
In juni 1985 komt minister Winsemius over
de brug met bijna 11 miljoen gulden voor

een gedeeltelijke sanering en een vorm van
isolatie. Of de ‘Groeten uit Gouderak’ die
hij heeft gekregen daarbij een rol hebben gespeeld, is onbekend (zie afbeelding onder). Het
werk begint met een proef in de kelder van
een woning, gevolgd door een gedeeltelijke
ontgraving van de Achterweg. De ontgraving
wordt begrensd door stalen damwanden. Met
de kennis die deze proefontgraving oplevert
over de aard van de verontreiniging, komt er
een nauwkeuriger - en hogere - raming van
de saneringskosten voor de Zellingwijk: 142
miljoen gulden. Kranten en bewoners speculeren over de totale sanering die in 1986 al zal
kunnen beginnen. Maar die hoop slaat Bart
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Huiskes op een bewonersvergadering de bodem in. Hij kondigt aan dat de Zellingwijk
eerst zal worden geïsoleerd en geasfalteerd.
Huiskes benadrukt dat het gaat om een tijdelijke saneringsmaatregel, die moet voorkomen
dat de verontreiniging zich verspreidt naar de
omgeving. Bij deze tijdelijke maatregel horen ook betonnen bloembakken waarmee de
provincie hoopt de Gouderakkers wat op te
vrolijken, maar de hekken kunnen tenminste
weg. Bij de overheid kan echter niemand zeggen voor hoelang de asfaltlaag er zal liggen.
De vraag wat er met de vervuilde grond moet
gebeuren, staat nog levensgroot open en staat
het definitieve besluit over de keuze tussen
isolatie en volledige afgraving van het stort in
de weg.
Als de bevolking is weggetrokken en de provincie serieus gaat onderzoeken waar de verontreinigde grond naartoe zou kunnen, is in
Nederland het probleem van de bodemverontreiniging nog relatief jong. In die begintijd denken ambtenaren zelf ook nog dat een
schoonmaak van de Zellingwijk ‘zeker anderhalf jaar’ zou duren, getuige uitspraken in de
krant. Milieugedeputeerde Jan Hekkelman
zegt ‘niet te willen gaan slepen met de rommel’, eufemisme voor “Wij weten ook niet
waar we heen moeten met de ontgraven
grond”. De voor verbranding van het afval
noodzakelijke oventemperatuur van 1.400
graden Celsius is in ieder geval bij de Afvalverwerking Rijnmond (AVR) niet aanwezig.
Daarnaast speelt het probleem dat er nergens

in Nederland voldoende capaciteit is om deze
hoeveelheid te bergen. De grote vraag waar
de verontreinigde grond heen moet, is de belangrijkste oorzaak van de impasse die vanaf
1986 de Zellingwijk voor een aantal jaren in
de houdgreep houdt.
In 1986 is Ed Nijpels de nieuwe minister van
VROM. Hij vindt de gifstort van Gouderak
als één van de eerste hete aardappels op zijn
bord. Hij neemt een besluit dat eigenlijk helemaal geen besluit is: een locatie in Moerdijk
moet als tijdelijke opslagplaats van de gifgrond gaan fungeren. Maar, de grond moet
daar ook kunnen worden verwerkt en ‘met de
huidige stand van de techniek’ is dat nog niet
mogelijk. Bovendien is de locatie in Moerdijk
niet groot genoeg voor de opslag van de vrijkomende hoeveelheid grond uit Gouderak.
Verder weigeren de gemeenten Klundert en
Zevenbergen vooralsnog een Hinderwetvergunning voor het storten in Moerdijk af te
geven. Gevolg: de grond blijft voorlopig in
Gouderak liggen en Nijpels heeft de hete
aardappel voor een tijdje van zich af weten
te schuiven. Voor Gouderak is het een trieste
bijkomstigheid dat de Zellingwijk voor de
ambtenaren en bestuurders bij VROM en
bij de provincie Zuid-Holland geen prioriteit
meer heeft. Gouderak is weliswaar een zwaar
vervuilde plek, maar daarvan zijn er inmiddels zoveel in Nederland.
Het is middenin die impasse dat in 1986 Jan
Gerrit de Zeeuw met pensioen gaat en voor

het laatst uit het raam kijkt van zijn werkplek
in het Ouderkerkse gemeentehuis). In een
afscheidsinterview vertelt De Zeeuw dat hij
altijd met veel plezier naar het langzaam stromende water van de Hollandsche IJssel heeft
gekeken. Maar die laatste dagen op het gemeentehuis is hij niet altijd vrolijk gestemd.
Terugkijkend op de Gouderakse gifaffaire en
op de financiële situatie van zijn gemeente
geeft hij zich over aan sombere overpeinzingen: ‘Eigenlijk is het een puinhoop’, zegt De

Zeeuw over de Gouderakse zaak die hij een
smet op zijn carrière noemt. Over de lage
vergoeding voor de huurders: ‘We hebben geprobeerd iets meer te doen, maar het is ons
net niet gelukt. Daarom heeft de gemeente
maar 1.000 gulden gegeven aan de gedupeerden. Als geste.’
Hij is verbitterd over de starre houding van
het rijk en zich zeer bewust van de financieel
labiele situatie waarin hij de gemeente achterlaat en van het onopgeloste gifprobleem. ‘Het
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Jan Gerrit de Zeeuw, burgemeester van Ouderkerk 1985 - 1986. Bron: archief Dirk van Dam.

is het onzekere waar ik mee zit. Wanneer zijn
we die troep een keer kwijt!’ De Zeeuw weet
dan nog niet dat ook zijn vele opvolgers de
gemeente vooralsnog niet uit het dal kunnen
trekken. En wat betreft ‘de troep’, die zou pas
ruim twee decennia later worden opgeruimd.
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In kringen van de BBG is men op dat moment niet geheel en al pessimistisch, ondanks
geruchten dat het giftige afval wel voor eeuwig onder het dorp zal blijven rusten. Gert
Bouter, inmiddels voorzitter, en bestuurslid
Arie Huisman denken in de winter van 1987
nog dat er ooit een methode en plaats voor de
verwerking van het afval zal komen, en houden zich vast aan eerdere toezeggingen van
Winsemius dat er in 1990 zal worden begonnen met de echte sanering. De BBG is druk
bezig een regeling te treffen voor de kwijnende middenstand aan de Dorpsstraat. De winkeliers die overleven, kunnen naar het nieuw
te bouwen winkelcentrum, beneden achter
de kerk, waar ook de nieuwe vestiging van de
Rabobank zal komen. De nieuwe burgemeester Theo Bakkers van Ouderkerk komt uit de
Rijnmond en zegt het allerbeste voor te hebben met Gouderak. Bakkers is op zoek naar
de menselijke maat die ‘in bestuurlijke kringen nog te vaak wordt vergeten.’ De mensen
in Gouderak vindt hij, in vergelijking met de
mensen uit het Rotterdamse, ‘vriendelijker en
gezapiger’. Bakkers ‘wil blijven vechten voor
het behoud van dat dorpje.’
Als woorden alléén de bestuurlijke harten

sneller zouden kunnen doen kloppen, was
Gouderak misschien sneller uit de problemen
geweest, maar geld en beschikbare techniek
wegen zwaarder. Minister Nijpels heeft andere besognes aan zijn hoofd dan het dossier Gouderak. Zijn ambtenaren produceren
in de zomer van 1987 een notitie waarin de
technische mogelijkheden voor verwerking,
sanering en isolatie op rij worden gezet. Voor
wie een spoedige oplossing wenst, staan er
weinig bemoedigende woorden in. Het ministerie zal pas over ‘vijf of tien jaar’ een definitief standpunt over dit project innemen.
Daarmee is de hoop van de bewoners weer
een eind de bodem ingeslagen.
Intussen strijdt aan de Dorpsstraat ‘Het
Wapen van Gouderak’ tegen de sloop (foto
rechts). Want waar wél vaart in zit, is de sanering van de Achterweg; deze zal helaas leiden
tot de sloop van een aantal woningen aan de
Dorpsstraat. De voormalige herberg is de bakermat van het verenigingsleven en de laatste
der Mohikanen waar het gaat om de echte
‘Gouwerackse’ horeca. Alle passanten die in
Gouderak logeerden, verbleven in dit pand
dat dateert uit de 18de eeuw. De eigenaren
Hans en Dorien van der Ree exploiteren het
sinds 1979. In 1987 ligt er een vergunning
om de woningen aan de Dorpsstraat, waarvan de achtertuinen grenzen aan de Achterweg, te slopen nadat het rijk de panden heeft
aangekocht. De familie van der Ree maakt samen met een paar andere bewoners bezwaar.
Gouderak verliest immers zijn meest karakte-

ristieke gezicht, terwijl het overgrote deel van
het gif rustig blijft liggen. In de ogen van de
bewoners verdient deze onrechtvaardige gang
van zaken geen bestuurlijke schoonheidsprijs,
maar het blijkt uiteindelijk een vergeefse
strijd.
De gemeente en de provincie blijven tobben
over de bestemming van de vervuilde grond.
Ook in december van 1987, op het moment
dat de sanering van de Achterweg van start
had moeten gaan, is alles nog ongewis. De
voorziene - tijdelijke - opslag in Moerdijk is
nog niet mogelijk en opslag van de grond in

containers stuit op grote weerstand van omwonenden. Het zal nog tot diep in 1988 duren voor er wat dat betreft weer wat schot in
de zaak komt.
In het voorjaar van 1988 wordt op de Zellingwijk begonnen met de voorbereidingen
voor de eerste fase van de sanering. De ontgraven grond wordt toch ter plaatse in containers geborgen, en dat terwijl de gemeente
op het standpunt staat dat er pas een sanering
kan komen wanneer de grond direct van de
locatie wordt afgevoerd. Grote woede onder
sommige Gouderakkers is het gevolg, kennelijk dermate voelbaar dat de Commissaris
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Café ‘Het Wapen van Gouderak’ aan de Dorpsstraat werd als laatste pand gesloopt. Bron: archief Koos
van Blitterswijk..
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van de Koningin Schelto Patijn op bezoek
komt om de gemoederen te sussen. Er heerst
in Gouderak op dat moment toch al grote
ontevredenheid over de verpaupering van
de ontruimde woningen aan de Dorpsstraat.
De 30 containers vuile grond, die overigens
niet op de Zellingwijk zelf staan maar wel de
stagnatie en uitzichtloosheid symboliseren,
maken die gevoelens er niet beter op. Het is
alweer bijna twee jaar geleden dat projectleider Bart Huiskes aankondigde dat de locatie
zou worden geïsoleerd en geasfalteerd. En nu
de gemeente en de provincie overal moeten
soebatten voor de bestemming van de in de
containers opgeslagen giftige grond, is onder de bewoners van Gouderak het geloof in
vooruitgang en verbetering tot het nulpunt
gedaald. Deskundigen verzekeren dat de
containers hermetisch zijn afgesloten, maar
die boodschap komt niet over. De gemeenteraad is van mening dat de containers een
zware psychische belasting voor de bewoners
betekenen. Alle betrokkenen halen opgelucht
adem als de containers vlak voor de zomervakantie van 1988 toch verdwijnen. Burgemeester en wethouders zijn zo blij, dat ze de
vrachtwagens persoonlijk komen uitzwaaien
als die op weg gaan naar een tijdelijk depot
bij de Verwerking Bedrijfsafvalstoffen Maasvlakte (VBM) op de Maasvlakte.
De bestuurlijke discussie is met deze maatregel verplaatst. De pas geopende VBM zou
de grond graag definitief willen accepteren,
maar mag dat niet doen omdat de verontrei-

niging de waterzuivering van die stortplaats
zou kunnen verstoren en de onderafdichting
van de stortplaats aantasten. De provincie zit
hiermee zwaar in de maag. Want voor afval
uit de gedeeltelijke sanering, aan de Achterweg, is in principe de VBM de enige beschikbare stortlocatie. Maar voordat er op de VBM
kan worden gestort, is er veel geld nodig.
Eerst moet de VBM extra voorzieningen aanleggen. Het door het Ministerie van VROM
begrote bedrag van 11 miljoen gulden voor
de sanering van de Achterweg is daarvoor veel
te laag.
In die tijd raamt de provincie de lopende
kosten die voortkomen uit de bodemverontreiniging, in een jaarprogramma waarin alle
bodemprojecten in Zuid-Holland zijn opgenomen. Het ministerie van VROM stelt hier
middelen voor beschikbaar die de provincie
naar eigen inzicht mag besteden. Voor zogeheten ‘Tien Miljoen Plus Projecten’ (waarvan de sanering meer dan 10 miljoen gulden
kost), zoals die in Gouderak, kan de provincie
extra financiering krijgen van VROM. Hiervoor moet de provincie ieder jaar een apart
programma opstellen met een begroting die
door VROM moet worden goedgekeurd.
De sanering van de Achterweg, waarvoor
aparte aanpassingen van de VBM-opslag
op de Maasvlakte noodzakelijk zijn, maakt
aanspraak op die “extrabudgettaire pot” bij
VROM noodzakelijk. De dure oplossing die
voor de opslag van het Gouderakse materiaal bij de VBM wordt uitgedacht, is bijna

buitenissig te noemen. Eerst wordt de verontreinigde grond in een separaat deel van
de VBM-stort opgeslagen. Al snel doet voor
deze constructie de term “loempia” zijn intrede, omdat de Gouderakse gifgrond hiervoor
apart wordt ingepakt. Onderin de loempia
wordt giftig percolaatwater dat naar beneden
zakt, afgevangen en dat gaat met een tankauto terug naar Gouderak. Want daar op de
Zellingwijk, naast de Graanmaalderij, staat
een installatie die het percolaat wél kan be-

handelen. Die installatie is daar ooit neergezet om na het afdekken van het stort met een
asfaltlaag uitstromend percolaat te kunnen
verwerken. Pas later zijn de voorzieningen op
de VBM aangepast, waarna deze omslachtige
werkwijze niet meer nodig is. Een werkwijze
die, zoals toegepast bij de sanering van de
Achterweg, vele miljoenen extra heeft gekost.
Uiteindelijk kunnen in februari 1989 de
draglines bij de Achterweg aan het werk. Tus-
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De start van de sanering aan de Achterweg, februari 1989. Op de achtergrond het nog niet gesloopte
bedrijfspand van autobedrijf ‘De Waal’. Bron: archief Koos van Blitterswijk.

sen twee damwanden, die op een onderlinge
afstand van tien meter staan, graven ze tot
acht meter diep. De grondwerkers poeren
tussen oliedrab, heipalen en autowrakken,
en er komt zelfs een half vrachtscheepje naar
boven. En vlak achter de rij ontruimde woningen aan de Dorpsstraat blijken polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)
in de bodem te zitten. Door het inheien van
de twee rijen damwanden, raken de fundamenten van de woningen grenzend aan de
Achterweg zwaar beschadigd. Daarom gaan
in mei 1989 45 ontruimde panden aan de
Dorpsstraat tegen de vlakte. Maar er blijven
nog drie panden aan de rivierzijde van de
Dorpsstraat overeind, waaronder ‘Het Wapen
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van Gouderak’. Nog steeds is er met de eigenaren geen overeenstemming over de sloop.
Pas op 20 maart 1991 gaat ‘Het Wapen van
Gouderak’ als laatste tegen de vlakte.
De sloop van de herberg maakt een einde
aan de spookachtige aanblik van leegstand
en verpauperde huizen met gebroken ruiten.
Het hart is dan wel weggesneden uit het dorp,
maar op de tekentafel heeft een vernieuwde
Dorpsstraat al gestalte gekregen. In februari 1992 zijn de eerste nieuwbouwwoningen
klaar, compleet met een nieuw café ‘Het Gouden Rakkertje’. Later die lente komt de rest
van 49 woningen in gebruik, plus een nieuwe
kerk voor de oudgereformeerde gemeente.

De zomer van 1992 staat in Gouderak te
boek als een vrolijke periode. Aan het begin
van de zomer is de vernieuwing reden voor
een feest bij de officiële oplevering. Dirk van
Dam is één van de organisatoren. ‘Na tien
jaar is ons dorp eindelijk weer eens positief
in de aandacht,’ verzucht hij in de krant. Het
is een feest in nuchtere Gouderakse stijl. Niet
grootschalig, maar meer een gezellige dag.
Het dorp heeft zijn aangezicht terug, al is
het met een litteken. De muziekverenigingen
Caecilia, Het Dameskoor, het gemengd koor
Canticum en het kinderkoor De Gouwe Rakkertjes zijn - als altijd - present. Op de oude
Zellingwijk wandelen de dorpelingen over
het asfalt en kijken naar een skeelerwedstrijd.
Oud-bewoners van de Zellingwijk halen al
dan niet bittere herinneringen op. Dirk van
Dam zegt die dag tegen de journalisten optimistisch dat hij het oud zeer over de trage
besluitvorming van de overheid wil begraven:
‘De herbouw (van de Dorpsstraat, red.) heeft
door allerlei omstandigheden veel te lang geduurd. Maar de overheid weet niet goed hoe
ze gifaffaires moet aanpakken.’
Van Dam zal twee decennia later a fortiori
gelijk krijgen. Maar op die zomerdag in 1992
heerst aan de Dorpsstraat een zeker optimisme. De Commissaris van de Koningin, Schelto Patijn, verricht die ochtend in opperbeste
stemming de officiële opening. Hij hakt een
symbolische laatste knoop door en onthult
daarmee een herinneringssteen in de muur
van een van de nieuwe panden. Patijn benadrukt de positieve draai die zijn ambtenaren

aan de geschiedenis van het dorp hebben kunnen geven, zij het wat krom geformuleerd:
‘Ik ben blij hier vandaag het punt te mogen
markeren in de terugkeer van Gouderak. De
Dorpsstraat is weer een dorpsstraat.’
De toekomstige burgemeester van Amsterdam is die ochtend in Gouderak eerlijk in zijn
toekomstbespiegeling. Patijn, rasbestuurder,
weet hoe langzaam bestuurlijke molens kunnen malen. Hij wijst erop dat voor Gouderak
nog niet de allerlaatste knoop is doorgehakt
en dat er in het dorp nog flink moet worden
gesaneerd, net als in de Hollandsche IJssel.
Een zware dobber, voorspelt Patijn. ‘Dat kost
een paar honderd miljoen gulden. Maar als
het niet gebeurt, wordt de Hollandsche IJssel
nooit weer wat ze vroeger was: een schone rivier.’
Schelto Patijn verwijst in zijn speech naar
nieuwe initiatieven die dan onder bestuurders in het stroomgebied van de Hollandsche
IJssel aan het ontkiemen zijn. Want in alle
gemeentes langs de rivier is men er zich
van bewust dat het Gouderakse geval niet
op zichzelf staat en dat de rivier en zijn oevers erg smerig zijn. De bodemvervuiling is
een regionaal probleem dat vraagt om een
regionale aanpak. Zes Hollandsche IJsselgemeenten onder leiding van wethouder Jos
Wiegman uit Nieuwerkerk aan den IJssel raken enthousiast over het idee om samen de
Hollandsche IJssel en haar oevers leefbaarder
te maken. Ze beginnen te telefoneren en opperen het idee om samen met een plan naar
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de provincie Zuid-Holland te stappen. In
1988 gaat het ‘Project Hollandsche IJssel’
van start onder het motto ‘Schoner, Mooier
en Hollandsch(er) IJssel’. Onder regie van de
Provincie Zuid-Holland wordt begin 1990
een Stuurgroep Hollandsche IJssel in het leven geroepen. In de Stuurgroep werken zes
Hollandsche IJssel-gemeenten, drie waterschappen, Rijkswaterstaat, het Ministerie
van VROM en de provincie Zuid-Holland
samen. Dit initiatief vormt de basis voor alle
saneringen en herinrichtingen die uiteindelijk langs de Hollandsche IJssel zullen worden
gerealiseerd. In opdracht van de Stuurgroep
verschijnt een Eindrapport Integrale Studie
Hollandsche IJssel. Tot in de landelijke media krijgt deze studie aandacht, doordat de
Hollandsche IJssel de zwaarst verontreinigde
rivier van Nederland blijkt te zijn, met 41
vervuilde terreinen langs haar oevers. Helemaal schoonmaken van de rivier kost tussen
de één en anderhalf miljard gulden.
Het zijn allemaal mooie plannen, maar inmiddels zitten de bestuurders in het gemeentehuis van Ouderkerk op zwart zaad. De
begrotingen 1990 en 1991 zijn niet goedgekeurd door de provincie. In december 1991
is er spoedoverleg over de gemeentelijke saneringsbijdrage aan het Rijk. Ouderkerk kan
die niet betalen, maar wil voorkomen dat ze
een artikel 12-gemeente wordt en onder curatele wordt gesteld. Volgens de Wet bodembescherming (Wbb) hoeft de gemeente in
bepaalde gevallen de bijdrage niet te betalen.

Maar Ouderkerk voldoet niet aan de criteria.
De gemeente is zo kaal als een geplukte kip en
heeft een structureel tekort van vier ton op de
begroting. In het najaar van 1992 capituleert
Ouderkerk dan ook en vraagt het Rijk toch
om een artikel 12-status. Dat heeft nogal wat
consequenties. Ruimte voor nieuw beleid is er
niet meer en de schulden zullen blijven staan.
Het mes gaat in de zorguitgaven, terwijl het
opbouwen van reserves voor toekomstige vervangingsinvesteringen is uitgesloten.

Theo Bakkers, burgemeester van Ouderkerk
1986 - 1998. Bron: archief Dirk van Dam.

Het is een bittere pil en de gemeenteraad buigt
zich dan ook over de schuldvraag. Algemeen
is het gevoelen in de raad dat de gemeentelijke herindeling in 1985 de grote boosdoener
is. Toen kreeg Ouderkerk aan den IJssel immers Gouderak erbij als een zwaar financieel
blok aan het been. Die vervuilde bodem daar
kostte al ruim vier miljoen gulden en het einde is nog niet in zicht.
Maar is dat werkelijk de oorzaak? De inspecteur van Binnenlandse Zaken belicht in een
schrijven een andere kant van de zaak. ‘In de
herindelingsvoorstellen wordt al openlijk toegegeven dat de start van de nieuwe gemeente
Ouderkerk moeilijk zal zijn’, schrijft hij, ‘maar
bij een voorzichtig financieel beleid hoeft de
gemeente niet in moeilijkheden te komen.’
Volgens hem heeft Ouderkerk de malaise ook
deels over zichzelf afgeroepen. De gemeenteraad verzette zich steeds tegen een financiële
curatele van het Rijk. Als de gemeente niet
zo lang getreuzeld had met het aanvragen van
de artikel 12-status, was de saneringsbijdrage
aan VROM kwijtgescholden, aldus de inspecteur. Nu is het te laat. Strak beleid is aan
de orde, met weinig perspectieven en toezicht
van de provincie en van het Rijk. In theorie
moet Ouderkerk in de gelegenheid zijn binnen vijf jaar uit de financiële moeilijkheden
te geraken.
De BBG is in de jaren wat weg gesukkeld,
zelfs tot op een niveau dat gesproken wordt
over het opheffen van de vereniging. Terugkijkend naar die jaren springt Gert Bouter

echter op van zijn stoel als hij zich de gang
van zaken rond de asfaltering voor de geest
haalt. ‘Daar liet de gemeente het ook gewoon
afweten. In de details, in de afwerking.’
Bouter voelde al die jaren passiviteit bij de
gemeente en dat heeft hem geërgerd. Steeds
keert in zijn verhaal de stelling terug dat in
periodes van stilstand in de ontwikkelingen
rond de gifwijk de gemeente zich zelden actief opstelde. Als het niet van de provincie of
het Rijk komt, mag je toch van je eigen gemeente initiatieven verwachten. Althans, dat
hoopte de BBG. De jaren rond het afdekken
met asfalt en het feest van juni 1992 was zo’n
tijd van stilstand.
Op het asfalt op de zelling staat dan een container van de provincie met daarin een soort
showroom annex tentoonstelling. Geïnteresseerden kunnen naar binnen lopen om uitgelegd te krijgen hoe de sanering wordt aangepakt. Ook welke kleding de werknemers dan
dragen. Buurtbewoner Frans Fransen: ‘Er
stonden een soort etalagepoppen, mannen
in witte pakken, een beetje een maanmannenkostuum. Ik denk dat het was zodat de
mensen niet zo zouden schrikken als het werk
begon. Maar ja, die mannen kwamen dus niet
en uiteindelijk verdween die container weer.’
Het voltooien van de sanering van de Achterweg betekent ook het einde van de betrokkenheid van Bart Huiskes als provinciaal projectleider. Huiskes heeft alles vanaf
het begin meegemaakt en had zodoende een
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nauwe band met het project, dat aanvankelijk
een hoge prioriteit genoot doordat bewoners
moesten wijken voor de verontreiniging. Dat
ligt anders voor de opvolgers van Huiskes; er
wonen na 1992 bij de voormalige stortplaats
geen mensen meer die een risico lopen.
‘Omdat de Zellingwijk één van de vele projecten was, bestond er geen aparte visie en
regie meer op de ontwikkeling van die wijk
voor de langere termijn’, zegt de latere projectleider Harry Hermanns. Hij was begin jaren negentig als provinciale milieuambtenaar
ook al zijdelings betrokken bij Gouderak.
Hermanns denkt niet dat projectleiders een
“grote” locatie als Gouderak bewust uit de
weg gingen uit vrees voor complicaties en
hoge kosten. ‘Het afdekken en de sanering
van de Achterweg was duur. Die kosten werden budgettair uitgesmeerd over een paar jaar
en gingen steeds mee in de jaarbegroting. Na
de Achterweg moest een ander project ook
eens aan de beurt komen.’ Zo bezien was de
voltooiing van de sanering van de Achterweg
een mooie stap vooruit, maar tegelijkertijd
speelde er een vertragende factor: het stortmateriaal kon op dat moment alleen verwerkt
worden bij de VBM, tegen hoge kosten.
Juist die verdere sanering is een gekoesterde
wens van velen. En dat niet alleen omdat er
een belofte ligt dat de voormalige bewoners
mogen terugkeren naar een nieuw te bouwen
wijk. In werkelijkheid is de isolatiemaatregel
van het stort, door de asfaltlaag en het provisorische talud langs de rivier, volgens velen

niet zo solide als het provinciale en gemeentelijke bestuur doen voorkomen. Vlak voor
het feest van juni 1992 heeft Gert Bouter
zich hierover al kritisch uitgelaten door in het
televisieprogramma NOS-Laat te wijzen op
scheuren en verzakkingen in de beschoeiing
(het talud) langs de Zellingwijk. Er stroomt
na regenbuien verontreinigde modder de
Hollandsche IJssel in. Dat is ook zichtbaar
omdat er olievlekken op de Hollandsche
IJssel drijven. Een maand na NOS-Laat weet
Bouter ook de Goudsche Courant op te
trommelen. De krant schrijft dat de olievlekken in de Hollandsche IJssel wel degelijk vanuit de Zellingwijk afkomstig zijn. Het onder
de asfaltlaag aangebrachte isolatiemateriaal
zou het hebben begeven. Dit bericht is deels
misleidend, omdat onder de dikke asfaltlaag
op het talud geen aparte isolatielaag ligt. Onder de asfaltlaag op de locatie zelf ligt een laag
zand.
Het echtpaar Bieshaar, dat met hun woonboot in de inham naast de Zellingwijk ligt,
ziet rond hun schip dagelijks olie op het water
drijven. ‘We maakten het dek niet meer met
de puts schoon. We hebben foto’s gemaakt
en die naar de gemeente gebracht.’ Als er olie
lekt uit de voormalige stort, welke schadelijke
stoffen komen er dan nog meer vrij, vragen ze
aan de gemeente. Maar die komt er niet op
terug bij het echtpaar.
De lokale politiek pikt de signalen wel op.
CDA-raadslid Klijn spreekt in de raadsvergadering na het feest van een schande. Klijn
vraagt de burgemeester schriftelijk bij de

provincie te protesteren. Burgemeester Bakkers ziet echter niet zoveel redenen voor bezorgdheid: ‘We hebben aanvaard dat een bepaalde hoeveelheid in de Hollandsche IJssel
wegloopt. Er ligt namelijk een besluit op tafel dat binnen vijf jaar tot een aanvaardbare
oplossing moet zijn gekomen.’ Bakkers stelt
vervolgens wel vast dat de provincie zijn onderhoudsverplichting niet nakomt.
In juli 1992 lopen twee provinciale ambtenaren over het asfalt op de Zellingwijk,
in gezelschap van burgemeester Bakkers en
de gemeentesecretaris. Hun conclusie is dat
er niks aan de hand is. Het is ‘normaal’ dat
de asfaltlaag scheurt als gevolg van zettingen
en dat heeft geen nadelige gevolgen voor de
isolerende werking. ‘Ik vermoed geen relatie
tussen het zwarte water en de Zellingwijk als
zodanig. Zichtbare lekkages zie ik nu niet. De
provincie is ervan op de hoogte dat de taluds
echter niet dicht zijn. Het asfalt is niet meer
zo glad, dat weten we ook. Scheurvorming is
bij een dergelijke zetting normaal,’ zegt een
ambtenaar in de krant. Burgemeester Bakkers gaat hierin geheel met de provincie mee.
‘Als de provincie zegt dat het niet zorgelijk
is, dan heeft ze daar gelijk in.’ In de media
wijst Bakkers op het saneringsplan voor de
Hollandsche IJssel: ‘Er zit voortgang in het
project,’ zegt Bakkers.
Er wordt begin jaren negentig volop gediscussieerd over de Hollandsche IJssel. De gemeente Ouderkerk komt in 1993 in een brief
met kritiek op de vermeende traagheid van

de Stuurgroep Hollandsche IJssel, waarin zij
nota bene zelf zitting hebben. De gemeente
vindt de structuurschets ‘niet realistisch’ en
wil dat er sneller stappen richting de uitvoering worden gezet. Anders blijven de burgers
er niet in geloven, want ze zijn niet zo gecharmeerd van studies en rapporten. Waarom begint het projectteam niet gewoon een
werk uit te voeren, zoals het aanleggen van
riolering in de buitendijkse gebieden? Verder
dringt de gemeente binnen de Stuurgroep aan
op meer prioriteit voor de Zellingwijk zodat
daar woningbouw kan worden gepland. Aan
het einde van de brief komt de aap een beetje
uit de mouw. Burgemeester en wethouders
stellen dat de gemeente de ambitie heeft een
eigen beleid te voeren en daarvoor ook zelf de
verantwoordelijkheid wil dragen. Een beleid
dat juist ook met de plaatselijke belangen rekening houdt.
Uit het provinciehuis te Den Haag komt halverwege 1994 overigens goed nieuws. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland trekken
geld uit voor nieuwe projecten, waaronder
tientallen miljoenen voor bodemsaneringen
langs de Hollandsche IJssel. Maar de eerste
helft van de jaren negentig kenmerken zich
voor wat betreft Gouderak door veel woorden en weinig daden. Een aantal keren wordt
een snelle schoonmaak aangekondigd in de
krant; telkens lezen we enige tijd later dat
deze wordt uitgesteld. Om redenen die niet
duidelijk worden. En steeds duiken er brieven of notities van bestuurders op waarin de
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suggestie ligt besloten dat er iets te gebeuren
staat. Waarna er nooit meer iets van wordt
vernomen tot aan de volgende blije aankondiging. Tussen 1992 en 1995 gebeurt er - in
ieder geval in de ogen van de Gouderakkers
- vrijwel niks.
Naast deze vertragende factoren heeft één
bericht in de krant juist versnellend gewerkt
voor het proces rond de Zellingwijk. In de-

cember 1994 doet een ambtenaar van de afdeling integraal waterbeleid van Rijkswaterstaat in de Rijn en Gouwe een niet onbelangrijke ontboezeming. Hij zegt dat de vervuiling van de Hollandsche IJssel nog dagelijks
verergert doordat voortdurend pesticiden uit
de Zellingwijk de Hollandsche IJssel instromen. Probleem is dat er bij de Zellingwijk
een goede damwand ontbreekt. De eb- en
vloedwerking van de rivier trekt steeds weer

124

Een structuurschets annex overzichtskaart van de Hollandsche IJssel uit 1994, opgenomen in het Voorbeeldbestemmingsplan Hollandsche IJsseloevers (2001). Bron: Project Hollandsche IJssel.

gif uit de bodem. Dat is nou precies hetgeen
Gert Bouter ook al had betoogd en dat in
1992 door de provincie als onwaarschijnlijk
was bestempeld. Rijkswaterstaat voert periodiek vluchten uit boven de Nederlandse wateren en heeft de olievlekken waar Bouter al
over sprak natuurlijk ook al die jaren in beeld
gehad. Het belang en verantwoordelijkheid
van Rijkswaterstaat binnen de Stuurgroep
is de sanering van de rivierbodem van de
Hollandsche IJssel. Uit het artikel in de Rijn
en Gouwe blijkt dat Rijkswaterstaat het probleem van de olie en pesticiden lekkende Zellingwijk aan de orde heeft gesteld in de Stuurgroep en Rijkswaterstaat vindt dat er snel iets
moet gebeuren. Binnen de Stuurgroep circuleert op dat moment een bedrag van ruim
500 miljoen gulden. Dat is volgens milieugedeputeerde Van der Vlist de prijs voor de sanering van alle verontreinigde plekken langs
de Hollandsche IJssel, terwijl de provincie
daarvoor op dat moment slechts twintig miljoen gulden in kas heeft. Rijkswaterstaat stelt
toch binnen vier jaar te willen beginnen met
het weghalen van de vervuilde baggerspecie
op de bodem van de Hollandsche IJssel. Maar
dat heeft geen zin als er steeds troep uit de
Zellingwijk blijft lekken.
In de winter van 1995 zoeken de leden van
de Stuurgroep het hogerop. Rijkswaterstaat
weet minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat voor het probleem te interesseren. En
op het ministerie van VROM krijgt minister
De Boer de problematiek onder ogen gescho-

ven. Intussen doet de Stuurgroep in februari
1995 een nieuwe studie het licht zien: ‘Nieuw
elan voor de Hollandsche IJssel’. Met dit rapport in de hand wil de Stuurgroep vooral
VROM verleiden om door middel van een
meerjarige begroting geld in het Hollandsche
IJsselproject te steken. Het rapport beschrijft
hoe bijna iedere betrokken overheid langs de
rivier klaar staat om de handen uit de mouwen te steken en geld te investeren. Bovendien wijst de Stuurgroep op particuliere initiatieven, zoals projectontwikkelaars die zich
bereid hebben verklaard te investeren in een
nieuwe inrichting van de oevers. Gemeenten
langs de rivier hebben plannen klaar liggen
voor de aanleg van rioleringen en ruimtelijke
inrichting. De provincie reserveert jaarlijks
twee miljoen gulden voor het project en de
waterschappen hebben hun rioolwaterzuiveringsinstallaties aangepast of doen dit op korte termijn. Kortom, zo bedoelt de Stuurgroep
maar, het is de hoogste tijd dat het ministerie
van VROM zich aansluit, want zonder het
“bodemgeld” van VROM gaat het niet. Op
dat moment becijfert de Stuurgroep de totale
kosten voor het Hollandsche IJsselproject op
ruim één miljard gulden, uitgesmeerd over
ongeveer 15 jaar, waarvan VROM toch het
leeuwendeel zal moeten ophoesten.
Rond dezelfde tijd, begin 1995, peinzen de
ambtenaren nog altijd over de vraag waar de
te verwijderen grond naar toe moet. Twee
derde moet naar bestaande stortplaatsen en
reinigingsinstallaties in Zuid-Holland. Maar
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voor één derde, het zwaarst vervuilde deel, is
in Nederland geen depot beschikbaar. De bestaande depots Noord-Oost-Abtspolder en de
Maasvlakte bieden in principe voldoende capaciteit, maar moeten aangepast worden voor
de berging van dit soort afval.

126

Buitenstaanders merken niets van al deze bewegingen achter de schermen. In Gouderak
en Ouderkerk aan den IJssel groeit wederom
de ontevredenheid. Opnieuw ventileert de
gemeente naar de Stuurgroep haar ongenoegen over de onduidelijke communicatie richting de bevolking. De gemeenteraad spreekt
in oktober 1995 af iedere raadsvergadering
de sanering te agenderen om zo de druk op
de ketel te houden. Het college spreekt de
wens uit om tot een periodiek overleg met de
Stuurgroep te komen. De Stuurgroep belooft
beterschap en wil een communicatiebureau
inschakelen.
De ambtenaren zijn echter wel degelijk hard
aan het werk. In september 1995 is er opnieuw een kostenraming klaar en zijn er nadere plannen uitgewerkt. Die zijn nu begroot
op 1,2 miljard gulden voor een periode van
vijftien jaar. In de eerste fase moet de vaargeul
worden uitgediept, daarna komen de oevers
aan de beurt. De gemeente Ouderkerk heeft
dat najaar hard gewerkt aan het ‘Speerpuntenplan Project Hollandsche IJssel’, dat bij
de Stuurgroep ter tafel moet komen. Het
zijn prachtige plannen: het verfraaien van het
Hollandsche IJsselfront, de herontwikkeling

van de Zellingwijk en de aanleg van buitendijkse rioleringen. Er zit echter een ongemakkelijk tintje aan de presentatie: een gemeente
die geen cent te makken heeft, toont onbetaalbare ambities. Maar concrete plannen
voorleggen helpt wel, hoopt de gemeente. In
een toelichting schrijft het college: ‘Het Rijk
zal, zo heeft de ervaring geleerd, niet over
de brug komen zolang het bij de gemeenten
slechts gaat om ideeën en globale beleidsintenties’.
De gemeenteraad van Ouderkerk toont zich
geen voorstander van de (deel)plannen voor
de Zellingwijk. De raad vreest dat het krappe
gemeentebudget dat er nog is, op zal gaan
aan de financiële gevolgen ervan. De vraag
rijst of de sanering van de Zellingwijk niet
het afwerpen van de gehate Artikel 12-status
in de weg staat. In een raadsvergadering doet
burgemeester Theo Bakkers een klemmend
beroep op de gemeenteraadsleden om toch
akkoord te gaan en vraagt een schorsing aan.
Uiteindelijk weet hij de voorstellen toch door
de raad te loodsen. Voor Gouderakkers die
reikhalzend uitkijken naar de sanering van de
Zellingwijk zijn de besluiten weinig concreet.
Zolang er geen geld is, kun je plannen maken
tot je een ons weegt, is de teneur, en dat geld
is er in het najaar van 1995 nog steeds niet.
Maar dan is er - ongetwijfeld mede ingegeven door de initiatieven in de onderliggende
bestuurslagen - in december 1995 beweging
waar te nemen op het ministerie van VROM.
Minister de Boer treedt op 10 december op

tijdens een manifestatie in Den Haag over het
Groene Hart. Geen betere gelegenheid om
goed nieuws in de kijker te spelen. Ze stelt
drie miljoen gulden als startsubsidie beschikbaar voor de Hollandsche IJssel en - belangrijker - ze toont zich bereid om over de uitvoering van het project meerjarige afspraken
te maken. Er schemert financieel licht aan
het einde van de tunnel. De Boer vindt de
integrale aanpak van de Stuurgroep een goede

zaak, maar wil nog wel dat haar ambtenaren
flink doorspreken over de mogelijkheden om
‘marktpartijen actief te betrekken’ bij het dekken van de kosten voor de bodemsanering.
Kortom: er zijn kansen, maar op dat moment, halverwege de jaren negentig, staan de
plannen voor de sanering van de Hollandsche
IJssel, en ook die van de veel besproken
Gouderakse zelling, op een laag pitje.
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10 Intermezzo met vier portretten
In de voorgaande hoofdstukken, waarin de ‘oude geschiedenis’ van de Zellingwijk is beschreven,
wordt het tableau bevolkt door vele hoofd- en bijrolspelers. Inwoners van Gouderak in het algemeen en bewoners van de Zellingwijk in het bijzonder, maar ook overheidsinstanties, media,
de veroorzaker(s) van de vervuiling en die vrij onbekende groep bestrijdingsmiddelen met de
verzamelnaam ‘drins’. Een aantal van hen zien we straks terug, in het tweede deel van het boek,
waarin we de vervuiling en de perikelen daar omheen achter ons laten en het traject van sanering
en wederopbouw uit de doeken doen. De ‘moderne geschiedenis’ dus.
Maar eerst stellen we in dit ‘intermezzo’ vier hoofdrolspelers aan u voor.
•

Natuurlijk ‘het stille gif ’, de drins. Eens toegejuicht als de effectieve opvolgers van het steeds
schadelijker geachte DDT, maar geleidelijk aan gedegradeerd tot bestrijdingsmiddelen met
een zeer bedenkelijke reputatie.

•

Shell was verreweg de belangrijkste producent van drins ter wereld, met feitelijk een monopolie. Als het gaat om de schuldvraag met betrekking tot het drama rond de Zellingwijk, wijst
de beschuldigende vinger steevast naar Shell. Wij beschrijven hier hoe het zit.

•

Zonder het ‘mee besturen’ van de Bewonersbelangenvereniging Bodemverontreiniging
Gouderak (BBG) geen nieuwe Zellingwijk op een volledig schone locatie, daarover zijn de
meeste betrokkenen het wel eens, al waren ze niet allemaal vrienden van de BBG. Die vrienden woonden logischerwijs vooral in Gouderak. Buiten de dorpsgrenzen zag het bestuur van
de BBG echter overal tegenstanders opduiken. Bestuur, gemeenteraad en ambtenaren van de
gemeente Ouderkerk waren hun voornaamste doelwit. Een portret van een belangenvereniging waarvan de voorzitter ‘functioneel rood aanliep’ als hij weer eens de zwarte piet uitdeelde
aan zijn bestuurlijke en ambtelijke opponenten.

•

Tot slot de bewoners van de Zellingwijk, oud en nieuw. Piet en Joke Schakel staan hiervoor
model. Zij vertellen in eigen woorden hoe het was om te wonen op de Zellingwijk, tot ook zij
in 1983, met hun toen driejarige dochter, gedwongen moesten vertrekken. Bijna dertig jaar
later zijn zij teruggekeerd, naar een van de mooiste kadewoningen aan de Zellingkade, op 50
meter afstand van de plek waar hun vorige ‘Zellinghuis’ stond. Nuchter als ze op zich zijn,
toch ook voor hen een emotionele gebeurtenis.
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11 Het stille gif
In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd
nog niet nagedacht over de mogelijke gezondheidsrisico’s van het storten van giftige stoffen in het leefmilieu. Gif werd gezien als een
middel om ongedierte als ratten en muizen
in toom te houden of men las erover in het
rechtbankverslag van een bijzondere moordzaak. Bij de mensen thuis stond in de naoorlogse jaren de pot DDT in het keukenkastje
en het begrip ‘milieu’ leefde nog niet. Aan het
einde van de jaren veertig had Nederland wel
wat anders aan het hoofd. De wederopbouw
van de economie, het bouwen van woningen
en het opruimen van het oorlogspuin hadden
prioriteit.
Het was direct na de oorlog al heel wat als
een plattelandsgemeente beschikte over een
riolering. Zelfs de ruim 35.000 inwoners van
Gouda lieten alles de Hollandsche IJssel in
lopen. Stroomafwaarts van Gouda loosden
alle woningen en bedrijven hun afvalwater
op de rivier, met als positieve uitzondering
Krimpen aan den IJssel. Dat ging daar ofwel
rechtstreeks ofwel via septic tanks naar de
poldersloten van de Krimpenerwaard, die via
de gemalen ook loosden in de Hollandsche
IJssel. En toch plonsden de kinderen uit de
dorpen langs de rivier ‘s zomers naar hartenlust kopje onder de Hollandsche IJssel in. De
notie dat een rivier vervuild kon zijn, bestond

nog niet. De natuur werd beschouwd als een
productiemiddel dat vrij te gebruiken was;
hand en hand met die beleving werd lozen
en storten van afval dan ook niet als een probleem gezien.
Wat betreft het lozen van chemicaliën in het
milieu, dacht men in die tijd vooral aan aardolie. Zowel de Verenigde Staten als GrootBrittannië stelden in de jaren twintig paal en
perk aan het lozen van olie op zee, en ook in
de havens. In Nederland was het lozen in de
jaren dertig nog niet wettelijk verboden, maar
er werd wel over nagedacht. De Amerikaanse
Oil Pollution Act uit 1924 was bedoeld om
het leven in zee te beschermen. Maar in Nederland was bescherming van het milieu niet
de directe aanleiding om na te denken over
een verbod op olielozingen. De werkelijke
zorg betrof branden in de haven die het gevolg konden zijn van het lozen van olieachtige stoffen, zoals de brand na de lozing van
benzine door de Vimeira in 1930 in Rotterdam.
Er was in de jaren dertig formeel geen echt
wettelijk verbod, maar wel een voorziening in
de Rivierenwet: Rijkswaterstaat kon het lozen
van olie op bepaalde rivieren verbieden. Zo
was in 1937 lozen van olie wel verboden op
de Rotterdamse Waterweg, maar bijvoorbeeld

Op de linkerpagina (deel van) een advertentie voor DDT, in Time Magazine 30 juni 1947. Let op
de naam van de producent, inmiddels gebruikt door een rockband. Bron: Google Afbeeldingen.
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niet op de Merwede en de Noord. Het kwam
niet zelden voor dat binnenvaartschepen
stookolieresten en afgewerkte smeerolie van
zeeschepen overnamen om die vervolgens op
andere rivierarmen te lozen.
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Na de Tweede Wereldoorlog werd het probleem alleen maar groter. Van december
1946 tot mei 1947 was de Nieuwe Waterweg
van Vlaardingen tot aan de zee voortdurend
ernstig vervuild met olie. Een ingenieur van
Rijkswaterstaat schreef in mei 1947 dat ‘de
steenbekledingen langs de rivier en in de aangrenzende havens zodanig met een vettige
zwarte olielaag waren bedekt, dat het tot op
heden niet doenlijk is daaraan onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Deze olie is
voorts tijdens een hoge waterstand op een
grasberm langs de Waterweg neergeslagen
en heeft de vrij jonge grasmat ter plaatse geheel verstikt.’ De ingenieur dacht zelfs dat de
volksgezondheid hiervan ‘nadeel kan ondervinden’. Het probleem was dat het lozen van
olie weliswaar niet mag, maar dat toezicht
houden op alle schepen ondoenlijk was. De
Rijkshavenmeester klaagde dat soms ‘den
vermoedelijken overtreder’ kon worden aangewezen ‘doch met zekerheid was dat haast
nooit te doen zoodat het geen zin had proces-verbaal op te maken.’ In juni van dat jaar
werd de schipper M. Kok, die zich van geen
kwaad bewust was, wél bestraft voor het lozen
van olie. De kantonrechter gaf hem een boete
van tien gulden. Rijkswaterstaat verzuchtte in
een brief aan de directie in Den Haag: ‘Het

behoeft geen betoog dat een dergelijk lage
boete belanghebbenden geenszins zal doen
afschrikken (...) aangezien deze boete belangrijk lager is dan de kosten om de vuile en onbruikbare olieresten te vervoeren, op de wal
te lossen en door verbranding te vernietigen.’
De kwestie leidde zelfs tot overleg binnen het
kabinet. Uiteindelijk schreef de minister van
Verkeer en Waterstaat een briefje naar de Directie Benedenrivieren. Hij had van zijn collega van Justitie vernomen dat op de hoogte
van boetes opgelegd door de kantonrechter
geen invloed kon worden uitgeoefend. Dit
in verband met de onafhankelijkheid van de
rechterlijke macht.
Begin jaren vijftig had de verontreiniging met
olieresten binnen de Dienstkring Rotterdamse Waterweg van Rijkswaterstaat (RWS) nog
steeds de ‘volle belangstelling’ van Rijkswaterstaat. Bestrijding van deze vervuiling was
‘effectief onmogelijk’. De dienst klaagde in
brieven aan de directie dat de gemeente Rotterdam - in het bijzonder het Havenbedrijf
- er weinig aan deed. De hoofdingenieur C.
in ‘t Veld (RWS) herinnerde eraan dat overal
‘korte metten’ werd gemaakt met overtreders
van Rijksregels behalve in de ‘wereldhaven
Rotterdam’. Volgens hem waren de belangen van de scheepswerven ‘buitengewoon
groot’. De hoofdingenieur verwachtte in
de toekomst ‘steeds grotere problemen’. In
een andere brief schreef de ingenieur dat de
Dienstkring overtredende schepen zou kunnen weigeren, maar dat de Dienstkring nu

eenmaal ‘een open oog moet hebben’ voor de
belangen van de gemeente Rotterdam. Maar
anderzijds kon er volgens hem toch ‘geen
roofbouw worden gepleegd door deze rivier
als een groot riool te gaan benutten’, waarmee
hij refereerde aan het lozen van allerlei soorten afval door schepen, niet alleen olie. Het
milieubesef van deze ingenieur ging daarmee
verder dan dat van collega’s van de Dienstkring. Zoals bijvoorbeeld de ambtenaar die
de vergunningaanvraag voor het storten
van afval bij Gouderak moest beoordelen.
Of de kantonniers en wakers die lokaal toezicht moesten houden langs de Hollandsche
IJssel. Zij dachten over bestrijdingsmiddelen
als DDT en drins hetzelfde als de rest van de
bevolking: het waren wondermiddelen die
vooruitgang brachten.

DDT (of dichloordiphenyltrichloorethaan)
was aanvankelijk net zo beroemd als het een
paar decennia later berucht zou zijn. Het werd
voor het eerst geproduceerd in 1874, maar
pas vanaf 1939 gebruikt om insecten te doden. Tussen 1940 en 1945 zetten geallieerde
soldaten DDT in tegen verspreiders van malaria en tyfus (foto linksonder). Na de oorlog
stegen de verkoopcijfers van DDT, dan toegepast als bestrijdingsmiddel in de landbouw,
naar grote hoogten. De Zwitserse chemicus
Paul Hermann Müller kreeg in 1948 de Nobelprijs, ‘voor zijn ontdekking van de hoge
efficiëntie van DDT als een contact-vergif tegen verschillende soorten geleedpotigen’.
Oliegigant Shell was inmiddels zijn activiteiten aan het verbreden: van olie- en brandstoffenproductie naar petrochemische producten.
In 1949 startte Shell zijn petrochemische activiteiten in Nederland. Shell was na de oorlog de grootste speler op de wereldmarkt voor
landbouwchemicaliën. Rond 1950 kwam het
onderzoek naar andere landbouwbestrijdingsmiddelen dan DDT op gang. Shell maakte in
1952 een klapper toen het Julius Hyman &
Co overnam, een grote Amerikaanse producent van insecticiden. Daarna volgde de overname van een onderzoekslaboratorium voor
drins (dan al een verzamelnaam voor vooral
de stoffen aldrin, dieldrin en endrin) in Denver, Colorado. In 1952 waren de plannen
voor een bestrijdingsmiddelenfabriek in de
Eerste Petroleumhaven in Pernis klaar. Daar
ging Shell Chemie onder meer de nieuwe be-

133

134

strijdingsmiddelen aldrin en dieldrin produceren. Shell was in de jaren vijftig de enige
producent van drins in de wereld, in twee
fabrieken.
Dieldrin was in 1948 in productie genomen
door Julius Hyman en was zeer giftig voor insecten. Het chemisch nauw verwante aldrin
was niet erg giftig voor insecten, maar vormde eenmaal opgegeten door insecten dieldrin
waardoor de dieren toch stierven. Daarna
volgde de ontwikkeling en productie van
endrin. De stoffen leken erg op elkaar, waren
in principe dodelijk voor vele diersoorten en
werden toegepast bij verschillende gewassen.
Zo was endrin zeer giftig voor knaagdieren
en organismen die in water leefden. Bij de
productie van drins werd onder meer drinshoudende vloeistof gefilterd in aarde. De Verenigde Staten kenden in de jaren vijftig een
lozingsverbod voor drinshoudende stoffen.
Daarom gebruikte Shell in de drinsfabriek in
Colorado een verdampingsbassin om aldrin
en dieldrin uit afvalwater te verdampen. Maar
in Nederland bestond in de jaren vijftig geen
lozingsverbod en Shell kreeg tot 1964 een
vergunning om drinshoudend afvalwater te
lozen. Het met drins verontreinigde aardefilter, een grinderig zand, werd tot 1959 gestort
langs de Hollandsche IJssel. Na de vissterfte
van 1959 schreef Rijkswaterstaat in een rapport dat dit zand ‘zich niet deed aanzien als
een chemicalie, wel werd een onbekende geur
ervan vastgesteld’. Maar de enorme giftigheid
van endrin voor vissen was met de vissterfte
in 1959 in de praktijk wel aangetoond. In

theorie was endrin dodelijk voor alle waterorganismen in een verhouding van 1 op 100
miljoen. Andere nare eigenschappen van
drins waren de persistentie, het brak nauwelijks af, en het gegeven dat ze zich hechten
aan vetten. Drins konden zich aldus ophopen
in planten en dieren, en zich zo verspreiden
tot aan de top van de voedselketen (dier &
mens). Juist die persistentie maakte aldrin en
dieldrin tot populaire middelen bij akkerbouwers. Ze hoefden maar één keer per jaar te
spuiten, omdat het gif langdurig op de velden

Op de foto (Nieuw-Zeeland, omstreeks 1960)
de wereldwijd toegepaste praktijk van het
‘sheep dipping’, een bad in chemicaliën om
schapen te beschermen tegen ongedierte dat
zich in de vacht nestelt. In de jaren vijftig en
zestig werd hiervoor meestal dieldrin gebruikt.
In schapenland Nieuw-Zeeland is grondwater
in de buurt van oude ‘sheep dip sites’ vaak
ernstig verontreinigd met drins.

aanwezig bleef.
Shell had halverwege de jaren vijftig twaalf researchcentra - in de VS, in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland - met 4.400 mensen en een jaarlijks budget van 150 miljoen
gulden. Met name het middel endrin was
een commercieel succes. De fabriek in Pernis breidde in 1957 voor de eerste keer uit.
Ongelukken zoals in 1959 de vissterfte in de
Hollandsche IJssel kwamen over de gehele
wereld voor. Shell heeft na dit incident overigens geen drins meer laten storten in Nederland. Binnen het concern ontstond in die tijd
mondjesmaat aandacht voor de risico’s die het
gebruik van chemicaliën met zich meebracht.
In de jaarverslagen druppelden opmerkingen
erover door. In Engeland ging een speciaal researchteam varianten van aldrin-achtige middelen onderzoeken. In een verslag stond: ‘De
bestudering van maatregelen ter bescherming
tegen vergiftiging tijdens bereiding of toepassing van bepaalde chemische producten voor
de landbouw zal worden voortgezet en centraal geschieden in een nieuw laboratorium.’
Al ten tijde van de stort in Gouderak droegen
personeelsleden van Shell, die betrokken waren bij de productie van drins, beschermende
kleding en werden zij regelmatig medisch onderzocht. Maar verder hielden niet veel mensen in die tijd rekening met de gevaren van
chemische stoffen.
Buiten de chemische industrie was er voor het
eerst publieke aandacht voor de gevolgen van

het gebruik van bestrijdingsmiddelen toen de
Amerikaanse biologe Rachel Carson in 1962
een serie artikelen publiceerde, die daarna in
boekvorm verschenen onder de titel ‘Stille
Lente’ (‘Silent Spring’). Carson stelde de vraag
hoe rationeel het was om grote hoeveelheden
chemicaliën te verspreiden over akkers zonder
te weten wat het uiteindelijke effect daarvan
was op het milieu. Carson richtte zich in het
bijzonder op DDT, een middel dat iedere
Amerikaan kende van huishoudelijk gebruik.
Ze suggereerde dat de waargenomen sterfte
van vogels, zoals de grote stern en de buizerd,
maar ook vissen, in bepaalde gebieden te wijten was aan het gebruik van DDT. ‘Stille Lente’ sloeg in als een bom; het werd een bestseller en ook in Nederland kwam het boek uit.
In de jaren na 1962 kwam er in de Verenigde
Staten een discussie over bestrijdingsmiddelen op gang; in deze periode zien we min
of meer de geboorte van de milieubeweging.
Vanaf eind jaren zestig werden vele middelen,
waaronder DDT en drins, in de meeste landen stapsgewijs verboden.
In 1962 reageerde Shell voor het eerst op de
insecticiden-discussie, een beetje verstopt in
een jaarverslag: ‘Kunstmeststoffen verhogen
de vruchtbaarheid van de bodem, herbiciden verdelgen het onkruid en insecticiden
vernietigen de schadelijke insecten en ander
gedierte, die de mens thans nog beroven van
zo’n groot gedeelte van de gewassen die hij
verbouwt. Tegen het gebruik van deze essentiële chemische producten wordt wel eens
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geageerd als zouden ze “het evenwicht in de
natuur verstoren” en gevaar opleveren voor
de vogelstand en het leven der dieren, ja,
zelfs een bedreiging vormen voor de gezondheid van de mens. Dergelijke beweringen
zijn sterk overdreven. Chemische producten
voor de landbouw, waarvan de opbrengst van
het moderne agrarisch bedrijf afhankelijk is,
worden, voordat ze in de handel worden gebracht, jarenlang in laboratoria en in de praktijk uiterst nauwgezet op hun werkzaamheid
en op hun veiligheid beproefd.’
Pas in 1968 erkende Shell dat pesticiden ‘van
nature’ giftig waren. Oud-topman Ph. F.
Spoor stelde dat de vissterfte in Gouderak van
1959 ‘een aanzet (was) tot het ontwikkelen
van faciliteiten om giftig afval zelf te verwerken. Het afval dat nog wordt afgevoerd ter
verwerking bij derden wordt door ons nauwkeurig gevolgd, waarbij transport en verdere
verwerkers nauwkeurig worden gescreend.’
Maar in 1982 nog nam Shell bij monde van P.
van Duursen, directeur van Shell Chemie, het
opmerkelijke standpunt in dat de gevaren van
bodemvervuiling ‘schromelijk overdreven’
waren. ‘Na Lekkerkerk is er een angstpsychose ontstaan, die nergens voor nodig is. In de
kranten wordt tolueen afgeschilderd als een
gevaarlijke stof maar dat is het niet, hoewel je
met elke koolwaterstof voorzichtig moet zijn.
Benzeen wel, daar moet je mee oppassen.’
Dieldrin en aldrin werden toen al een aantal jaren amper nog gebruikt in de Verenigde
Staten, een van de resultaten van het be-

wustwordingsproces rond de giftigheid van
bestrijdingsmiddelen. In 1973 wees een onderzoek van de Food and Drug Administration (FDA) uit dat 99,5% van de bevolking
dieldrin in het lichaam had. En rond die tijd
stelde de Environment Protection Agency
(EPA) dat drins een ‘extreme verhoging’ van
het risico op kanker met zich meebrachten.
Midden jaren tachtig werden drins definitief
verboden in de VS. De Europese Unie was ‘de
grote broer’ voor; zij verbood het gebruik van
drins in 1981. De productie werd wereldwijd
stopgezet in 1990, maar het duurde nog ruim
10 jaar voordat drins (en een aantal andere
pesticiden) wereldwijd werden verboden en
wel in het Verdrag van Stockholm (Verenigde
Naties, mei 2001; in werking getreden mei
2004). Nederland ratificeerde het Verdrag in
2002.
In de jaren tachtig was Gouderak in rep en
roer over de invloed die de vervuilde Zellingwijk zou kunnen hebben op de (volks)gezondheid. SRV-man Boerefijn zag de omzet
van mineraalwater in het dorp tot ongekende
hoogten stijgen. De voorzitter van de BBG
trok in de kranten geruststellende opmerkingen van deskundigen in twijfel. Bijvoorbeeld
die van de Gouderakse huisarts Bouman, die
had verklaard nog nooit een ziektegeval dat
was veroorzaakt door het gif behandeld te
hebben. ‘Nonsens, hoe kan deze huisarts dat
zeggen? Hij weet het niet en wij weten het
niet.’
In Gouderak en Ouderkerk deden altijd al

verhalen de ronde over de ziektes die zouden
zijn veroorzaakt door het storten van giftig afval. Een oud-schipper hield vol dat een aantal
arbeiders op het stort, en ook schippers die op
Shell Pernis hadden gevaren, waren overleden
aan kanker en dan vooral aan slokdarmkanker. Een schipper die alleen bakken vanuit
Pernis voer, zat permanent onder een vreemde uitslag. Een jongen die op de stortplaats in
een oliedrum had gespeeld, kreeg haaruitval
en huiduitslag. En kinderen die een hut hadden gemaakt in een gat in het dijklichaam,
waren tot twee keer toe bedwelmd geraakt en
naar een ziekenhuis vervoerd. Er was ook het
verhaal van de bulldozermachinist die zo nu
en dan op de stort buiten westen raakte. Omwonenden hoorden de motor van de bulldozer dan enige tijd stationair draaien.
De directeur van het RIV, voorloper van
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne (RIVM), stelde begin jaren
tachtig dat gif uit de grond van Nederlandse
stortlocaties nergens de gezondheid in gevaar
bracht, zo was hem uit verschillende onderzoeken gebleken. Maar in het artikel “De
Kleine Gifatlas van Nederland”, in weekblad
Vrij Nederland (maart 1983), waar Gouderak
in de lijst van meest vervuilde locaties op de
11de plaats te vinden was, trok een wetenschapper fel van leer tegen het RIV-onderzoek. ‘Als de bevolking niet massaal wordt
onderzocht, hoe kan je dan zeggen dat er
geen schade is opgetreden als gevolg van het
leven op gifgrond?’ Kritische toxicologen

waren niet gehoord, en de belangen van de
RIV-onderzoekers zouden wel eens elders
kunnen liggen. Op basis van de beschikbare
informatie adviseerde het provinciale team,
dat het beleid rond de Zellingwijk coördineerde, tegen het uitvoeren van een algemeen
gezondheidsonderzoek. Zo’n onderzoek was
niet zinvol, omdat de populaties statistisch te
klein waren om met elkaar vergeleken te kunnen worden en tot wetenschappelijk onderbouwde conclusies te komen.
In later jaren zijn dergelijke onderzoeken elders in Nederland - wel uitgevoerd, maar
nooit is aangetoond dat er een direct verband
bestaat tussen bodemvervuiling en volksgezondheid. De conclusie dat er dus ook langs
de Hollandsche IJssel geen mensen ziek zijn
geworden van gifstoffen op stortplaatsen is
daarmee natuurlijk nog niet gerechtvaardigd.
Het is best mogelijk dat er individuele ziektegevallen zijn geweest waarbij een langdurig
contact met bepaalde gifstoffen de oorzaak
was. Zeker is alleen dat dergelijke gevallen
niet in meetbare aantallen zijn voorgekomen.
Maar dat is (statistische) wijsheid achteraf.
Ten tijde van de commotie rond de gifstort
op de Zellingwijk moesten er door bestuurders besluiten worden genomen waarbij de
kennis en normen van die tijd de leidraad
waren. Bart Huiskes, die destijds voor deze
verantwoordelijken de besluiten moest voorbereiden, twijfelt ook nu niet: ‘Het was het
beste om de mensen weg te halen, gezien de
onzekerheid en de omstandigheden.’ De Zel-
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lingwijk was, omdat er mensen pal op het
afval woonden, een bijzonder geval. En de
hoeveelheden gif en de mate van giftigheid
van de stoffen, gestort op een beperkte oppervlakte, waren voor Nederlandse begrippen
uitzonderlijk.
Uiteindelijk was het misschien niet zozeer de
aard van ‘het stille gif ’ die een belangrijke rol
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speelde bij de besluitvorming in Gouderak,
maar meer de onzekerheid onder de bevolking en de bestuurders. Ruud Cino van het
Ministerie van VROM: ‘Dat is het moeilijke.
Voortdurend krijg je de vraag: hoe gevaarlijk
is het? Het lastige is dat je het nooit zeker
weet.’
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12 ‘Shell helpt’
Het heeft Shell enorm veel publiciteit opgeleverd: de slogan die de titel is van dit hoofdstuk en de flitsende reclamespotjes op de televisie waarmee de oliegigant vanaf 1978 zijn
benzineproducten promootte. Het vertrouwenwekkende stemgeluid en voorkomen van
Kees Brusse waren daaraan in niet geringe
mate debet. De acteur hield er, naar eigen zeggen, een mooi huis op de Antillen aan over,
maar de bewoners van de Zellingwijk waren
het over één ding eens: dankzij Shell moesten
zij midden jaren tachtig hun huis uit.
De vijftienjarige scholier Eugène van Ravensteijn, die met zijn familie op de Zellingwijk
woonde, verwoordde het in 1985 aldus:
‘Aan de oppervlakte en diep in de grond
Daar waar eens de visser stond
Liggen her en der verspreid
Gevaarlijke stoffen bij Shell bereid
Het is een gevaar voor mens en dier
En toch leven er mensen op die rommel hier.’
(bron: Utrechts Nieuwsblad/NZC, 10 november 1982)
Toen al werd er op een van de afvalcontainers op de Zellingwijk antireclame gemaakt

voor de multinational met hun eigen logo en
slogan. De sentimenten kregen op 20 juni
1992 zelfs een ‘officieel’ tintje, toen op een
plaquette onthuld bij de oplevering van de
nieuwe woningen aan de Dorpsstraat de tekst
verscheen: ‘We Shell Overcome…’
Gelijk met de drinshoudende oliën op de Zellingwijk borrelde in Gouderak natuurlijk de
vraag op: ‘Is dit de schuld van Shell?’ Een retorische vraag voor velen. Want het was voornamelijk chemisch afval uit de Botlek dat op
de Zellingwijk was gestort en van dat afval
was weer het meeste afkomstig van Shell. Iets
waarvan het bedrijf overigens nooit een geheim heeft gemaakt, want voor Shell is het
altijd duidelijk geweest dat zij juridisch niet
aansprakelijk was voor de verontreiniging.
Zeker niet na de voor Shell bevrijdende uitspraak van de Hoge Raad in 1994. Een uitspraak met een kanttekening, dat wel…
In de jaren tachtig begonnen al snel na de
gifaffaire in Lekkerkerk de discussies over de
schuldvraag. En daarmee ook over de schuldvraag in Gouderak, maar het is de Lekkerkerkaffaire die een en ander politiek gezien in een
stroomversnelling bracht. Milieu en zeker de

De logo’s van Shell door de jaren heen (inzet linksonder) met het huidige logo in het groot. Rechtsonder een curiositeit: een smeuig boterkoekje met het Shell-logo, door inwoners van Gouderak gepresenteerd tijdens een van de informatiebijeenkomsten van de Stichting Herontwikkeing Zellingwijk.
Bronnen: Shell, Internet / Google Afbeeldingen, onbekend.
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bodemschandalen waren ‘hot’ en in die tumultueuze periode trad, op 1 februari 1982,
Hugo von Meijenfeldt als jong jurist in dienst
van het ministerie van VROM. De Tweede
Kamer discussieerde over wat er moest gebeuren met bedrijven die de bodem vervuilden of in het verleden hadden vervuild. In de
Nederlandse volksmond was Shell de grote
boosdoener en moesten dergelijke bedrijven
worden aangepakt. Geen wonder dat ook in
de Tweede Kamer in begin jaren tachtig dit
sentiment de boventoon voerde. De regering
en Tweede Kamer zagen dure saneringsoperaties naderbij komen, mét de bijbehorende
vraag: hoe moesten die worden betaald? Gezien de enorme kosten kon dat alleen maar
uit de algemene middelen komen en daarmee
werd het probleem van de bodemvervuilingen een kabinetskwestie.
De linkse partijen in het parlement voelden
er wel voor om grote vervuilende bedrijven
heffingen - lees: milieubelastingen - te laten
betalen voor hun uitstoot van afvalstoffen.
Maar een Kamermeerderheid, met name de
VVD, was hier tegen. Nog meer belastingen
wees de VVD af. Wie zo onvoorzichtig was
het milieu te vervuilen, was geen goede ondernemer en moest de schade dan maar betalen, zo vond de partij. De Tweede Kamer
besloot de mogelijkheid tot het verhalen van
schade door bodemverontreiniging te verankeren in de nieuwe Interimwet Bodemsanering (IBS). Hoofdtaak van de VROM-jurist
Von Meijenfeldt werd uit te zoeken hoe dat
juridisch in elkaar moest worden gestoken.

Hij opereerde op maagdelijk terrein, want
zo’n verhaalsartikel was een volstrekt nieuw
fenomeen.
Welk wetboek nemen we om het artikel op
te gronden, was de eerste vraag die opkwam.
Onwillekeurig denken veel mensen dan aan
het Wetboek van Strafrecht, maar dat leverde
direct al een probleem op, vertelt Von Meijenfeldt. ‘Een basisgedachte in ons rechtssysteem is dat je niet kunt straffen zonder
voorafgaande bepaling dat iets strafbaar is.
Je kunt strafrecht niet met terugwerkende
kracht laten gelden.’ In de jaren vijftig was
er geen artikel in het Wetboek van Strafrecht
dat het storten van drins strafbaar stelde, en
een bedrijf als Shell kon dus niet met terugwerkende kracht daarvoor strafbaar worden
gesteld. Von Meijenfeldt concludeerde dat ze
de mogelijkheid schade door bodemvervuiling te verhalen, moesten gaan uitwerken op
basis van het begrip schuldaansprakelijkheid
uit het Burgerlijk Wetboek. De gedachte was
dat een bedrijf, door de bodem te vervuilen,
zich schuldig maakte aan onrechtmatig handelen en de daaruit voortkomende schade
moest vergoeden. Door deze zogenoemde
‘onrechtmatige daad’ moest dan een ernstig
gevaar voor de volksgezondheid zijn ontstaan.
In de toelichting op de wet stond verder dat
in Nederland het principe ‘de vervuiler betaalt’ heeft te gelden. Met spoed werd de Interimwet door het parlement behandeld en
vanaf 1 januari 1983 was de weg vrij voor de
regering om een aantal grote bedrijven die

verantwoordelijk waren voor enorme vervuilingen aan te pakken. Het ministerie maakte
de keus om de verantwoordelijken voor een
aantal zeer grote gifstortingen aan te pakken.
Het waren, naast Shell, ook Solvay Duphar
en Philips, onder meer (mede)verantwoordelijk voor het storten van chemisch afval in de
Volgermeerpolder en bij de Diemerzeedijk in
Amsterdam, en een locatie in Stadskanaal.
Bij die keuze bestond geen twijfel over de
betrokkenheid van Shell bij de vervuiling in
Gouderak. Shell was immers al in 1959, ten
tijde van de vissterfte, in beeld als vervuiler.
Het was ook het enige bedrijf in Europa dat
de toen aangetroffen drins produceerde.
Shell had natuurlijk zien aankomen dat het
bedrijf als schuldige zou worden aangewezen,
of nog erger: aansprakelijk zou worden gesteld, en had na de ontdekking van de gifstort
in Gouderak direct stelling genomen in de

publiciteit. De directeur van Shell Chemie,
P. van Duursen, liet in 1982 in de Goudsche
Courant weten dat de sanering in Lekkerkerk
in zijn ogen ‘kostbaar en overdreven’ was
geweest. Verder vond Van Duursen dat zijn
bedrijf niet ‘moreel verantwoordelijk’ kon
worden gehouden voor gifstortingen langs de
Hollandsche IJssel.
Maar de voortekenen waren slecht voor Shell.
In maart 1983 schreef minister van VROM
Pieter Winsemius in antwoord op Kamervragen dat hij eigenlijk vond dat de veroorzaker
van de verontreiniging van de Zellingwijk de
schade moest betalen. In alle stilte schreef
de landsadvocaat in juni een sommatiebrief
aan Shell. De aanhef was standaard (‘Tot mij
wendde zich de Staat der Nederlanden...’),
maar de geadresseerde was bijzonder. Hugo
von Meijenfeldt: ‘Het was een droge brief
waarin Shell werd verzocht om zo goed te zijn
op een bepaalde girorekening een bepaald bedrag over te maken.’
Het was nog nooit voorgekomen dat de Nederlandse overheid (overigens waarschijnlijk
ook geen buitenlandse overheid) de euvele
moed had om zomaar een sommatiebrief te
sturen aan een gigantisch instituut als Shell
vanwege een milieuverontreiniging. Ten
kantore van Shell fronste men de wenkbrauwen. Direct na ontvangst van de brief greep
Shell-bestuurder Cor Herkströter de telefoon
om de milieuminister op te bellen. Wat dat
voor een brief was, wilde hij weten van Pieter
Winsemius, of er misschien een foutje was ge-
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maakt door een overijverige ambtenaar. Maar
Winsemius gaf aan dat het ernst is: ‘Ja, goeie
brief hè?,’ was volgens de overlevering zijn
reactie. Winsemius zou eraan hebben toegevoegd dat hij overigens de volgende dag, volgens de agenda, volgaarne een nieuwe waterzuiveringsinstallatie van Shell wilde openen.
‘Maar ik vind dat jullie niet flauw moeten
doen over het verleden,’ aldus Winsemius.
Toen in augustus de termijn van de sommatiebrief was verstreken zonder verdere reactie van Shell, informeerde de landsadvocaat
bij Von Meijenfeldt wat hij nu moest doen.
‘Nou, doe maar wat er in de sommatiebrief
staat,’ reageerde Von Meijenfeldt, volgens ei-

gen zeggen. En dus daagde in augustus 1983
de landsadvocaat Shell Chemie en Shell Raffinaderijen voor de rechtbank van Rotterdam.
Dat de Nederlandse Staat Shell - op dat moment een van de machtigste bedrijven ter wereld - de gang naar de rechter liet maken was
ongekend. De zaak tegen Shell lekte dan ook
uit naar de media, die er wereldnieuws van
maakten. Minister Pieter Winsemius werd ermee geconfronteerd toen hij op een camping
in Frankrijk Le Monde opensloeg. ‘Misschien
was het toch handig geweest als je me even
had gebeld’, koppelde hij later terug naar de
nog niet zo ervaren Von Meijenfeldt.
De dagvaarding was het begin van een lange
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Shell Pernis, Rotterdam. Foto © KeesB 2007, gepubliceerd op Zoom.nl.

juridische strijd die pas in 1994 definitief zijn
beslag zou krijgen. Het grote probleem van
het kleine Gouderak kreeg toen betekenis
voor heel Nederland.
De twee partijen die gezamenlijk een procedure tegen Shell begonnen, waren de gemeente Gouderak en de Staat der Nederlanden. De provincie deed niet mee omdat de rekeningen voor bodemsaneringen uiteindelijk
door het Rijk werden voldaan. De gemeente
Gouderak wilde 201.720 gulden aan kosten
vergoed zien, die waren gemaakt doordat het
bestemmingsplan moest worden gewijzigd
en de bouwplannen van Dorp-Zuid in versneld tempo moesten worden uitgevoerd om
de bewoners van de Zellingwijk woonruimte
te bieden. De Staat maakte aanspraak op een
vergoeding voor de saneringskosten. De Staat
zei op dat moment al 1.152.830 gulden te
hebben uitgegeven en begrootte de rest van
de sanering nog op zo’n 60 miljoen gulden.
De Staat probeerde in de procedure vast te
laten stellen dat het storten van drins in opdracht van Shell een onrechtmatige daad was.
De landsadvocaat stelde voor de rechtbank:
‘Shell heeft onzorgvuldig gehandeld door ondanks de specifieke deskundigheid ten aanzien van aard en gevaar van de betrokken producten daarover geen mededeling te doen aan
betrokken transportbedrijven, deze bedrijven
niet nadrukkelijk te waarschuwen en meer algemeen door niet te zorgen dat de betrokken
producten terechtkwamen op een plaats waar

geen verontreiniging van de bodem zou kunnen plaatsvinden.’
Het leveren van feitelijk bewijs dat Shell de
vervuiler was geweest, was niet het juridische obstakel. Shell gaf grif toe de drins naar
Gouderak te hebben laten vervoeren. Het ingewikkelde juridische getouwtrek draaide om
iets anders: de vraag of Shell al dan niet zorgvuldig had gehandeld. En ook om de daarop
volgende vraag: had Shell ten tijde van het
storten kunnen weten dat er decennia later
zo’n enorme schade uit zou voortkomen?
Voor de rechtbank was van belang hoe de
transporten naar Gouderak precies tot stand
kwamen. Na archiefonderzoek waren de partijen het daarover in grote lijnen wel eens. In
de praktijk kwam het afval van Shell Pernis
terecht in bakken die bij de fabriek op de
Vondelingenplaat langs de kade stonden opgesteld. Shell stelde dat er in die bakken uiteindelijk 1.500 vaten met restanten van chemische bestrijdingsmiddelen zijn geleegd, wat
zou overeenkomen met 10.000 kilo drins. De
drins werden in de bakken vermengd met ander afval en aarde. De landsadvocaat spreekt
van in totaal één miljoen kilo door drins verontreinigd afval.
Shell had voor het verwijderen van het afval
in die bakken een opdracht verstrekt aan het
bedrijf Dako uit Nieuwerkerk aan den IJssel.
De firma Dako, die nu niet meer bestaat, was
eigendom van de familie Dalmeijer, die in
Nieuwerkerk aan den IJssel autowrakken verwerkte. Bij Dako waren drie personen betrok-
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ken: de broers Johannes en Teun Dalmeijer
en een zekere Arie Korvink. In 1982 zei één
van de broers Dalmeijer tegen het Algemeen
Dagblad er ‘niets meer van te weten’. Arie
Korvink regelde alles en die zou zijn ‘geëmigreerd’. Vaststaat dat Dako van Shell voor het
af te nemen chemisch afval een bedrag ontving, maar dat Dako niet zelf de transporten
uitvoerde. Dako laadde alles over in schepen
van Van Nieuwpoort uit Gouda, die (onder
meer) koers zetten naar Gouderak. De Staat
vond in de gang van zaken een ondersteunend
argument voor de stellingname dat Shell onzorgvuldig was geweest en voor een koopje
van zijn chemisch afval af wilde. Waarom zou
een gerenommeerd bedrijf als Shell anders
zaken doen in een schimmige constructie als
die met Dako en Van Nieuwpoort?
De Rechtbank van Rotterdam wees in zijn
eindvonnis de eis van de gemeente af, omdat die onvoldoende had aangetoond dat de
stort de gemeente op kosten had gejaagd. De
rechtbank achtte het storten in opdracht van
Shell wel onrechtmatig, maar besliste dat de
Staat en Shell door nader onderzoek tot een
schikking moesten proberen te komen. Daarop gingen zowel de gemeente Gouderak als
Shell in hoger beroep bij het gerechtshof in
Den Haag. Voor alle partijen was de zaak te
principieel en te belangrijk om te schikken.
Over en weer wisselden zij bij het gerechtshof argumenten uit in lange nota’s. Pas op
19 november 1992 kwam er een belangrijk
tussenarrest, waarin het Hof tot een aantal

rechtsoverwegingen kwam, maar nog niet tot
een eindoordeel. Het Hof schreef er niet aan
te twijfelen dat de stortingen van chemicaliën in Gouderak illegaal waren en Shell in
principe onrechtmatig had gehandeld. In de
vergunning van Van Nieuwpoort in het kader
van de Rivierenwet stond klip en klaar vermeld dat het storten van chemicaliën verboden was. Bovendien mocht ‘drijvend vuil’ het
rivierwater niet verontreinigen, hetgeen wel
was gebeurd.
Het storten was dus illegaal, maar aan wie was
dat toe te rekenen? Shell ontkende te hebben
geweten van de vergunningsvoorwaarden.
De Staat stelde dat Shell dit wel had moeten
weten, maar het Hof besliste dat de bepalingen in de vergunning zich richtten op de gemeente en op Van Nieuwpoort. Aan de door
de Staat ‘op veronderstelling’ gebaseerde kennis van Shell moest als ‘te vaag (...) worden
voorbijgegaan’. Bovendien had Shell in die
tijd - de jaren vijftig - ook geen verplichting
om zich op de hoogte te stellen.
Een ander belangrijk twistpunt was de situatie
op de stortplaats en het toezicht op het storten. Shell vond dat zij niet verantwoordelijk
was voor het toezicht op de stort. Omdat de
gemeente Gouderak en Rijkswaterstaat daar
zorg voor droegen, hoefde Shell zich daarover
niet te bekommeren. Bovendien, zo zei de
Shell-advocaat op een zitting: ‘De vissterfte
was niet het gevolg van de aanwezigheid van
drins in de bodem van de stortplaats. Zij
ontstond doordat de kade - die de stort zou

afsluiten van de rivier - werd gemaakt van
vuil.’ Verder wees Shell erop dat de overheid
in 1959 na de vissterfte geen actie had ondernomen. De gemeente noch andere autoriteiten lieten ergens langs de rivier een bodemonderzoek doen. Ook niet voorafgaand aan
de nieuwbouw op de Zellingwijk van begin
jaren zestig. De noodzaak tot sanering werd
in die tijd dus door de overheid niet ingezien.
Hoe kon dan van Shell worden verwacht te
voorzien dat de stort voor de overheid later
hoge saneringskosten tot gevolg zou hebben.
Op grond van deze punten vond het Hof dat
er bij een eventuele schadevergoeding wel
aanleiding was tot een matiging. Met andere
woorden, de gemeente Gouderak had beter
moeten opletten.
Aan de andere kant: Shell wist van de giftigheid van drins, concludeerde het Hof. In een
rapport van de Vrije Universiteit (VU) stond
dat binnen de chemische industrie wel degelijk kennis aanwezig was én zorg bestond over
de schadelijkheid van drins voor het milieu.
Maar, zo zegt het Hof, uit dat rapport viel
niet af te leiden dat het voor Shell duidelijk
moest zijn geweest dat na het storten in de
toekomst sanering van de bodem noodzakelijk was. Het VU-rapport stelde slechts ‘dat
het waarschijnlijk is’ dat chemische bedrijven
als Shell zich in de jaren vijftig zorgen maakten over het milieu. Ook getuigenissen van
farmaceutische inspecteurs en uitlatingen van
Shell-medewerkers vond het Hof ‘te vaag’. Uit
de bevindingen van twee hoogleraren op mi-

lieugebied concludeerde het gerechtshof dat
in de wetenschappelijke literatuur van vóór
1970 wel werd geschreven over vervuilingen
door oliehoudende stoffen en benzine, maar
niets te vinden was over schade door stoffen
zoals drins. In het tijdschrift ‘Water, Bodem,
Lucht’ was voor 1970 zelfs helemaal niets te
lezen over bodemvervuiling door chemicaliën. Het gerechtshof in Den Haag besliste dat
Shell in principe onrechtmatig had gehandeld, maar dat de zaak nog wel verder moest
worden onderzocht. Voor Shell was het arrest
echter zó onbevredigend, dat het bedrijf direct in cassatie ging bij de Hoge Raad. Daardoor was het voorgenomen nader onderzoek
van het gerechtshof van de baan.
Twee jaar later, op 30 september 1994, volgde een verzamelarrest van de Hoge Raad, dat
niet alleen over Shell ging maar ook over de
andere mega-vervuilingen zoals de Volgermeerpolder. Het was een voor de Staat, en
voor ambtenaren als Hugo von Meijenfeldt,
ontluisterende uitspraak. Zichtbaar geslagen
beluisterde de delegatie van VROM de conclusies van het hoogste Nederlandse rechtscollege. ‘Wij dachten: deze zaak kán niet worden verloren’, vertelt Von Meijenfeldt terugkijkend op die dag. ‘In de voorgaande procedures zeiden de rechters dat de Staat erin was
geslaagd te bewijzen dat Shell de veroorzaker
was geweest en dat het onrechtmatig was, ook
naar de kennis van toen. Het noodzakelijke
oorzakelijke verband en de nalatigheid waren aanwezig en Shell had ook moeten waar-
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schuwen voor de gevaren.’ En toch verloor de
Staat, Shell hoefde niet te betalen.
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De achtergrond van het oordeel van de Hoge
Raad was een zelden toegepast principe in
de wetgeving. Dat principe (met de Duitse
naam ‘Schutznorm’) draait erom dat onrechtmatigheid alleen tot aansprakelijkheid en
schadevergoeding kan leiden als de onrechtmatigheid ‘jegens’ een partij is gebeurd. En
dat principe heeft de Hoge Raad op de zaak
toegepast. In dit geval was het storten door
Shell wél onrechtmatig, maar niet jegens de
Staat. De Hoge Raad vond dat de Staat op
het moment van de stortingen kennelijk geen
belang had bij een sanering en Shell had toen
dus niet kunnen weten dat de overheid de
boel later zou gaan opruimen. Daarmee was
het storten door Shell dus geen onrechtmatige daad jegens de Staat. De Hoge Raad wees
er ook op, dat in de jaren vijftig geen mogelijkheid bestond om in verbrandingsovens
van de drins af te komen. Naar de maatstaven
van die tijd was het ‘begraven’ van afval, zoals in Gouderak was gebeurd, juist een goede
manier om van dat afval af te komen. Daarbij kwam dat vervoerder Van Nieuwpoort als
bonafide bekend stond en dat het ophogen
van de Zellingwijk van overheidswege was
bepaald. Shell had dus geen enkele reden om
aan te nemen dat de opgehoogde zelling later
tot risico’s voor bewoners en tot hoge saneringskosten zou leiden. Op zeker moment
was de Nederlandse samenleving zich er wel
bewust van geworden dat het storten van gif-

tig afval gevaarlijk was voor de volksgezondheid en niet anders dan tot sanering kon leiden. De Hoge Raad wilde voor dat moment
van bewustwording een datum markeren om
de toepassing van haar arrest op andere zaken
mogelijk te maken. Dat werd 1 januari 1975.
Bedrijven die vóór die datum de Nederlandse
bodem hadden verontreinigd, waren daarvoor dus niet meer aansprakelijk te stellen.
Aanvullend op dit arrest toverde de Hoge
Raad nog een konijn uit de hoge hoed en
wees op een belangrijk verschil tussen de
Nederlandse Staat en individuele bewoners
van Gouderak. Jegens een individu zou Shell
namelijk wel aansprakelijk zijn geweest.
Als de Staat de klacht van begin af aan anders had ingekleed, had Shell misschien wel
een schadevergoeding moeten betalen. De
Gouderakkers was na deze uitspraak de moed
in de schoenen gezakt. Een nieuwe, langdurige zaak tegen Shell aanspannen, daar had
niemand zin meer in. Bovendien zouden zij
dan zelf opdraaien voor de kosten van juridische bijstand; de landsadvocaat werkt voor
de Staat, maar niet voor individuele burgers.
Het arrest van de Hoge Raad was gebaseerd
op het verhaalsartikel in de Interimwet Bodemsanering waaraan Hugo von Meijenfeldt
zo hard had gewerkt. Twijfel bekroop de jonge
ambtenaar, had een andere opstelling van het
wetsartikel de Hoge Raad anders doen oordelen? Von Meijenfeldt: ‘Het schoot tekort.
Je zou kunnen zeggen dat het wetsartikel niet

goed was geformuleerd.’
Dat er door de Hoge Raad politiek was bedreven, een suggestie die je toentertijd veel
hoorde, werd (en wordt) door geen van de betrokkenen officieel onderschreven, maar het
arrest was wel aanleiding tot veel juridische
én politieke discussie.
Zo reageerde de hoogleraar Milieurecht J.
van Dunné indertijd boos op het arrest van
de Hoge Raad. De bedrijven wisten volgens
hem ‘duivels goed met wat voor duivels goed
zij omgingen’. Hij zei er niet in te geloven dat
Shell niet precies zou weten wat de risico’s
van drins waren. Waarom moesten Shell-medewerkers in de jaren vijftig al beschermende
kleding dragen? Van Dunné stelde verder dat
er in wetenschappelijke publicaties uit die
tijd ook al werd gewaarschuwd voor de risico’s van drins. Van Dunné en anderen vonden dat de uitspraak van de Hoge Raad niet
in dezelfde geest was gedaan als andere. Een
vrachtwagenchauffeur die in 1978 bij een ongeluk olie verloor, moest de sanering van een
waterwingebied betalen. Net als Shell wist de
chauffeur niet dat hij - door een waterwingebied te vervuilen - grote schade toebracht. De
Hoge Raad rekende die schade wél toe aan
de veroorzaker, maar de schade in Gouderak
niet aan Shell.
Van Dunné heeft ook gewezen op een zaak
in Den Haag. Hier had de gemeente tussen
1907 en 1966 met een gasfabriek de bodem
verontreinigd. Dit kwam pas aan het licht in
de jaren tachtig toen er op die grond moest
worden gebouwd. Naar de maatstaven van

die tijd waren die stortingen normaal en verantwoord, zei de gemeente Den Haag. In
de rechtszaken die hierover werden gevoerd,
wees in laatste instantie de Hoge Raad dit argument af. De gemeente had beter op moeten letten, vond de Raad. Waarom oordeelt
de Raad dan in het geval van Shell zo anders?
Over de nederlaag heerste binnen het ministerie van VROM veel frustratie. Von Meijenfeldt heeft na het arrest een nieuw verhaalsartikel gemaakt in de IBS om de ‘fout’ te repareren. Expliciet stelde de wet nu dat voor de
toepassing van het artikel ‘niet is vereist dat
op het tijdstip (...) reeds jegens de overheid
onrechtmatig werd gehandeld.’ In de Eerste
Kamer werd deze herziening aangenomen
na een zeer kritische behandeling. Er werden
extra voorwaarden opgenomen; zo heeft de
Staat een veel zwaardere bewijsplicht en moet
de verontreiniging zeer ernstig zijn. Een herziening die sindsdien heeft geleid tot sporadische toewijzingen, zegt Von Meijenfeldt. In
de meeste gevallen zijn het midden- en kleinbedrijven die hebben moeten betalen. De
Staat heeft daarbij ook bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld. Nogal zuur voor
die kleinere bedrijven, in de wetenschap dat
giganten als Shell en Philips de dans waren
ontsprongen.
Ruud Cino van het ministerie van VROM kan
zich in principe vinden in deze kritiek, maar
vraagt zich gelijktijdig ook af of het wenselijk
zou moeten zijn dat de overheid grote be-
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drijven onbeperkt aansprakelijk kan stellen.
Mogen we bedrijven als Shell wel langs een
dergelijk strenge meetlat leggen, waar het gaat
om kennis over de risico’s die hun producten
met zich meebrachten, terwijl tal van gemeenten en overheidsdiensten faalden in hun
toezichthoudende functies? Neem Gouderak
(zo memoreert Cino): de inspecteur van de
volksgezondheid heeft zich behoudens overleg vóór het storten in Gouderak geen moeite
getroost om achter de gevaren van de stoffen
te komen. Volksgezondheid kwam ook na de
vissterfte niet in actie en gaf ten tijde van de
nieuwbouwplannen geen enkel teken van bezorgdheid. En eind jaren negentig verzuchtte
minister Jan Pronk (VROM) enerzijds ‘tja,
hoe is het in vredesnaam mogelijk?’, toen hij
werd geconfronteerd met de uitspraak van de
Hoge Raad, maar anderzijds was hij scherpzinnig genoeg om de andere kant van de
medaille te bezien. ‘Shell en anderen hebben
moreel gezien onder de maat gehandeld, maar
wij zijn ook verkeerd bezig geweest door daar
te gaan bouwen. Wist u destijds niet dat daar
gestort was?’, vraagt hij zich af tijdens een bijeenkomst in het Dorpshuis van Gouderak.
Shell heeft nooit spijt betuigd over het storten
van het giftige afval. Als er al sprake was van
een gevaarlijke situatie, dan was het een zaak
van gemeenten en Rijkswaterstaat om daarop
toe te zien. In de krant heeft een Shell-directeur bodemverontreiniging gebagatelliseerd
en zet de aandacht ervoor weg als ‘angstpsychose’. Dat terwijl de gevaren van drins al-

lang vaststonden. De landsadvocaat bracht op
zeker moment ter zitting zijn positie als burger en vader ter sprake. Kon de Shell-directie
haar puur juridische stellingname uitleggen
aan hún kinderen? Bezien vanuit het perspectief van een multinationale onderneming als
Shell, die als enige rationale het winstgevend
voortbestaan van het bedrijf kent, is de opstelling van Shell echter goed te verklaren en
zelfs te rechtvaardigen. Het verliezen van de
procedure zou door jurisprudentie het bedrijf
zeer veel geld hebben kunnen kosten en een
vergaande verslechtering van de (internationale) concurrentiepositie.
Terugkijkend in 2012 resteert in ieder geval
bij iedereen de verwondering over ‘de lichtzinnigheid waarmee in die tijd door de overheid en de industrie werd aangenomen dat
stortingen op een locatie die in de toekomst
zou dienen als woonlocatie geen kwaad konden.’ Deze overweging van de Hoge Raad,
letterlijk terug te vinden in het arrest, staat
als een huis. Wat ons, naast de juridische
schuldvraag en de morele verantwoordelijkheid, brengt bij het gevoelen van de burger,
in het bijzonder de Gouderakker die moest
meemaken dat zijn dorp werd vergiftigd, de
Zellingwijker die moest toekijken hoe huis
en haard werden gesloopt. Shell heeft de juridische strijd uiteindelijk gewonnen en het is
geen wonder dat de Gouderakkers zich lange
tijd verliezers hebben gevoeld. Verliezers in
een - in hun ogen - ongelijke strijd.
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Een pagina uit het arrest van de Hoge Raad. Bron Google Books.
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13 De BBG bestuurde mee
Het gemeentehuis van Ouderkerk is een rustig oord. Ambtenaren en gemeentebestuur
doen er in kalmte hun werk. Op een dag,
eind 2001 kwamen Gert Bouter en Frans
Fransen, respectievelijk voorzitter en bestuurslid van de Bewonersbelangenvereniging
Bodemverontreiniging Gouderak (BBG) op
de koffie bij wethouder Co Hoogendoorn.
Rust en kalmte stonden niet op hun agenda.
Wel hadden ze een hard standpunt waarover
een compromis onmogelijk was. De BBG
eiste zitting in de selectiecommissie voor de
(architectuur van de) nieuwe Zellingwijk.
De burgemeester, Jon Hermans-Vloedbeld,
en haar ambtenaren zagen dat heel anders;
ze willen in die commissie geen bemoeienis van de BBG. Zodoende zaten Bouter en
Fransen wethouder Hoogendoorn opgewonden aan te kijken. Met Hoogendoorn kon
je na werktijd prima een glas bier drinken,
maar daarvoor hadden de heren van de BBG
nu even geen belangstelling. Hoogendoorn
wilde het gezellig houden, hun verhaal aanhoren en de heren liefst gezwind laten terugkeren naar Gouderak. ‘De burgemeester heeft
nu geen tijd’, zei hij. ‘Wat?’, riep Fransen na
een poosje vruchteloos aandringen, ‘wij willen geen achterkamertjespolitiek over de
bouwplannen. We willen nú de burgemeester spreken.’ Uiteindelijk trok Hoogendoorn
zich terug naar de kamer van de burgemees-

ter. Hij kwam terug met een teleurstellende
boodschap: mevrouw Hermans wil alleen de
voorzitter van de BBG ontvangen. De heer
Fransen moest maar even buiten wachten.
‘Wat?’, riep op zijn beurt Bouter, rood aanlopend: ‘Potverdomme, het is een schande.’ En
zo kwam het dat Co Hoogendoorn zuchtend
ten tweede male naar de burgemeester liep.
Even later liepen de BBG’ers dan toch gezamenlijk de kamer van burgemeester Hermans
binnen. Zij hield die dag nog vast aan haar
standpunt, maar kwam daar niet lang nadien
toch op terug.
Op die manier boksten burgers in de geschiedenis van de Zellingwijk ‘buitenparlementair’ aardig wat voor elkaar. De drijfveer
was drie decennia verontwaardiging over het
onrecht, vasthoudendheid het belangrijkste
ingrediënt. Als Fransen en Bouter één van
de talloze bezoeken aflegden aan ambtenaren
of bestuurders, hadden ze de gewoonte af te
spreken wie van de twee er boos zou worden.
Ze vonden dat altijd één van hen boos moest
worden, desnoods gespeeld. Inderdaad kwam
er soms wat toneel aan te pas, maar de verontwaardiging was en bleef authentiek. Met
name bij Gert Bouter, die er zelfs na tientallen jaren op de barricaden nog wel eens slecht
van slaapt. De nachtrust van Fransen was beter, maar hij benaderde de problematiek dan

Op de foto links een vergadering van de BBG, in het Dorpshuis te Gouderak, jaar onbekend.
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ook veel minder emotioneel.
Het waren vooral Bouter en Fransen die in
later jaren op de voorgrond traden. Bij Bouter was zijn verbale rol opvallend, de inbreng
van Fransen kwam vooral tot uiting in zijn
scherpe pen en daardoor in de correspondentie van de BBG. Fransen bewoont al sinds de
jaren zeventig de statige villa ‘IJsselzicht’ aan
de rand van de Zellingwijk, waar begin jaren
zestig kolenboer Stouthart nog was gevestigd.
Maar pas toen hij in 1988 zijn reclamebureau
had verkocht, kreeg hij voldoende tijd om
zich in te zetten voor de BBG.
Naast Bouter en Fransen waren er door de
decennia heen natuurlijk een hele reeks oudbewoners van de Zellingwijk of Dorpsstraat
betrokken bij de BBG. De vereniging telde
een honderdtal leden waarvan een vaste kern
steevast de vergaderingen bezocht. In de loop
der jaren is de belangenvereniging uitgegroeid tot een niet te vermijden luis in de pels
van het openbaar bestuur. De BBG oefende
druk uit, waarvan bestuurders en ambtenaren
soms horendol werden. De BBG zag zichzelf
als partner en adviesorgaan, die de gemeente
zou kunnen helpen bij het vinden van oplossingen in kwesties rond de Zellingwijk.
Echter, van een goede samenwerking tussen
de BBG en de gemeente is eigenlijk nooit
sprake geweest. De gemeente Ouderkerk en
de BBG hebben altijd een haat-liefde verhouding gehad. Een verhouding die deels is terug
te voeren op de vermeende tenachterstelling
van ‘wij hier in Gouwerak’ door ‘zij daar in
Ouwerkerk’ sinds de samenvoeging van de

beide gemeenten op 1 januari 1985. Een
hardnekkig sentiment dat helaas ook op andere terreinen nog geregeld de kop opsteekt.
De geboorte van de Bewonersbelangenvereniging Bodemverontreiniging Gouderak, in
1982, was een direct gevolg van een initiatief
van de gemeente en de provincie om de bewoners van de Zellingwijk uit te nodigen deel
te nemen aan de projectgroep. De bewoners
zagen in dat een gezamenlijke belangenbehartiging hen daarbij zou kunnen helpen. Er
werd een bijeenkomst georganiseerd waaruit
de BBG is voortgekomen. Niet dat de BBG
nu direct een vereniging was met één gezicht
naar buiten toe. De eerste bestaansjaren van
de vereniging waren turbulent. Zo kregen
BBG-bestuurders geregeld scheldbrieven en
werden ze zelfs bedreigd; ze waren het niet
waard te leven en moesten verdwijnen uit
Gouderak. Er werd openlijk geruzied over het
beleid, er was onderling wantrouwen en een
splitsing van de prille BBG kon ternauwernood worden voorkomen. Toen het bestuur
van de BBG meende dat een vertrek van de
bewoners van de Zellingwijk, al dan niet tijdelijk, noodzakelijk zou zijn, kwam het tot
een conflict met de leden. De inzet van het
bestuur was meewerken met de overheid en zo
snel mogelijk een sanering tot stand brengen.
Gert Bouter: ’In het begin ben ik daarover
met (BBG-lid en later bestuurslid) Dirk van
Dam verschrikkelijk hard gebotst. We gingen
zelfs via de pers dingen over elkaar zeggen
die niet waar waren. Dat ging helemaal niet

goed. Een groepje echte Gouderakkers rond
Van Dam verzette zich met hand en tand tegen vertrek.’
De kwestie werd opgelost, maar ook daarna
ging het natuurlijk niet allemaal vanzelf. Je
zou kunnen zeggen dat de BBG snel volwassen werd; conflicten werden nu binnen het

bestuur uitgevochten en niet meer tussen bestuur en leden. Met regelmaat waren er slaande deuren en rode hoofden. Gert Bouter: ‘Ik
probeerde als voorzitter steeds te lijmen. Maar
ik ben zelf ook een keer weggelopen. Heb ik
alles neergedonderd. Maar ja, een paar uur later op de avond zaten we dan de boel weer op
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Frans Fransen (links) en Gert Bouter (rechts) in gesprek met - op de rug gezien - Harry Hermanns,
projectleider bij de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk, september 2006.
Foto © Stichting Herontwikkeling Zellingwijk / Frans Dingemans.

te pakken. Nee, het was echt niet alleen maar
leuk grapjes maken en gezellig kletsen.’
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Gert Bouter kwam in het bestuur toen Wil
Kraaijeveld voorzitter was. Bart Huiskes, namens de provincie Zuid-Holland projectleider Zellingwijk, weet nog precies hoe het is
gegaan. ‘Wil Kraaijeveld had een natuurlijk
soort charisma en leidde het allemaal in het
begin en zorgde dat het op zijn pootjes terechtkwam. Gert heeft dat van haar geleerd.
Maar hij wist zelf ook al prima hoe de boter
gesmeerd werd omdat hij ondernemer was.’
Bouter: ‘Wil trapte overal waar het dichtzat
de deuren open. En ik liep met haar mee, een
beetje als haar adjudant. Zo leerde ik de belangrijke mensen kennen. Toen zij wegging,
zei het bestuur in koor: jij kent al die mensen nu toch, jij moet ermee doorgaan.’ Gert
Bouter, eigenaar van de veerpont GouderakMoordrecht en vrijwillig brandweerman, begon zo een carrière als actievoerder, die langer heeft geduurd dan hij had gehoopt. ‘In
het begin vond ik het niet zo’n pretje. Zat ik
ermee dat ik een volle zaal moest gaan toespreken. Dat was ik helemaal niet gewend natuurlijk. Maar het ging steeds beter. Routine
is het woord niet, maar er kwam een bepaalde
respons uit de zaal waardoor ik merkte dat het
goed ging.’
De BBG zette zich in voor de belangen van
Gouderak en de bewoners van de voormalige
Zellingwijk, omdat zij van mening was dat
aan de belangen van deze burgers in deze uit-

zonderlijke situatie niet voldoende recht werd
gedaan. Al direct na de allereerste meldingen
over gif in de Zellingwijk eind jaren zeventig, en zeker na de landelijke onrust in mei
1980, was de weinig doortastende houding
van de gemeente veel inwoners van Gouderak
een doorn in het oog. Toen in 1982 de bom
barstte, las Bart Huiskes, dan net projectleider, ontsteltenis in de ogen van de wethouders. ‘Wat komt er nu over ons heen, zag ik
ze denken.’ Het was geen onwil, maar het
bestuurlijke en ambtelijke apparaat van eerst
Gouderak en later Ouderkerk was beslist niet
toegerust op de bijzondere omstandigheid dat
er een gigantische gifbelt onder een woonwijk
van de piepkleine gemeente bleek te liggen.
Bart Huiskes zegt destijds te hebben ingezien
dat de bewoners van de gifwijk in de verdrukking zouden kunnen komen. ‘Het was mij
duidelijk dat Gouderak, met zijn beperkte
middelen, niet in staat was zijn rol te vervullen en in deze bijzondere situatie alles te doen
voor de bewoners wat nodig was. Maar wij
(de provincie) konden natuurlijk niet op de
stoel van de gemeente gaan zitten. De regie
lag feitelijk bij ons, maar wij hadden geen
gemeentelijke taken.’ De bestuurlijke lacune
in Gouderak, blootgelegd door de bijzondere
omstandigheden, is deels ingevuld door de
BBG, vindt Huiskes. ‘De BBG is erg initiatiefrijk geweest om tot oplossingen te komen.
Bijvoorbeeld de belangenbehartiging van de
huurders is voortgekomen uit de BBG, niet
vanuit de gemeente. Die kon het probleem
gewoonweg niet aan. In Dordrecht zag ik een

wethouder eigen initiatieven nemen, die stapte zonder aarzelen naar het provinciebestuur.
Op een keer zat ik tegenover hem en sloeg
hij met zijn vuist op tafel. Hij riep: “Dat pik
ik niet, ik wil een eigen vent hierop zetten.
Het zijn wel ónze belangen waar het hier om
gaat.” Zo was het allemaal niet in Gouderak
en ook niet in andere kleinere dorpen waar ik
heb gewerkt.’
In 1982 werkten alleen de gemeentesecretaris en enkele ambtenaren van Gouderak
fulltime. De twee wethouders waren parttimers, de burgemeester waarnemend. Daar
kwam bij dat de cultuur op het gemeentehuis, ongetwijfeld net zoals in zoveel kleinere
gemeenten, niet erg dynamisch was. BBG-bestuurslid Frans Fransen laat zich ook nu nog
kritisch uit over de houding van toenmalig
burgemeester De Zeeuw, die als eerste met
de bodemramp te maken kreeg. ‘Hij bagatelliseerde de problematiek en had een houding
van “als je maar rustig blijft, komt het allemaal vanzelf wel goed”. De rol van aanjager,
het vinger-aan-de-pols-houden, het initiëren
van ideeën en het aandragen van oplossingen,
dit alles in het belang van de inwoners van
Gouderak, die rol nam hij niet op zich. Dat
deed dus de BBG.’
Gert Bouter: ‘Ik had soms het idee dat het
college van B&W helemaal niet wist waar het
provinciehuis stond. Het is toch normaal dat
een burgemeester naar Den Haag gaat om op
te komen voor de bevolking van zijn dorp?
Wij zaten in bepaalde periodes wekelijks te

douwen en te trekken op het provinciehuis.
We zeiden altijd tegen de gemeente: gebruik
ons. Neem ons in vertrouwen en stuur ons
naar Den Haag. Wij konden in Den Haag
mensen aanspreken en zo nodig mensen in
de Kamer en op ministeries voor het blok
zetten. Dat konden een burgemeester en een
wethouder niet. Wij konden hardop dingen
zeggen die een gemeente níet kon zeggen.’
Frans Fransen op zijn beurt: ‘Het gemeentebestuur wilde niet inzien dat er met de BBG
samengewerkt kon worden, dat wij konden
dienen als aanvulling op het onderbemande
gemeentelijk apparaat.’
Áls de gemeente de BBG had beschouwd als
een aanvulling op het ambtelijke apparaat,
was er de facto extra capaciteit bijgekomen,
zo stellen Bouter en Fransen. En die extra
werkkracht was gratis omdat de leden van de
BBG bereid waren veel tijd te investeren. Zo
zaten sommige BBG’ers elke maand in vergadering met de provincie of de projectgroep.
Deze situatie schiep soms wat schizofrene
verhoudingen. Formeel had de BBG op gemeentelijk niveau niets te zeggen, maar aan
de andere kant werd zij door de projectgroep
gezien als een volwaardige gesprekspartner.
De BBG heeft op uitnodiging van de provincie en ook van de gemeente vanaf het begin
van de crisis in Gouderak deelgenomen aan
allerlei overleggen en werkgroepen, maar tot
samenwerking met de gemeente is het nooit
echt gekomen. De BBG vond dat de gemeente haar directe verantwoordelijkheid moest
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nemen. Feit was echter dat de gemeente Ouderkerk niet leidend was in het hele proces,
dat was de provincie Zuid-Holland.
Gevolg was wel dat de BBG vaak in de clinch
lag met wethouders, als die bijvoorbeeld - in
de ogen van de BBG - eerder gedane toezeggingen niet gestand deden. Ook gebeurde het
dat de BBG opvolgers van wethouders moest
herinneren aan door de voorganger gedane
beloften die nog niet waren ingelost. Ook de
verhoudingen tussen de BBG en de opeenvolgende burgemeesters waren lange tijd niet
optimaal. In de ogen van de BBG konden óf
wilden de burgemeesters niet veel invloed uitoefenen op het dossier van de Zellingwijk uitoefenen. Gert Bouter vindt ook dat de kwaliteit van de gemeentelijke ambtenaren tekort
schoot. Bouter: ‘Logisch. Kleine gemeenten
houden de kwalitatief betere medewerkers
niet vast, die gaan weg.’
Altijd - ook in de afgelopen jaren - is er binnen de BBG een zeker wantrouwen gebleven jegens alles wat de overheid toezegt. Tekenend hiervoor is een uitspraak van Frans
Fransen: ‘Als je in een fase bent waarin toezeggingen worden gedaan, dan ben je in feite
al bezig met kijken hoe je gaat reageren als
die toezeggingen niet worden waargemaakt.
Dat was de voortdurende toestand waarin de
BBG verkeerde.’ Achteraf gezien een vorm
van argwaan die mede de verhoudingen heeft
bepaald.
Een van de onderwerpen waarin de BBG zich
uiterst actief toonde, en uiteindelijk ook een

overwinning boekte, is het dossier van de 35
huurders die van de Zellingwijk moesten vertrekken. Het begon met de loting voor een
nieuwe woning voor huurders die hun gewenste keuze niet gehonoreerd zagen. De woningbouwvereniging had niet echt oog voor
de hoog oplopende emoties en wilde lootjes
in een melkbus doen en die tijdens een gezamenlijke bijeenkomst te voorschijn toveren,
als ware het de lotto. De BBG wist na druk
op het gemeentebestuur de lotingprocedure
discreter te laten verlopen. Desondanks kwamen er na de loting mensen huilend bij de
BBG-bestuurders langs. De huurders kregen
bovendien een zeer lage verhuisvergoeding
van twee keer de jaarhuur. De BBG wilde samen met de gemeente ten strijde trekken om
een extra vergoeding van 3.400 gulden bij het
Rijk los te krijgen, maar de gemeente beleed
dat doel alleen met de mond. Bouter: ‘Jaren
ben ik daarmee bezig geweest. Ik heb op tafels gestaan, ik heb een hoge ambtenaar van
VROM uit Genève terug laten roepen. Alle
partijen met veel pijn en moeite speciaal voor
de huurderskwestie om de tafel gebracht.
Dan belde ik weer met die ambtenaar, dan
weer met die. Ik moest ze allemaal overtuigen. Eindelijk beloofde VROM inderdaad
het gevraagde bedrag te zullen uitkeren. Die
middag zat ik op de terugweg uit Den Haag
te zingen in de auto. Maar later trokken ze die
belofte weer in. Heb ik weer iedereen om de
tafel getrokken en toen werd ik uiteindelijk
bijgevallen door de landsadvocaat en Ruud
Cino van het Ministerie van VROM en had-

den we het toch voor elkaar: 35 keer 3.400
gulden.’
Een volgend strijdpunt was voor de BBG de
architectuur van de nieuw te bouwen huizen.
De discussie hierover heeft enkele malen de
emoties losgemaakt. Sommige leden van de
BBG schroomden aanvankelijk niet woorden
als ‘geschoffeerd’ en ‘schandalig’ te gebruiken.
Misschien leidde de architectuurkwestie tot
soms heftige taferelen omdat het een pijnpunt raakte: het (vermeende) negeren van
de BBG door de gemeente Ouderkerk. Het
door bestuursleden Fransen en Bouter bij
wethouder Hoogendoorn afdwongen gesprek
met de burgemeester over deelname aan de
architectuurcommissie, waarmee dit hoofdstuk opent, werd in 2001 al voorafgaan door
heel wat telefoongesprekken en correspondentie. Frans Fransen, met de voor hem zo
kenmerkende retoriek: ‘Wij kregen het angstbeeld dat er in Gouderak weliswaar schone
grond zou komen te liggen, maar dat daarop
dan iets van Oostblok-achtige architectuur
zou verrijzen.’ De BBG werd uiteindelijk
wat betreft het voor de Zellingwijk te kiezen
architectenbureau een rol aangeboden in de
klankbordgroep. Een adviserende rol welteverstaan; de architectuurcommissie zou de
definitieve keuze maken uit de inzendingen
voor de uitgeschreven prijsvraag.
De BBG voelde zich andermaal buitengesloten en daarom trokken Bouter en Fransen maar weer eens naar het kantoor van de
burgemeester. De BBG kreeg uiteindelijk

een vertegenwoordiging van twee zetels in de
commissie, naast leden van de Projectgroep
Hollandsche IJssel, ambtenaren van de gemeente Ouderkerk en deskundigen.
De architectuurcommissie kwam eind februari 2002 tot het unanieme oordeel dat
de inzending van het architectenbureau Inbo
boven de drie andere ingediende ontwerpen
uitsteeg. Aansluitend werden de inzendingen
aan de bevolking van Gouderak getoond op
een tentoonstelling in het Dorpshuis. Bestuursleden van de BBG waren bij toerbeurt
aanwezig om aan hun leden de keuze uit
te leggen. Fransen: ‘Liepen wij om die maquettes heen te drentelen om iedereen die
binnendruppelde goed te overtuigen van de
voordelen van het ontwerp van Inbo. Dat
kreeg 90% van de stemmen!’ Waarmee de
inwoners van Gouderak zich en masse achter
de eerder door de architectuurcommissie gemaakte keuze schaarden. Op 7 maart 2002
namen B&W van Ouderkerk het advies van
de architectuurcommissie over en kreeg Inbo
de opdracht de nieuwe Zellingwijk te ontwerpen. Over de architectuurprijsvraag en de
keuze voor het ontwerp van Inbo leest u meer
in Hoofdstuk 16.
Iedereen tevreden dus over het winnende
ontwerp van architectenbureau Inbo, maar na
de keuze door de commissie leidde de architectuur van de nieuwe Zellingwijk nog verschillende keren tot oplopende spanningen.
De BBG had dan wel ingestemd met de plannen, maar volgde de verdere ontwikkelingen
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met argusogen. Zo gebeurde het dat de plannen op een aantal punten werden gewijzigd
door de welstandscommissie. De BBG zag er
de zoveelste ongewenste bemoeienis van de
gemeente in. Onterecht, want een welstandscommissie is een onafhankelijk orgaan. Sterker nog; het gemeentebestuur was ook niet
te spreken over de voorgestelde wijzigingen.
De belangenvereniging ging er dit keer niet
publiekelijk over in discussie, maar ging om
tafel zitten met medewerkers van het Project
Hollandsche IJssel en van de net opgerichte
Stichting Herontwikkeling Zellingwijk. Het
gevolg was dat de welstandscommissie de
voorgestelde wijzigingen deels terugdraaide. Kees van Dorsser, de verantwoordelijke
projectleider van de aannemerscombinatie
Boskalis Heijmans die de nieuwbouwwoningen moest verkopen, was daar niet zo blij
mee, omdat het nu langer zou duren voordat
de definitieve bouwplannen klaar waren. En
de BBG had over deze kwestie nooit contact
met hem gezocht.
Terugkijkend weet Bouter ook wel dat dit
niet netjes was. ‘Ik ging natuurlijk niet altijd
even behoorlijk met iedereen om. Bestuurders en ambtenaren hadden vaak een hekel
aan mij, omdat ik driftig was en emotioneel,
of ze passeerde als er iets moest worden doorgedrukt. Het heeft zeker zijn functie gehad,
maar aan de andere kant vind ik het ook niet
getuigen van echt vakmanschap als je jezelf zo
laat kennen.’
Gert Bouter (foto rechtsboven), decennia

lang eigenaar van de pont die vaart tussen
Gouderak en Moordrecht. Hét - vaak functioneel rood aanlopende - gezicht van de club
met die wat lange edoch ritmische naam, de
Bewonersbelangenvereniging Bodemverontreiniging Gouderak. Kortweg: de BBG.
Bouter zegt door al het werk en de steeds betere contacten ook steeds meer verantwoordelijkheid te hebben genomen en gevoeld.

‘Dat verantwoordelijkheidsgevoel, daar ben
ik langzaamaan ingegleden.’ Het gevoel niet
alleen voor zichzelf te opereren maakte hem
ook feller, het zette hem onder druk. ‘Ik kreeg
steeds meer de wens om het ook echt af te
maken en de mensen weer aan een mooie
wijk helpen.’ Door de emotie en het opereren
op het scherpst van de snede kwamen bijzondere contacten binnen de overheid tot stand,
en die wierpen ook zijn vruchten af. Medebestuurslid Frans Fransen: ‘Met die emotie, en

met een zekere dosis ijdelheid heeft hij in de
loop der tijd - als toch een eenvoudig veerman (sic) - het respect van veel ambtenaren
gekregen.’
Bouter vroeg van de tegenpartij eerlijkheid en
die hanteerde hij ook ten aanzien van zichzelf, vindt hij. Als hij nadenkt over de manier waarop hij zijn activisme heeft ingevuld,
klinkt er ook een verontschuldiging: ‘De
emotie wil je niet, het overkomt je. Ik heb het
in elk geval altijd rechtschapen bedoeld en
daar heb ik misschien best wel eens mensen
mee geschaad.’
Er zijn ongetwijfeld ambtenaren die op het
pad van de BBG kwamen, en met name dat
van Gert Bouter of Frans Fransen, die zich
op bepaalde momenten geschoffeerd hebben
gevoeld. Al tijdens de eerste bewonersbijeenkomsten kookte de pan soms over. Bart
Huiskes, in de jaren tachtig projectleider Zellingwijk namens de provincie Zuid-Holland,
kan zich echter niet herinneren dat er ambtenaren persoonlijk zijn aangevallen tijdens
de bijeenkomsten. ‘Er is nooit op de man
gespeeld. Er waren wel wanhopige uitroepen,
vooral richting de gemeente: “Jullie doen
niks” en “Waar zijn jullie?”.’ Huiskes zegt
Gert Bouter zeker niet als een luis in de pers
ervaren te hebben, tenminste niet in de tijd
dat hij projectleider was. Huiskes kon verschillende bewonersverenigingen vergelijken
omdat hij op meerdere saneringsprojecten
werkte. ‘Bij luis in de pels denk ik aan bewoners die ten koste van alles dingen probe-

ren te bereiken. Niemand van de BBG heeft
zo geopereerd. In andere gemeenten kende
ik bewonersgroepen die snoeihard allerlei financiële doelen nastreefden. De BBG was gemoedelijker. En misschien was de BBG juist
daardoor wel effectief en heeft ze veel bereikt.’
Jack Verschoor, in later jaren projectleider namens de provincie, ervoer dat anders. Hij had
eerder met plezier als ambtenaar in de Leidse
binnenstad gewerkt aan de stadsvernieuwing.
Maar het cynisme in Gouderak trof hem:
‘Mensen hadden totaal geen vertrouwen in
geen enkele overheid. Ze zeiden: ach, ze beloven altijd maar wat. Het was ontzettend
lastig, dat overleg met de bewoners. Mensen
hadden echt het idee dat de overheid niet te
vertrouwen is, dat zat heel diep.’
Raymond Mangé, huidig projectleider van
het Project Hollandsche IJssel, zegt soms wel
‘s geschrokken te zijn van wat hij tegenkwam:
‘Dan zeiden ze keihard in mijn gezicht: die
sanering komt er nooit. Terwijl wij er aantoonbaar hard mee aan het werk waren.’ Hij
windt er geen doekjes om. ‘We hebben elkaar
wel eens uitgekafferd. Dan gaf ik tactische adviezen aan de BBG, zo van geef het even de
tijd, laat het even bezinken. Maar dan gingen
ze toch weer naar de krant.’
Terugkijkend lijkt Huiskes een té mooi beeld
van de BBG in zijn geheugen te hebben vastgelegd. De BBG was beslist niet gemoedelijk
en ging door roeien en ruiten om haar doel te
bereiken. En Verschoor heeft een punt als hij
het heeft over het wantrouwen tegen de overheid, die zeker in de jaren negentig in hoge
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mate de sfeer binnen de BBG en in Gouderak
bepaalde. Mangé tenslotte heeft gelijk met
zijn observatie dat de BBG vaak niet goed
luisterde. Maar met deze ingrediënten heeft
de BBG wel een tactiek gebrouwen die de
belangenvereniging geen windeieren heeft
gelegd. Provoceren, naar de media stappen…
Het is een manier om je gelijk halen die onder bepaalde omstandigheden goed kan werken. De BBG had dat heel goed door.
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Wat de BBG en dan met name Gert Bouter ook heel goed door had, was bij wie ze
moesten zijn als het er écht op aan kwam: het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM). Later
komen we nog terug op de rol van minister
Jan Pronk, bewindsman op VROM van 1998
tot 2002, maar hier hebben we het met name
over Ruud Cino, sinds jaar en dag verantwoordelijk voor de bodemsanering in Nederland.
De informele, goede verstandverhouding tussen Gert Bouter en het Hoofd Bodemsanering van VROM is achteraf gezien een sleutel
tot succes gebleken. Doordat Cino eind jaren
negentig - naar eigen zeggen - zijn minister
Pronk richting de Zellingwijk dirigeerde,
kwam er uiteindelijk een doorbraak. Vindt
ook Gert Bouter. Cino stelde er prijs op nauw
contact met de BBG en Bouter te onderhouden, omdat hij Bouter zag als een voorwaarde
voor een adequate oplossing. Bouter zegt dat
hem op een avond de moed dusdanig in de
schoenen zonk, dat hij laat op de avond Cino

insprak op zijn voicemail en aankondigde er
geheel mee te willen stoppen. ‘Cino belde me
’s nachts terug. Ik zei: ik stop ermee, ik ga
eraan kapot, waar doe ik het allemaal voor?
Toen zei Cino, Gert als jij ermee stopt, scheid
ik er ook mee uit. Hij zei, denk er nog eerst
eens een week over na en dan gaan we weer
een keer praten.’
Cino zegt het belang van de BBG te hebben
ingezien en nooit gek te zijn geworden van
dergelijke telefonades, waarvan er volgens
hem nog wel meer hebben plaatsgevonden
in tijden van wanhoop. ‘Ik vind het verfrissend om voeding te krijgen uit de dagelijkse
praktijk, waar mensen je zeggen wat ze voelen en wat ze meemaken. Dat helpt mij ook
om de scherpe kantjes van het beleid wat weg
te halen.’ Bouter: ‘Cino heeft me ook op het
hart gedrukt dat ik nu eenmaal het boegbeeld
ben. Hij zei: ik kan het niet waarmaken als jij
weggaat, dan kan ik binnen mijn ministerie
die miljoenen niet loskrijgen.’ Waaraan Frans
Fransen toevoegt: ‘Cino toonde altijd begrip
voor onze woede en belde dan wat rond waardoor het toch weer twee meter opschoot. En
hij legde ons ook precies uit wat de status quo
was en wat de plannen waren om verder te
gaan.’
Vanaf 2002 had de BBG vooral te maken met
de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk
(SHZ), opgericht door de provincie ZuidHolland en de gemeente Ouderkerk omdat
de ingewikkelde eigendomsverhoudingen en
de fiscale complexiteit rond de Zellingwijk

een aparte projectaanpak vereisten. De SHZ
was verantwoordelijk voor de sanering en
de herontwikkeling van de locatie, de bouw
van een nieuwe wijk. Misschien wel omdat
de SHZ puur een uitvoeringsorganisatie was,
was de samenwerking met de BBG van meet
af aan goed. Frans Fransen: ‘Robbert Brandt
(directeur ontwikkeling van de SHZ, red.)
begreep direct hoe hij de BBG kon gebruiken
om zijn klus te klaren. Op momenten dat het
lastig was, zette hij de BBG in als drukmiddel
bij de gemeente, provincie of ministerie om
het werk een fase verder te krijgen. Hij zag de
BBG gewoon als een instrument. Hij is ook
altijd heel open geweest over wat hij vond en
wat hij dacht. Met de wederzijdse afspraak
dat we elkaar voor de volle 100% konden
vertrouwen. We hoefden bijvoorbeeld nooit
om informatie te bedelen.’
Het maakt “de Zellingwijk” waarschijnlijk
een uniek project: de specifieke persoonlijke
relaties tussen de bewonersorganisatie (BBG)
en de uitvoerende (overheids)instanties. Het
zal niet vaak gebeuren dat een betrokken
bewoner bij een infrastructureel project ’s
nachts met een topambtenaar van een ministerie telefoneert. De tegemoetkomingen aan
de wensen van de BBG gaan soms dan ook
ver. Vindt Ruud Cino niet dat de bewoners
niet érg veel aandacht hebben gekregen in
de afgelopen jaren? Want formeel hadden ze
niet al te veel rechten. Cino: ‘Nee, dat vind
ik niet. Als het al zó lang geduurd heeft. En
na onze bevestiging van de toezegging van

minister Pronk vond ik dat ze een moreel appèl konden doen. Soms is dat sterker dan een
juridisch appèl.’
Raymond Mangé van de Projectgroep
Hollandsche IJssel: ‘We zijn heel ambitieus
geweest door de problemen van die hele rivier - de Hollandsche IJssel - integraal aan
te pakken. In dat kader hebben de (deel)belangen van de inwoners van Gouderak misschien wel eens onevenredig veel aandacht
gekregen. Aan de andere kant heeft de BBG
zeer constructief bijgedragen aan het Project
Zellingwijk en veel uren vrijgemaakt om mee
te denken en de voortgang van het project te
stimuleren.’
Toch zou je kunnen concluderen dat er voor
de ex-bewoners van de Zellingwijk en de inwoners van Gouderak buitensporig veel geld
aan het project is uitgegeven. Er is tot een
dure sanering besloten, die afweek van het
op dat moment geldende beleid. En er is een
relatief dure wijk gebouwd voor de terugkeer
van de ex-bewoners. ‘Allemaal waar’, zegt
Cino, ‘maar bekijk het zo: bij de sloop kregen
de mensen te horen dat ze zouden worden gecompenseerd en dat er een mooie wijk terug
zou komen. Maar het duurde veel te lang. En
er is niet gezegd toen de mensen moesten vertrekken: vergeet het maar, u kunt niet terug.
Gevoelsmatig vind ik dat we die mensen serieus moeten nemen. De legitimatie van wat
we daar doen en het geld dat we besteden,
zit in de belofte die we toen hebben gedaan.
Belofte maakt schuld. Zo is deze boodschap
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bepleit binnen VROM en Pronk heeft de verantwoordelijkheid genomen.’
Gert Bouter en zijn BBG hebben ooit de
handschoen opgepakt en ook hun verantwoordelijkheid genomen. Talloze werkuren,
tegenvallers en ook slapeloze nachten. Het
heeft Bouter achtervolgd. Hoewel hij zelf
zegt: ‘Het heeft ons achtervolgd. Ons, de exbewoners van de Zellingwijk.’ Hijzelf stond
soms huilend naast zijn bed, na alweer een
vruchteloze vergadering, maar de betrokkenheid van de andere BBG’ers was niet minder.
Bouter is nu content dat de wijk te langen
leste schoon is, dat er nieuwe woningen staan,

alles volgens de wensen van de Gouderakkers.
Als hij over de dijk uit Gouda komt aanrijden en hij de nieuwe wijk ziet liggen, voelt
hij vreugde. Maar altijd hangt daarnaast een
schaduw. ‘Het heeft te lang geduurd. Het
grieft me dat ik niet heb kunnen waarmaken
dat alle mensen terug kunnen. Dat is eigenlijk het slot van het verhaal. Veel van onze
mensen zijn dood.’
Gert Bouter werd op 7 april 2010 benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn niet-aflatende strijd voor een nieuwe,
schone Zellingwijk (zie ook hoofdstuk 20).
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Rechts: op 7 april 2010 onthulde minister van VROM Tineke Huizinga een plaquette ter ere van de
feestelijke start van de woningbouw op de Zellingwijk. De plaquette heeft, met dank aan de Combinatie Boskalis Heijmans, een plekje gekregen aan de wandelboulevard langs de Hollandsche IJssel. Foto’s
© 2010 en 2012 Stichting Herontwikkeling Zellingwijk / Frans Dingemans.
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14 ‘Hier woonden wij’
De verzuchting ‘Veel van onze mensen zijn
dood’, aan het slot van het vorige hoofdstuk
geslaakt door BBG-voorzitter Gert Bouter,
was emotioneel, weemoedig én een beetje
waar. Natuurlijk, er woonden in de oude Zellingwijk een aantal ouderen, die in de 28 jaar
tussen de ontruiming en de oplevering van de
nieuwe wijk zijn overleden. Maar meer nog
zijn inmiddels té oud om nog een keer te verhuizen en nog veel meer hebben zich gesetteld in hun nieuwe woonomgeving, soms ver
buiten het dorp, maar vaker nog in het hart
ervan. Gert Bouter zelf, ook ex-bewoner van
de Zellingwijk, is daarvan een treffend voorbeeld. Hij heeft het natuurlijk nooit aan de
grote klok gehangen, maar Gert en zijn vrouw
Sjanie wonen prima aan ‘De Waal’ en het was
voor hen duidelijk dat zij daar niet meer weg
zouden gaan.
Op de oude Zellingwijk in Gouderak stonden 96 woningen. Doel van de sanering en
herbouw was de Zellingwijk als woonwijk te
behouden, met name voor de bewoners die
de wijk midden jaren tachtig moesten verlaten. Toen de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk (SHZ) in 2004 het woonhuis aan de
Dorpsstraat 87 inrichtte als kantoor en met

het uitvoeringswerk begon, is dan ook, met
behulp van BBG’er Dirk van Dam en Jos
Lansbergen van de gemeente Ouderkerk, een
database aangelegd van de ex-hoofdbewoners
van de Zellingwijk die op dat moment niet
waren overleden en waarvan de gegevens
konden worden achterhaald. Dat waren er
74. ‘Hoofdbewoners’, dus de hoofdhuurders
of principale huiseigenaren, vertegenwoordigende 74 echtparen of gezinnen, wonende in
74 koop- en huurwoningen. Van deze 74 exhoofdbewoners woonden (en wonen) er 49 in
Gouderak, 10 in Gouda, drie in Moordrecht,
drie in Waddinxveen, twee in Ouderkerk aan
den IJssel en de rest verspreid over andere gemeenten tot één in Joure (Friesland).
Zes ex-hoofdbewoners hadden aanvankelijk
belangstelling voor een koopwoning, acht
(andere) ex-hoofdbewoners wilden wel een
appartement huren in ‘De Parel’. Uiteindelijk
zijn vier van hen teruggegaan: twee echtparen
naar een kadewoning, twee alleenstaanden
naar een appartement. Laten we eerlijk zijn:
dit is niet veel. De prijs van de koopwoningen
of de hoogte van de huur was voor een aantal
geïnteresseerde ex-hoofdbewoners een struikelblok, mede gezien de onzekerheid over
de verkoop van de oude woning. De door de

Piet Schakel, ex-bewoner van de Zellingwijk, vertelt scholieren van het Driestar College te Gouda
over het leven op de Zellingwijk en de traumatische gebeurtenissen midden jaren tachtig. Piet staat
hier ‘virtueel’ op de stoep vóór zijn toenmalige woning. Foto © 2004 Stichting Herontwikkeling Zellingwijk / Frans Dingemans.

167

168

Stuurgroep Hollandsche IJssel en de SHZ in
het leven geroepen garantieregeling bracht
hierin enige soelaas. Drie ex-bewoners hebben
hiervan gebruik gemaakt. Ook de dood speelde de afgelopen jaren een rol; enkele malen
ontving de SHZ het droevige bericht ‘Mijn
man (vrouw) is overleden en nu ga ik niet
meer verhuizen…’ Aan de andere kant, het
overlijden van hun echtgenoot, enkele jaren
geleden, was voor de twee huurders van een
appartement in ‘De Parel’ geen reden om in
het oude huis te blijven wonen. Van de twee
aan ex-hoofdbewoners verkochte woningen
aan de Zellingkade tenslotte, ging een van de
mooiste, gelegen pal aan het water, naar Piet
en Joke Schakel. Zij vertellen hieronder hun
verhaal.
‘Net als nu hadden wij toen een prachtig uitzicht over de Hollandsche IJssel. We trouwden in 1975 en gingen wonen in het huis dat
hoorde bij Jokes nieuwe baan op de School
met de Bijbel in Gouderak, even verderop,
aan het begin van de Kattendijk.’ Ook Piet
werkte in het onderwijs. In 1980 werd in het
huis aan de IJssellaan hun dochter Gerjo geboren. Joke stopte tijdelijk met werken, maar
omdat Piet haar baan overnam, konden ze
in het huurhuis blijven wonen. Een Premie
A-koopwoning aan de Boezemsingel lonkte, maar de liefde voor de rivier was sterker.
Vooral bij Piet, die geboren en getogen is in
Moordrecht, pal aan de overkant van de rivier.
‘Ik leerde zwemmen in de Hollandsche IJssel,
voorzichtig duikend vanaf de trap die vanuit

de achtertuin naar het water reikte. Aan de
overkant van het water, daar waar in later jaren onze woning zou verrijzen, legden toen
nog de schepen met puin en afval uit Rotterdam aan. Daar stond ik als kind van zes, zeven
jaar verder niet bij stil.’
Eind 1980 werd het dorp, net als de rest van
het land, opgeschrikt door de gifaffaire in Lekkerkerk. ‘Burgemeester De Zeeuw bezwoer
ons aanvankelijk dat de situatie in Gouderak
hiermee onvergelijkbaar was, maar bij ons
en onze buren rinkelden natuurlijk direct de
alarmbellen.’ Verhalen over broeierige kelders
en kruipruimten, over opborrelende zwarte
smurrie als je in je tuin spitte, en over gaten in
het wasgoed deden weer de ronde. Piet Schakel kwam een keer zijn kruipruimte uit, zijn
overall bedekt met een ‘soort klef wit spul.
En opeens liepen er mannen in witte pakken
door de wijk, die overal proefboringen deden.’
Groenten uit eigen tuin eten, of er zelfs maar
in graven, werd verboden. Kinderen mochten
niet meer in de zandbak spelen. Het leidingwater werd eens per week gecontroleerd. ‘Wij
waren vooral ongerust vanwege onze dochter.’
‘Gerjo was drie jaar oud toen we ons huis
moesten verlaten. Derde Kerstdag 1983. De
wijk bood toen al een spookachtige aanblik.
Het kwam niet echt meer als een verrassing,
maar toch was het een schok.’ Als huurders
gingen de Schakels er flink op achteruit. Waar
de huiseigenaren op de Zellingwijk een ruime
vergoeding kregen, moesten de huurders het

aanvankelijk doen met een bedrag van twee
keer de jaarhuur. Een huurprijs die nu juist
dat jaar niet was verhoogd. Later volgde een
aanvullende vergoeding voor de huurders,
zwaar bevochten door de Bewonersbelangenvereniging Bodemverontreiniging Gouderak
(BBG). Piet, Joke en Gerjo Schakel kregen
de woning van hun derde keuze toegewezen.
‘Nota bene aan de Boezemsingel. Het was
voor ons geen optie buiten Gouderak te verhuizen. Hier hadden we alles: werk, kerk en
verenigingsleven. Maar de huur was wel twee

keer zo hoog als die van onze woning op de
Zellingwijk.’
De Schakels woonden tien jaar in het huurhuis aan de Boezemsingel, waarna ze verhuisden naar een koopwoning aan de Weegbree.
Inmiddels werkten beiden op het Driestar
College in Gouda. Fietsend naar en van hun
werk kwamen ze elke dag langs het desolate
terrein aan de rand van Gouderak, waar eens
hun eerste huis stond. Een haveloos trapveldje, een met graffiti besmeurde oude tank,
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De sloop van de woningen die uitkeken over de Hollandsche IJssel (1984). De familie Schakel woonde
tot Kerst 1983 één rij woningen verder naar links. Bron: archief Koos van Blitterswijk.
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goedbedoelde bloembakken op de oude funderingen nu gevuld met onkruid, hondenpoep… En niet te vergeten de vrachtwagens
met veelal een Oost-Europees kenteken die er
stonden voor de nacht. Geen prettige aanblik
en weinig uitnodigend voor een ‘nostalgische
wandeling’ en mijmeringen over betere tijden.
Piet Schakel liep echter jarenlang één keer per
jaar ‘beroepshalve’ over de locatie: hij leidde
dan scholieren rond, in het kader van een
educatief milieuproject van de Milieudienst
Midden-Holland. Als hij, staande tussen het
onkruid op de rand van een van de oude funderingen, zijn leerlingen in een halve kring
om zich heen had verzameld, wachtte hij even
tot iedereen stil was en sprak dan steevast de
gedenkwaardige woorden: ‘We staan hier op
onze oude stoep. Hier woonden wij.’
En nu wonen ze er weer, 50 meter van de
plek waar hun eerste huurwoning stond, met
hetzelfde mooie uitzicht over de Hollandsche
IJssel. ‘Dat was voor ons een voorwaarde. Natuurlijk probeer je het zo zakelijk mogelijk te
bekijken, maar rond onze terugkeer naar de
Zellingwijk - een hartenwens - hebben emoties zeker ook een rol gespeeld. Maar toen we
in 1985 moesten vertrekken hadden we het
gevoel dat we niets in te brengen hadden, nu
is het volledig onze eigen keus. In feite zetten
we met deze stap voor onszelf een punt achter
de hele affaire.’
Begrijpelijke gevoelens, zoals die ook bij
de andere ‘terugkeerders’ leven. Een van de

huurders van een appartement in ‘De Parel’
heeft ook bewust gekozen voor hetzelfde uitzicht over de Hollandsche IJssel als bijna 30
jaar eerder. En de andere huurder zegt: ‘Mijn
appartement heeft de mooiste ligging van allemaal. Ik kijk vanaf mijn balkon uit over de
Waal (het binnendijkse water in de polder
recht tegenover de Zellingwijk; de huurder
woonde tientallen jaren in een dijkhuis vlak
ernaast). En als mijn zoon belt “Mam, ik kom
eraan!”, dan draai ik mijn hoofd naar links en
zie ik zijn schip voorbij varen.’
Terugkeer naar een nieuwe wijk door de exhoofdbewoners was altijd speerpunt van de
sanering en herontwikkeling van de Zellingwijk. Midden jaren tachtig, vlak na de ontruiming, wilden de meesten inderdaad weer
terug. Twintig jaar later waren er daar 14 van
over. Uiteindelijk gaan er zes ex-hoofdbewoners terug. In absolute aantallen een schrale
oogst, maar de symbolische waarde van hun
terugkeer is uiteindelijk toch belangrijker.
Een symboliek die wordt geaccentueerd door
de aanwezigheid van Koningin Beatrix bij de
feestelijke oplevering van de Zellingwijk op
6 juni 2012. Hare Majesteit was er namelijk
ook in mei 1985, vlak na de ontruiming en
(toen nog gedeeltelijke) sloop van de oude
wijk. Toen stak zij de ex-bewoners een hart
onder de riem in een aantal persoonlijk gesprekken, in juni 2012 dronk zij koffie met
de ‘kersverse’ nieuwe bewoners, zes van hen
ex-bewoners. Een mooie afsluiting van het
Project Zellingwijk.
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15 ‘Schoner, Mooier, Hollandscher’
In een boek over de Zellingwijk in Gouderak
speelt de rivier natuurlijk een belangrijke rol.
De Hollandsche IJssel, een van de weinige
zoetwatergetijdenrivieren van Nederland. En
decennialang een van de meest vervuilde. Die
vervuiling werd voor een klein deel aangevoerd vanuit het oosten, uit het Duitse Roergebied en nog verder weg, via de Rijn en haar
aftakkingen. Maar het grootste deel kwam
toch uit eigen land, in de vorm van de stort
van (chemisch) afval langs de oevers en de
vele rioleringen van woningen en bedrijven
die rechtstreeks op de rivier loosden. De giftige stoffen, voornamelijk olie en insecticiden,
die langs de Hollandsche IJssel zijn gestort,
lekten de rivier in en vervuilden aldus ook het
stroomgebied. Flora en fauna werden aangetast, de waterkwaliteit was bedroevend. Het
landschap bood een verwaarloosde aanblik.
Daarnaast zorgden de stortplaatsen voor veel
(stank)overlast en deden de desolate locaties,
naast de ‘afzichtelijke puinoevers’ (als zodanig benoemd in een rapport van de provincie
Zuid-Holland en Rijkswaterstaat uit 1996)
zeer aan de ogen van omwonenden en passanten.
In 1987 slaat een aantal gemeenten langs de
Hollandsche IJssel alarm over de milieupro-

blematiek rond de rivier. Een jaar later wordt
de Stuurgroep Hollandsche IJssel geformeerd, waarin naast de IJsselgemeenten ook
de provincie Zuid-Holland, het Ministerie
van VROM, Rijkswaterstaat en twee waterschappen zitting nemen. De Stuurgroep initieerde tal van onderzoeken naar de omvang
van de vervuiling en lette daarbij vooral op
de onderlinge samenhang van de verschillende soorten vervuiling. Dit resulteert in 1991
in het Principebesluit Hollandsche IJssel,
waarin de deelnemende partijen hun intenties vastleggen. Er komt een Structuurschets
Hollandsche IJssel (1994), een toekomstbeeld voor de ruimtelijke ontwikkeling van
het gebied waarin wonen, werken, natuur
en recreatie in een nieuwe samenhang worden geplaatst. De Hollandsche IJssel wordt in
1995, als levensader voor de regio Het Groene Hart, één van de ‘strategische projecten’ in
het Plan van Aanpak (…) Groene Hart. Als
in 1996 de betrokken bestuurlijke partijen
het Startcontract ondertekenen, wordt een
periode van onderzoek en studie afgesloten.
De nadruk komt vanaf nu steeds meer te liggen op de haalbaarheid en de uiteindelijke
uitvoering.

Op de foto links de Hollandsche IJssel bij Moordrecht, met nieuwe natuurontwikkeling. Langs de
rivier heeft het Project Hollandsche IJssel veel van deze plekken ingericht, in samenwerking met het
Zuid-Hollands Landschap en Rijkswaterstaat. Deze en alle andere foto’s bij dit hoofdstuk © Project
Hollandsche IJssel / Frans Dingemans.
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Het Startcontract heeft een doorlooptijd van
twee jaar. Er wordt in deze periode door de
betrokken partijen geïnvesteerd in de voorbereiding van - dan nog - 35 deelprojecten.
Ook worden de mogelijkheden voor een
Uitvoeringscontract verkend. In juni 1997
komt het kabinet met een standpunt over de
vernieuwing van het bodemsaneringsbeleid
dat de realisatiekansen voor het Hollandsche
IJsselproject danig vergroot. Kernpunten
hiervan zijn, vertaald naar de praktijk: geen
sanering zonder herontwikkeling, de verant-

174

woordelijkheid voor saneringen komt te liggen op een zo laag mogelijk bestuurlijk niveau, en de bijdrage van private partijen moet
worden vergroot. Ze lijken het Hollandsche
IJsselproject op het lijf geschreven!
In het Startcontract wordt ook een aantal
thematische projecten beschreven, die zijn
bedoeld als bouwstenen voor het toekomstige
Uitvoeringscontract. Het gaat daarbij om het
Oeverplan, het Beeldkwaliteitsplan, het Toeristisch/Recreatief Marktplan en de studie
naar de Hollandsche IJssel als ‘werkrivier’.

In het Beeldkwaliteitsplan Hollandsche IJssel
staat een alinea die de rivier met zijn unieke
zellingen op karakteristieke wijze typeert: ‘De
zellingen langs de rivier vormen relatief autonome plekken met een sterk eigen karakter.
Elke zelling kan weer totaal anders zijn dan
de naastgelegen zelling, zowel qua functie
als qua beeld. (…) Deze sterke, eigenzinnige
plekken worden bij elkaar gehouden door de
dijken, de oevers en het water.’ 15 Jaar later
zal door het Project Hollandsche IJssel weer
de nadruk komen te liggen op de rivier zelf,

waarbij de (herontwikkelde) zellingen een integraal onderdeel zijn van het eindresultaat.
De officiële start van het Project Hollandsche
IJssel, een samenwerkingsverband van - op
dat moment 14, maar uiteindelijk 9 - overheidsinstanties om de rivier weer schoner,
mooier en ‘Hollandscher’ te maken is op 23
juni 1999. Dan tekenen de samenwerkende
partners het Uitvoeringscontract Hollandsche
IJssel, waarin afspraken zijn vastgelegd over
wat er wanneer en door wie wordt gedaan
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om de doelstellingen te verwezenlijken binnen de doorlooptijd van het project (19992012). De kosten worden geraamd op circa
455 miljoen Euro. Grotendeels voor rekening
van de overheid, maar door projectontwikkeling wordt een deel van de kosten gedragen
door private partijen. Landbodem- en waterbodemsanering, de ontwikkeling van natuur
en recreatie en de herontwikkeling van de
zellingen zijn de speerpunten van het Project
Hollandsche IJssel. De Zellingwijk is hiervan
een goed voorbeeld. Eind 2012 zullen vele
zellingen en vervuilde oevers zijn gesaneerd
en heringericht, langs ruim 20 kilometer rivier tussen Krimpen aan den IJssel en Gouda,
met meer dan 40 kilometer oever.
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‘Het Uitvoeringscontract (is) een logisch vervolg op het Startcontract van 1996 (…) Een
intensieve fase van (10 jaar) voorbereiding
is hiermee formeel afgerond.’ Zo verwoordt
Loes van Ruijven-van Leeuwen, dan voorzitter van de Stuurgroep Hollandsche IJssel, het
in het voorwoord van het Uitvoeringscontract.
10 Jaar voorbereiding… Startcontract in
1996… Uitvoeringscontract in 1999… Klaar
in 2012… Dat is bij elkaar ruim 25 jaar. Menig lezer zal het erg lang, té lang misschien,
in de oren klinken, maar dat is in dit geval
niet terecht. Ga er maar aanstaan: voor zo’n
complex project al die overheidsorganisaties
- en commerciële projectontwikkelaars - op
één lijn krijgen, op zo’n lange termijn en voor
zo’n lange periode op één lijn houden, en dan

ook nog tegen dergelijke kosten. We spreken
over ruim 450 miljoen Euro aan investeringen.
In het Uitvoeringscontract wordt uitvoerig
stilgestaan bij de ambities van de deelnemende partijen en de doelstellingen waarin
deze ambities vorm krijgen. Samengevat
onder noemers als ‘Herontwikkeling: een
keuze voor kwaliteit’, ‘Een schone rivier’, ‘een
mooie rivier’, ‘Een rivier van ideeën’ en ‘een
investering voor de toekomst’.
De Stuurgroep, met afgevaardigden van Rijk,
provincie, waterschappen en gemeenten,
geeft sturing aan het Project Hollandsche
IJssel, onder voorzitterschap van de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie
Zuid-Holland. Na Loes van Ruijven-van
Leeuwen was dit lange tijd Lenie Dwarshuisvan de Beek; ook de huidige minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Liesbeth Spies is korte tijd voorzitter van de
Stuurgroep Hollandsche IJssel geweest. In
2012 is Govert Veldhuijzen voorzitter. De
sturing uit zich in planvorming en het nemen van belangrijke beslissingen. Planvorming betekent dat voor elk deelproject een
plan van aanpak moet worden opgesteld, dat
wordt voorgelegd aan de Stuurgroep. Vervolgens moet de Stuurgroep haar goedkeuring
hechten aan een integrale exploitatieopzet,
waarna de feitelijke uitvoering van het deelproject plaatsvindt aan de hand van een door
de Stuurgroep goedgekeurd uitvoeringsplan.
De Stuurgroep komt drie tot vier keer per jaar

bijeen.
Ook de Klankbordgroep Hollandsche IJssel
komt enkele keren per jaar bijeen, zeg maar
‘het geweten’ van het project. De leden ervan,
die uit diverse regionale maatschappelijke organisaties en uit natuur- en historische verenigingen komen, denken mee over de plannen.
Tot slot, last but not least, het Projectteam
Hollandsche IJssel, de laatste jaren onder leiding van Raymond Mangé. Dit team van zes
personen coördineert de uitvoering van alle
deelprojecten. Het verzorgt de programmasturing, start nieuwe projecten op en houdt
lopende zaken in het vizier. Het Projectteam
zetelt in het Provinciehuis Zuid-Holland,
maar heeft voor drie dagen per week Harry
Hermanns gedetacheerd bij het deelproject
Zellingwijk.
Dit is een boek over de Zellingwijk, een van
die ‘sterke, eigenzinnige plekken’ langs de
Hollandsche IJssel. Echter, over een aantal
van de andere deelprojecten van het Project
Hollandsche IJssel zou ook een boek geschreven kunnen worden. Op het kaartje op de
vorige pagina’s ziet u wat er allemaal de afgelopen jaren is gedaan. Deelprojecten die in
het oog springen zijn, van Krimpen aan den
IJssel tot Gouda: ‘Groot-Hitland Strekdam’,
de Werkhaven bij Hitland, het Havenfront
van Ouderkerk, ‘Boele’, de Steenovens en de
Schanspolder. Het hierna volgende foto-essay
brengt ze in beeld. Foto’s die laten zien hoe
divers een integrale aanpak er uit kan zien.

Raymond Mangé, namens de provincie ZuidHolland projectmanager Hollandsche IJssel,
verwoordde het al eerder in dit boek: ‘We zijn
heel ambitieus geweest door de problemen
van de hele rivier - de Hollandsche IJssel integraal aan te pakken.’ Het verhaal van het
Project Hollandsche IJssel moet nog worden
verteld, maar we kunnen hier al zeggen dat
die integrale aanpak goed heeft uitgepakt. De
Hollandsche IJssel is ontegenzeggelijk schoner, mooier en ‘Hollandscher’ geworden. De
Zellingwijk is daarvan, ook wat betreft de integrale aanpak, een goed voorbeeld.
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In beeld: het Project Hollandsche IJssel
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Links de Molen Windlust in Nieuwerkerk aan den IJssel, een van de blikvangers langs de Hollandsche IJssel. Aan het opknappen van deze 18e-eeuwse ‘ontwiekte’ korenmolen is lang gewerkt onder
leiding van Stichting Molen Kortenoord, waarvoor de stichting in 2001 de Hollandsche IJsselsteen
(de kwaliteitsprijs van de Hollandsche IJssel) kreeg. In het kader van het samenwerkingsproject Artery
stelde de Europese Unie geld beschikbaar voor Molen Windlust. Er is een theeschenkerij gevestigd waar
ambachtelijk producten worden gebakken, gerund door mensen met een verstandelijke beperking.
Boven de Algerabrug en waterkering tussen Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel, de
zuidelijke toegangspoort tot het stroomgebied van de Hollandsche IJssel.
Op de volgende pagina’s: de Baai van Krimpen (boven) en Middelblok Bovenstrooms (onder).
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Op deze pagina en rechtsboven de gerestaureerde kraan bij Boele, met een nieuw aangelegd recreatieterrein. Rechtsonder de oeverreconstructie tussen de Strekdam en Werkhaven Hitland.
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Hierboven de Steenovens, gezien vanaf de overkant van de Hollandsche IJssel en in detail, gerestaureerd door aannemer Heijmans.
Links de Werkhaven Hitland. Een deel van de woonboten is in goed overleg verplaatst naar elders.
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Hierboven werkzaamheden op de Schanspolder, naast de Zellingwijk een van de grootste deelprojecten
langs de Hollandsche IJssel. De gehele locatie is inmiddels gesaneerd en weer aangevuld met schone
grond. Linksboven een tijdloos, zomers moment (in 2010) aan de IJsseldijk Noord. Linksonder zicht
op een van de nieuwe kades in Gouda.
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Bovenste foto links: het havenfront van Ouderkerk aan den IJssel.
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Bovenste foto rechts en grote foto: de Hollandsche IJssel in volle glorie.
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16 ‘Daar gaat wat moois gebeuren’
Vraag meerdere betrokkenen wanneer volgens hen het Project Zellingwijk nu écht gestart is en je krijgt even zovele antwoorden.
In 1985, direct na de sloop van de oude wijk,
toen de BBG zich hard ging maken voor de
herbouw van de wijk en de terugkeer van de
bewoners? In 1988, met de oprichting van
de Stuurgroep Hollandsche IJssel? In 1990,
toen de Achterweg werd gesaneerd? In 1996
(Startcontract HIJ) of in 1999 (Uitvoeringscontract HIJ)? Of - we houden het nog even
formeel - in 2002 met de oprichting van
de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk
(SHZ)? Het kan nog gekker: er zijn inwoners van Gouderak die nooit van een ‘start’
hebben willen spreken, maar uitgaan van het
resultaat: de officiële opening van de nieuwe
Zellingwijk in juni 2012, in aanwezigheid
van Hare Majesteit de Koningin. Zoals zij er
ook was met de sloop, in 1985.
Voor de meeste inwoners van Gouderak is Jan

Pronk dé held. Als Minister van VROM doet
hij toezeggingen die in Gouderak worden gezien als een doorbraak in de impasse rond de
herbouw (later: herontwikkeling) van de Zellingwijk.
Minister Pronk komt op 16 november 1998
in een autobus over de grote parkeerplaats op
de Zellingwijk aanrijden. Eenmaal uitgestapt,
staat hij tegenover Gert Bouter.
‘Wie bent u?’, vraagt Pronk.
‘Ik ben Gert Bouter van de Bewonersbelangenvereniging’, zegt Bouter.
‘Oké, dan gaan wij wandelen’, zegt Pronk.
Gert Bouter, in zijn herinnering: ‘Pronk zei
steeds: Dit kan toch niet waar zijn?’
Veel Gouderakkers zien het werkbezoek van
Jan Pronk als een kantelpunt, waarna het proces naar de sanering en herontwikkeling van
de Zellingwijk is ingezet.
Aan deze - in de herinnering van de
Gouderakkers - ‘heuglijke bemoeienis’ van

Links, in de tuin van het Informatiepunt Zellingwijk, de ‘oerversie’ van de Zellingwijk maquette,
gemaakt in opdracht van de gemeente Ouderkerk. Het schetsontwerp van Inbo Architecten is er al in
verwerkt. Hier staan nog de tien vrijstaande ‘watervillas’ op en het originele ontwerp van de natuurontwikkeling. Later is, op last van het Hoogheemraadschap, de dijk ter hoogte van ‘De Waal’ (de waterplas midden links) verbreed, waardoor een geplande passantenhaven (bij het ronde appartementencomplex ‘De Parel’ ) van de tekentafel moest. Er komt nu een veel kleinere ‘passantenkade’ op de kopse
kant van de Zellingwijk. De maquette is in later jaren nog enkele malen aangepast. Een foto van de
uiteindelijke versie vindt u aan het begin van het boek, bij het voorwoord van SHZ-bestuursvoorzitter
Kees van Velzen. De prachtige maquette is eigendom van de gemeente Ouderkerk en staat sinds 2004
in het Informatiepunt van de Zellingwijk. Hij is ook vele malen te bewonderen geweest op informatiebijeenkomsten en feestelijkheden. Foto © Stichting Herontwikkeling Zellingwijk / Frans Dingemans.
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minister Pronk gaat het nodige vooraf. Na de
toezegging van Pronks voorganger mevrouw
De Boer, in december 1995, inhoudende een
startsubsidie van drie miljoen gulden voor het
Project Hollandsche IJssel, blijft het lange tijd
stil langs de rivier. Op de Zellingwijk is echter
sprake van enige reuring: In mei 1996 wordt
de asfaltlaag die de lekkende gifbelt afdekt,
vernieuwd, er worden nieuwe plantenbakken
geplaatst en het talud langs de Hollandsche
IJssel wordt opgehoogd. ‘Naar verwachting
zijn we dan voor een periode van vijf jaar van
de problemen af, maar het blijft lapwerk’,
zegt een woordvoerder van de gemeente in
de krant, die kennelijk een periode van vijf
jaar wachten als een gegeven beschouwt. Het
is juist in die dagen dat pontbaas Gert Bouter
een boete krijgt voor een milieuovertreding.
Tijdens werkzaamheden aan de pont dwarrelt
er schuurstof de Hollandsche IJssel in. Bouter
is woest. De overheid geeft hem een boete,
terwijl onder verantwoordelijkheid van diezelfde overheid vijftig meter verderop olie en
insecticiden de rivier in stromen.
Het ‘lapwerk’ aan de asfaltlaag op de Zellingwijk doet geen recht aan hetgeen er intussen op het provinciehuis van Zuid-Holland
gebeurt. De nét geïnstalleerde Stuurgroep
Hollandsche IJssel heeft haar plan van aanpak
voor de periode 1996-1998 klaar. Voor dat
plan, het ‘Startcontract Hollandsche IJssel’, is
gestudeerd op de uitvoeringsmogelijkheden
voor de diverse locaties. De Zellingwijk is
als hoofdlocatie aangewezen. Volgens Harry

Hermanns, binnen het Project Hollandsche
IJssel vanaf 2002 verantwoordelijk voor de
Zellingwijk, heeft de continue publicitaire
belangstelling voor de situatie in Gouderak
daarin zeker een rol gespeeld. ‘Het was zeker
een stimulans om echt met een uitvoeringsprogramma voor de Zellingwijk te komen.’
Rond Prinsjesdag 1996 is er een budget om
het plan van aanpak te gaan uitvoeren. De
communicatiemedewerkers van de ministers
De Boer en Jorritsma maken van de aankondiging een goed geregisseerd persmoment.
De kranten schrijven onder meer: ‘Overheid
werkt aan schone en dynamische rivier’ en
‘Grootse plannen met de Hollandsche IJssel’.
Een verslaggever meldt dat alle deelnemende
partijen in de Stuurgroep Hollandsche IJssel
‘de mouwen gaan opstropen’ om de rivier
‘schoon te maken en schoon te houden’. En
de Stuurgroep laat optekenen: ‘Dit project
heeft een voorbeeldfunctie. De overheid laat
hiermee zien dat het haar ernst is met het opruimen en tegengaan van de vervuiling.’
De Stuurgroep is natuurlijk blij met deze positieve berichtgeving, maar nog blijer met het
gegeven dat alle betrokken partijen op één
lijn zitten. Eindelijk kan men aan het werk.
In het Startcontract staat dat de komende jaren uit de vaargeul van de Hollandsche IJssel
600.000 kubieke meter slib wordt gebaggerd
en de eerste werken langs de oevers snel van
start zullen gaan. De ministers De Boer en
Jorritsma ondertekenen het Startcontract op
een baggerschip waarmee ter hoogte van Ou-

derkerk op ceremoniële wijze de ‘eerste bagger’ uit de Hollandsche IJssel wordt gehaald.
Het uitbaggeren van de rivierbodem begint
in 1997. Het is de eerste fase van de waterbodemsanering van de Hollandsche IJssel. In zeven maanden tijd voert baggeraar Van Oord
550.000 kubieke meter baggerspecie naar
De Slufter, een depot op de Maasvlakte. De

politie surveilleert met helikopters en vliegtuigjes, en slaat alarm als er olievlekken zichtbaar worden. Viermaal ligt het werk stil om
speciale maatregelen tegen de olie te nemen.
De olie komt uit ‘teerputten’ in de rivier, die
zijn gevonden ten zuidwesten van Gouderak,
bij een voormalige scheepswerf in Ouderkerk
en tweemaal ter hoogte van Capelle aan den
IJssel. Een scherm en olie-absorberende drij-
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Baggeren in de Hollandsche IJssel door Martens en Van Oord. De foto is van veel later datum (2010)
dan de werkzaamheden die hierboven worden beschreven, maar het onderhoud van de vaargeul en de
oevers houdt natuurlijk nooit op. Foto © Project Hollandsche IJssel / Frans Dingemans.

vers (‘booms’; spreek uit op z’n Engels) vangen
de oliebestanddelen op. Een andere factor die
het baggeren bemoeilijkt, is schroot dat in
allerlei soorten en maten naar boven wordt
gehaald.
Maar na zeven maanden baggeren is in augustus 1997 de Hollandsche IJssel weer normaal
bevaarbaar. Voor de Julianasluis bij Gouda is
de diepte van de vaargeul nu drie meter beneden Nieuw Amsterdams Peil (NAP), bij
Moordrecht min vier en ter hoogte van Krimpen gemiddeld vijf meter beneden NAP. ‘Dik
water’, zoals het in de beroepsvaart heet als
het rivierwater te zeer vermengd is met smurrie, behoort tot het verleden.
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Voor de rest van de schoonmaak gaapt er echter nog een gat in de begroting van het Project
Hollandsche IJssel. Minister De Boer is eerst
onwillig dit op te vullen zolang er nog geen
definitief zicht is op particuliere investeringen, maar snel na Prinsjesdag 1997 komt zij
met een financiële handreiking van 195 miljoen gulden. Ze overhandigt de cheque persoonlijk aan de Zuid-Hollandse gedeputeerde
Ted Jansen. Het bedrag is bestemd voor de sanering van de zwaarst vervuilde locaties, zoals
de Zellingwijk en de Schanspolder, beiden in
de gemeente Ouderkerk. In Gouderak gloort
weer hoop.
Even eerder, in augustus 1997, plaatst de
provincie Zuid-Holland advertenties in de
Staatscourant en het blad Cobouw voor een
soort ideeënbus voor de aanpak van de Zel-

lingwijk. De vraag aan het bedrijfsleven is
om creatieve ideeën voor de sanering en de
herontwikkeling van de locatie aan te dragen.
Meer dan honderd bedrijven sturen ideeën
in voor de sanering en om van het parkeerterrein weer een levend stuk dorp te maken.
De provincie wil in de eerste plaats kijken
welke technieken en mogelijkheden er in de
markt leven. Daarnaast komt het idee voort
uit financiële noodzaak, want minister de
Boer heeft voor verdere financiering immers
vormen van particuliere investering als voorwaarde gesteld. Voor de beste ideeën betaalt
de provincie een haalbaarheidsonderzoek,
maar de herontwikkeling van de Zellingwijk
zal er niet door versneld worden. Onder die
ideeën is er ook een van een gelegenheidscombinatie bestaande uit Boskalis Dolman,
Heijmans en het adviesbureau DHV. Dat de
Combinatie Boskalis Heijmans later de aanbesteding wint, staat hier echter los van.
Intussen studeert de Stuurgroep verder op
de kosten van de schoonmaak van de Zellingwijk en op de te gebruiken technieken.
Het isoleren (‘inpakken’) van het gif is in
Gouderak geen populaire optie. In april 1998
verzekert de Stuurgroep de dorpsbewoners
op een voorlichtingsbijeenkomst dat ook zij
pleit voor het geheel verwijderen van de verontreinigde grond en het afvoeren ervan naar
een stortplaats. De provincie neemt dat advies een maand later over, met de expliciete
aantekening dat er weer woningen op de Zellingwijk moeten komen. In een provinciaal

besluit van mei 1998 zijn de kosten voor de
sanering van de Zellingwijk geraamd op 78
miljoen gulden, lager dan de 120 miljoen
gulden waarvan Zuid-Holland anderhalf jaar
eerder nog uitging. De provincie geeft die zomer de Grontmij opdracht om de stort nader
te onderzoeken ter voorbereiding op een definitief saneringsplan.
Het bouwen van nieuwe woningen is echter een politiek gevoelig geschilpunt tussen
de Zuid-Hollandse bestuurder Jaap Wolf en
VROM-minister De Boer. In het perspectief
van De Boer is de Hollandsche IJssel onderdeel van het Groene Hart en De Boer heeft

besloten dat daar geen woningbouw meer
mag plaatsvinden. Dus ook geen nieuwbouw
in Gouderak. Deze opstelling leidt tot irritatie bij de gedeputeerde Wolf. Want de
minister heeft voor verdere financiering van
schoonmaak steeds een bijdrage uit de particuliere sector als voorwaarde gesteld. Dan
moet woningbouw, bijvoorbeeld op de Zellingwijk, toch juist wél mogelijk zijn? Het
verschil van inzicht tussen de provincie en
de minister over de ruimtelijke inrichting
van het Groene Hart blijft in het luchtledige
hangen in afwachting van de plannen van het
nieuwe kabinet. Het plan voor de Zellingwijk
ligt klaar, alleen een definitief akkoord van de
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Het Groene Hart, hier in de Krimpenerwaard nabij Gouderak, zoals VROM-minister De Boer het
graag zag: zonder (nieuwe) woningen). Foto © 2010 Frans Dingemans.

minister van VROM ontbreekt nog.
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‘Paars-II’ gaat in augustus 1998 van start, met
Jan Pronk op de ministerspost van VROM.
In zijn agenda staat op 16 november 1998
een tour door het Groene Hart gepland, die
begint in Gouderak. Hij is nog maar enkele
maanden minister en heeft zich dus niet in
alle ingewikkelde dossiers kunnen inlezen,
maar in zijn tas zit een nota van zijn ambtenaar Ruud Cino. De nota is bedoeld als voorbereiding voor het werkbezoek en bevat beknopte informatie over het gifschandaal en de
beloften die aan het dorp en de ex-bewoners
van de Zellingwijk zijn gedaan. Jan Pronk is
een dossiervreter en ook Cino’s nota heeft hij
aandachtig gelezen. Als hij uit de bus stapt
en begroet wordt door BBG-voorzitter Gert
Bouter, hoeft deze hem dan ook eigenlijk
niets meer te vertellen. Wel heeft de minister
vragen, veel vragen. Bouter: ‘Hij vroeg me het
hemd van het lijf. Over de geschiedenis, wat
er gebeurd is, hoe het beleefd werd.’
Niet lang na zijn bezoek stuurt Pronk de
BBG een brief waarin hij aangeeft dat de financiën voor de sanering en de herbouw van
de woonwijk wat hem betreft geregeld zijn.
De provincie krijgt in februari 1999 een brief
van Pronk, waarin het bouwen op de Zellingwijk wordt gefiatteerd. Er mogen minstens
70 woningen komen. De Zellingwijk kan nu
worden ingepast in het Uitvoeringscontract
Hollandsche IJssel 1999-2010 (later verlengd
tot 2012), dat door de deelnemende partijen

wordt getekend op 23 juni 1999.
Vergeleken met de stagnatie in het grootste
deel van de jaren negentig komt de vaart er
nu toch echt in. Het ‘Herontwikkelingsplan
Zellingwijk’ (HPZ) is daarvan misschien
wel het beste voorbeeld. De provincie ZuidHolland geeft voor dit plan opdracht aan
DHV Milieu en Infrastructuur (DHV). In
februari 2000 wordt het HPZ gepresenteerd
en het zal een van de pijlers worden onder
het Project Zellingwijk. De provincie geeft
DHV als uitgangspunt mee dat de herontwikkeling van de Zellingwijk integraal dient
te zijn, conform het beleid van de Stuurgroep
Hollandsche IJssel. De drie basiselementen
van deze integrale aanpak zijn bodemsanering, woningbouw en natuurontwikkeling.
Het HPZ beschrijft de randvoorwaarden
waaraan de technische uitwerking van de
integrale herontwikkeling van de Zellingwijk moet voldoen. Het HPZ vormt samen
met een ‘algemene beschrijving Zellingwijk’
(van de Grontmij), het ‘Referentie Ontwerp
Zellingwijk (ROZ, met voorbeelden hoe de
integrale aanpak kan worden uitgevoerd) en
met een tekeningenmap het ‘Herontwikkelingsplan Zellingwijk’ (inderdaad dezelfde
naam, red.). Dit plan wordt door de Stuurgroep Hollandsche IJssel omarmd en zal een
belangrijk document worden in de aanbestedingsprocedure voor de Zellingwijk die enkele jaren later start.
De BBG heeft vooralsnog niet zoveel geduld.
Als bekend wordt dat het afgraven op zijn

vroegst eind 2000 kan beginnen, omdat er
eerst een bestemming voor de verontreinigde grond moet worden gevonden, trekken
de BBG-bestuurders maar weer eens aan de
bel. Opnieuw richten zij hun pijlen op de
gemeente Ouderkerk. Frans Fransen, in retrospectief: ‘Na het bezoek van Pronk werd
de traagheid eigenlijk pas goed zichtbaar. Het
geld was beschikbaar, maar niemand durfde
het uit te geven. Het was van een stroperigheid en een moeizaamheid...’
Stroperig of niet, het stroomt wel. Het plannen maken voor de nieuwe inrichting van de
Zellingwijk gaat dan ook gewoon door. Plannen waarover in maart 2000 alle betrokkenen
in Gouderak hun tevredenheid uitspreken,
ook in de media. ‘Zellingwijk wordt een juweeltje,’ jubelt een krant. In het westelijke
deel (het dichtst bij de pont, red.) staan 60
woningen geprojecteerd. In het oostelijke
deel komt bebouwing die aansluit op de bestaande inrichting langs de Dorpsstraat. Een
landschapsarchitect krijgt opdracht voor het
uitwerken van een natuurontwikkelingsplan
voor het meest noordoostelijk deel van de
locatie, bij de Graanmaalderij.

brengt het nieuws van de vertraging naar buiten en ventileert haar ergernis openlijk in de
krant. ‘Geduld is een schone zaak maar de
Zellingwijk niet,’ luidt de kop boven het verhaal. Van Adrichem, met de nodige gemeentelijke zelfkennis: ‘Je kunt natuurlijk van ons
verlangen dat we onze spierballen laten zien
in de richting van de provincie. Maar dat zal
toch lastig worden, want een muis heeft nu
eenmaal geen spierballen.’
De kwestie ligt de provincie zwaar op de
maag en ze reageert dan ook kortaf op vragen van de Goudsche Courant: ‘Er kan nog
geen informatie worden gegeven.’ Leden van
de BBG lopen boos weg uit een overleg met
de gemeente Ouderkerk, het projectteam
Hollandsche IJssel en Rijkswaterstaat als ze
dit ook officieel te horen krijgen. Jack Verschoor, dan namens de provincie Zuid-Holland projectleider Hollandsche IJssel, geeft
vlak voor Kerstmis 2000 uitleg en ontkent
daarbij de vertraging: ‘We hebben nu pas het
tijdpad vastgelegd. Het loopt juist volgens
schema.’ Wat volgens Verschoor betekent dat
er nu eerst moet worden gezocht naar een
aannemer voor het saneringsproject.

Helaas, er moeten voor de Zellingwijk nog
de nodige hobbels genomen worden, in de
vorm van fiscale, juridische en eigendomstechnische hindernissen. In november 2000
is dit al bekend binnen de gelederen van de
Stuurgroep, die voorziet dat oplevering van
de woningen niet voor 2006 mogelijk is. De
Ouderkerkse wethouder Gerda van Adrichem

De inwoners van Gouderak blijven ondertussen in het ongewisse over de precieze aard
van het probleem. De Ouderkerkse wethouder Co Hoogendoorn legt voor het gemak de
schuld bij de Stuurgroep Hollandsche IJssel
en het vele vergaderen. Maar hij geeft ook aan
dat de stroperige Europese aanbestedingsprocedure een factor is. Daarnaast, zegt Hoog-
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endoorn, gaat het verlenen van de vereiste
vergunningen moeizaam.
De BBG is weer eens boos en teleurgesteld.
Op 18 januari 2001 houdt de BBG een besloten ledenvergadering in het Dorpshuis van
Gouderak. Cynisme en woede vieren hoogtij die avond. Na afloop laat voorzitter Gert
Bouter aan de lokale media weten dat ‘het
vertrouwen in overheden helemaal verdwenen is’. De BBG wil alleen nog persoonlijk
verder praten met gedeputeerde Loes van
Ruijven. ‘Die begrijpt tenminste onze machteloosheid,’ zegt Bouter slim in de krant.
De BBG raakt daarmee wel een snaar die, op
dat moment en zonder dat Gert Bouter het
misschien beseft, een ontwikkeling in gang
zet die de voortgang van de sanering beslissend zal beïnvloeden.
In de eerste plaats tonen begin maart 2001
de provincie Zuid-Holland en de gemeente
Ouderkerk zich bereid om versneld de nodige
vergunningen af te geven. Ook wordt besloten tot de oprichting van de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk, die de nieuwe eigenaar van het stortterrein wordt en daarmee
formeel de opdrachtgever voor de sanering en
de nieuwbouw. In de tweede plaats bemoeit
minister Pronk zich nogmaals persoonlijk
met de kwestie.
Op 15 maart 2001 brengt gedeputeerde Loes
van Ruijven een bezoek aan Gouderak. Zij
doet dit in gezelschap van ambtenaren van
het Ministerie van VROM. Onder hen ook
Ruud Cino, die het bezoek vooraf uitgebreid

bespreekt met minister Pronk. Het lukt Van
Ruijven en de ministeriële ambtenaren de
scherpe kantjes weg te slijpen, onder meer
doordat Pronk aan zijn ambtenaren heeft gemeld het zeer wenselijk te achten dat ‘prioriteit wordt gegeven aan het opleveren van woningen voor de oorspronkelijke bewoners. Zij
zijn de eersten (origineel onderstreept, red.) die
woningen aldaar kunnen betrekken.’ Cino
doet Pronk verslag van het bezoek en meldt
zijn minister dat de bewoners er begrip voor
hebben gekregen dat de overheid geen garantie op het begin- en eindtijdstip van de sanering kan geven. De wantrouwende opstelling
(‘Er gebeurt toch niks’) is veranderd in ‘eerst
zien dan geloven’.
De BBG is tevreden, temeer omdat de Bewonersbelangenvereniging inmiddels ook een
brief van Pronk heeft ontvangen waarin deze
belooft er alles aan te zullen doen om zo snel
mogelijk met de sanering te beginnen. De
BBG verwacht dat omstreeks 1 januari 2003
met het werk kan worden begonnen, hetgeen
goed nieuws is voor de allengs kleiner wordende groep oud-bewoners die nog terug kan
keren naar de Zellingwijk. Oplevering van de
nieuwe woningen zal dan naar verwachting in
2006 kunnen gebeuren.
Dit laatste wordt driekwart jaar later, op 10
januari 2002, nog eens herhaald door Loes
van Ruijven, als zij met de Commissaris van
de Koningin Jan Franssen en B&W van Ouderkerk over het asfalt van de Zellingwijk
loopt. Wethouder Co Hoogendoorn zegt bij
die gelegenheid: ‘We liggen op schema. Het

wordt een schitterende wijk!’
Hoogendoorn refereert met zijn uitspraak
aan de stand van zaken op dat moment: er
gaat snel gekozen worden voor een ontwerp
voor de nieuwe Zellingwijk.
Een aantal maanden eerder, in het najaar van
2001, heeft de gemeente Ouderkerk vijf architectenbureaus uitgenodigd een schetsontwerp voor de nieuwe Zellingwijk in te dienen. Het verzoek is gegoten in de vorm van
een prijsvraag, waarvan de uitslag zal worden
bepaald door een selectiecommissie (én door
de mening van de bevolking van Gouderak).
De BBG heeft twee zetels gekregen in die
commissie, wat - zoals geschetst in hoofdstuk 13 - niet zonder slag of stoot ging. In de
commissie zitten verder ambtenaren van de
gemeente Ouderkerk, leden van het Projectteam Hollandsche IJssel en andere deskundigen. De selectiecommissie zal één ontwerp
voordragen.
Eind februari 2002 presenteren vier architectenbureaus een schetsontwerp aan de selectiecommissie, onder meer verbeeld in een
maquette. Begin maart komt de commissie
op basis van de toelichting van de architecten, de aangeleverde brochures en de gestelde
selectiecriteria tot het unanieme oordeel dat
het schetsontwerp “Buitenplaats Gouderak”
van Inbo Architecten uit Woudenberg boven
de andere drie ontwerpen uitstijgt. Dit oordeel wordt enkele dagen later bevestigd door
de mening van de inwoners van Gouderak,
die de inzendingen kunnen beoordelen in het

Dorpshuis: het ontwerp van Inbo krijgt de
stem van 157 van de 177 bezoekers.
Het ontwerp houdt in: een rond appartementencomplex met huurwoningen, twee
blokken van ieder negentien koopwoningen,
en tenslotte tien watervilla’s die uitkijken op
een nieuw te ontwikkelen natuurgebied in de
Hollandsche IJssel.
Daarna gaat het snel. De complexe eigendomsverhoudingen op de locatie Zellingwijk,
de omvang van het (deel)project en de nog
steeds gevoelige verhouding tussen de betrokken overheden en de inwoners van Gouderak
doen de Stuurgroep Hollandsche IJssel besluiten de Zellingwijk onder te brengen in
een aparte stichting, de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk (SHZ). De SHZ wordt
in augustus 2002 formeel opgericht door de
provincie Zuid-Holland en de gemeente Ouderkerk; met Rijkswaterstaat wordt een zogeheten ‘overeenkomst van opdracht’ gesloten.
De SHZ is een compacte, professionele organisatie. Het bestuur van de SHZ wordt gevormd door een ambtelijk vertegenwoordiger
van de provincie en een bestuurlijk vertegenwoordiger van de gemeente, en staat onder
leiding van een onafhankelijk voorzitter. Het
multidisciplinaire projectteam bestaat, naast
directeur ontwikkeling Robbert Brandt, uit
drie medewerkers, en wordt bijgestaan door
technisch adviseurs van het ingenieursbureau
Royal Haskoning. Na enkele jaren te hebben
geresideerd in het Provinciehuis Zuid-Holland koopt de SHZ in april 2004 een woning
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aan de Dorpsstraat 87 te Gouderak, die dankzij een ontheffing van de gemeente Ouderkerk kan worden ingericht als kantoor en informatiepunt. Het Project Zellingwijk krijgt
daarmee voor de inwoners van Gouderak een
gezicht én een direct aanspreekpunt.

Krachtig in de rug gesteund door het Project
Hollandsche IJssel kan de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk beginnen aan een taak
die 20 jaar na dato eindelijk wordt opgepakt:
de sanering en de herontwikkeling van de
Zellingwijk.
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Het Informatiepunt Zellingwijk in het kantoor van de Stichting aan de Dorpsstraat te Gouderak, 2005. Foto © Stichting Hero

hting Herontwikkeling Zellingwijk / Frans Dingemans.
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17 Design & Construct
‘De markt heeft de kennis om het uit te voeren.’ Het lijkt een open deur als een aanbestedingsdeskundige dit antwoord geeft op de
vraag waarom er is gekozen voor een ‘Design
& Construct’ - contract bij de aanbesteding
en gunning van een bouwproject. Want ook
bij het afsluiten van een meer traditioneel
contract (‘RAW-Bestek’) mag de opdrachtgever er natuurlijk van uitgaan dat de aannemer
de benodigde expertise in huis heeft.
Bij ‘D&C’ gaat het echter een stuk verder. De
aannemer is verantwoordelijk voor zowel het
ontwerp als de uitvoering ervan. In de meest
basale vorm krijgt de aannemer een functionele omschrijving van het te realiseren werk
met daarbij een Programma van Eisen (PvE).
Hij dient op basis van die omschrijving en eisen een detailontwerp te vervaardigen en de
constructie op zich te nemen. Soms krijgt de
aannemer een voorlopig ontwerp, wat deels
het geval was bij het Project Zellingwijk. De
opdrachtgever toetst het definitieve ontwerp,
de kwaliteit en methodiek aan het PvE en andere randvoorwaarden (bijvoorbeeld wet- en
regelgeving, veiligheid, et cetera).
Uitgangspunt van een D&C - contract is dat
het werk gebeurt tegen een ‘lumpsum’, een
vaste prijs. De aannemer heeft aan de ene
kant een grote vrijheid (binnen de kaders

van het PvE), maar is aan de andere kant in
zeer hoge mate zelf verantwoordelijk voor het
realiseren van zijn eigen ontwerp en voor de
kwaliteit, de planning en de kosten. Voorwaarde is dat de opdrachtgever veel vertrouwen moet hebben in de aannemer. Daarom
wordt in de aanbestedingsprocedure veel aandacht besteed aan ervaring, kennis en kunde
van de aannemer.
De aanbesteding voor de herontwikkeling
van de Zellingwijk begint niet helemaal
volgens de regels: onder druk van de Bewonersbelangenvereniging Gouderak (BBG)
wordt de officiële publicatie ervan vervroegd
naar 17 oktober 2002, in het Publicatieblad van de Europese Unie (S-serie), en in
de Cobouw van 18 oktober 2002. Acht
aannemers(combinaties) schrijven zich in.
Hun aanmeldingen worden middels de ‘Selectieleidraad’ getoetst op compleetheid en
een aantal minimumeisen, gevolgd door een
inhoudelijke toetsing. Dit resulteert in een
rangorde van 1 (meest geschikt) tot 8, van
welk resultaat de inschrijvers in juni 2003 op
de hoogte worden gesteld.
De eerste vijf inschrijvers worden uitgenodigd
mee te doen aan de niet-openbare aanbestedingsprocedure en promoveren daarmee tot

Links een detail uit de ‘Basiskaart en Indicatieve Projectgrens Zellingwijk’, een van de belangrijkste
basisdocumenten voor de uitvoering van het Project Zellingwijk. Bron: Intergeo B.V. Bureau voor
Landmeetkunde, 2004.
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‘Gegadigde’. De uitnodiging voorziet in de
mogelijkheid van het voeren van informatief
overleg (de zogeheten ‘competitieve dialoog’)
tussen de Stichting en elke individuele Gegadigde (periode april - juli 2004). De uitkomsten van deze overleggen worden vastgelegd in
door beide partijen goedgekeurde ‘Processenverbaal’. Daarnaast worden er vier ‘Nota’s van
Inlichtingen’ opgesteld met relevante informatie voor alle Gegadigden. Informatie die
ook wordt verwerkt in de diverse documenten van het zogeheten ‘Aanbestedingsdossier’.
Aan dit Aanbestedingsdossier wordt door de
Stichting al gewerkt vóórdat de vijf Gegadigden bekend zijn, maar de definitieve versies
van een aantal van de documenten worden
pas opgesteld na de uitkomsten van de overleggen. Een essentieel onderdeel van het Design & Construct karakter van het project!
Na anderhalf jaar van voorbereiding ligt er op
2 juli 2004 dan toch het definitieve Aanbestedingsdossier, dat de basis vormt voor de uiteindelijke gunning van het werk aan wat officieel de ‘General Contractor’ heet. Het Aanbestedingsdossier bestaat uit zes documenten.
Naast de al genoemde Aankondiging, de Selectieleidraad en een bundel met de Processen-verbaal en Nota’s van Inlichtingen zijn er
de ‘Aanbestedingsleidraad’, de ‘Beoordelingsleidraad’ en de ‘Raamovereenkomst’. Achter
deze formele benamingen schuilen heldere
documenten, die uiteindelijk leiden tot een
heldere keuze voor de aannemer of General
Contractor met de economisch meest voor-

delige aanbieding.
De Aanbestedingsleidraad is bedoeld voor
de vijf Gegadigden en bevat de beschrijving
van de aanbestedingsprocedure voor het project Zellingwijk, dat bestaat uit een land- en
waterbodemsanering, het bouw- en woonrijp
maken van de locatie, de realisatie van woningbouw en infrastructuur, en natuurontwikkeling. Er staan eisen in voor de in totaal
10 Deelopdrachten, de ‘Elementenbegrotingen’ (wat kost hoeveel), de projectadministratie en de wijze waarop de aannemer per
deelopdracht een risicoanalyse moet formuleren.
De Beoordelingsleidraad beschrijft de wijze
waarop de Stichting de aanbiedingen zal beoordelen. Zo zal er een beoordelingscommissie worden geformeerd, die de vijf Aanbiedingen stapsgewijs zal beoordelen. Deze stappen
zijn: 1. Toets op volledigheid en toets aan de
eisen; 2. Beoordeling op kwaliteit; 3. Berekening van de gecorrigeerde aanneemsom. Op
deze stappen komen we hierna terug.
De Raamovereenkomst is het contract dat
uiteindelijk getekend zal worden tussen de
Stichting en de General Contractor, wiens
aanbieding onderdeel wordt van de Raamovereenkomst. De vijf Gegadigden moeten
zich eraan conformeren, met daarbij de aantekening dat de Raamovereenkomst clausules
bevat die voorzien in ‘Contractwijzigingen’
(CW), vast te stellen in overleg tussen de
Stichting en de aannemer. In de loop van het
Project Zellingwijk zullen er ruim 40 CW’s

worden getekend, variërend van de gebruikte
steensoort voor de woningen tot de afhandeling van ‘Het terugkeer van de drins’ (zie ook
hoofdstuk 21).
De feitelijke aanbestedingsprocedure van de
herontwikkeling van de Zellingwijk start op
2 juli 2004. De vijf Gegadigden hebben dan
alle relevante documenten in huis en kunnen gaan werken aan hun aanbieding. Hoe
hectisch dit moet zijn geweest voor de Gegadigden laat zich raden. Maar op het kantoor van de Stichting, dan net gehuisvest
aan de Dorpsstraat in Gouderak, heerst nog
even serene rust. Persoonlijk contact tussen
medewerkers van de Stichting en van de Gegadigden is strikt verboden. De Gegadigden
hebben overigens wel het recht schriftelijk
vragen te stellen, wat zij veelvuldig doen.
Ook verrichten enkele Gegadigden bodemonderzoek op de locatie en doen zij peilingen
in de Hollandsche IJssel om de dikte van de
sliblaag (op de rivierbodem) te bepalen.
De sluitingsdatum voor het indienen van de
Aanbiedingen is 15 september 2004, 16.00
uur. Alle vijf Gegadigden melden zich die dag
persoonlijk op het kantoor van de Stichting
met hun dozen vol papier. Ter plekke, en in
het bijzijn van de Gegadigde, verifiëren medewerkers van de Stichting of deze dozen
bevatten wat er conform de eis in moet zitten: de Aanbieding (in tweevoud) in drieën
gesplitst, te weten een technisch, een risicoen een financieel deel. De kwalitatieve delen
(techniek en risico) blijven ter beoordeling

bij de Stichting; het verzegelde financiële deel
gaat direct naar een notaris en zal pas worden
geopend als de kwalitatieve beoordeling achter de rug is. Ook zo’n belangrijk onderdeel
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van het Design & Construct-model, zoals dat
gehanteerd is bij het project Zellingwijk: geld
speelt bij de kwalitatieve beoordeling van de
Aanbiedingen geen rol! Tenminste: ‘echt geld’
niet. Fictief geld wél en dat zeer nadrukkelijk.
Als gunningscriterium wordt de ‘economisch
meest voordelige aanbieding’ gehanteerd. Om
deze te bepalen, wordt aan het eind van de
beoordelingsprocedure een simpele rekensom
gemaakt: CA = TA - B. Het lijkt wiskunde,
maar het is eerlijk gezegd een beetje jargon…
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‘TA’ is de ‘Totale Aanneemsom’, het harde
bedrag dat de Gegadigde noemt in het financiële deel van zijn aanbieding. Het bedrag dus
waarvoor hij het werk in zijn totaliteit wil uitvoeren. Veel werk wordt nog steeds zo aangenomen: de goedkoopste (de ‘financieel meest
voordelige’) wint dan vaak. Echter, is dat ook
de economisch meest voordelige?
Het antwoord is (meestal) neen. Kwaliteit,
in de breedste zin van het woord, speelt natuurlijk ook een grote rol, waarbij het in het
geval van het project Zellingwijk aankomt op
techniek en risicobeheersing, vooral tijdens
de saneringsfase. De letter ‘B’, afkorting van
‘Bonus’, staat voor een fictief geldbedrag, dat
wordt bepaald op basis van het aantal punten
dat door de leden van de beoordelingscommissie wordt toegekend aan de kwaliteit van
de diverse onderdelen van de Aanbieding (de
Deelopdrachten). Hoe hoger, hoe beter.
Door nu de fictieve Bonus af te trekken van
de Totale Aanneemsom, krijgen we de ‘CA’,
de ‘Gecorrigeerde Aanneemsom’. De Gegadigde met de laagste ‘CA’ is dan de economisch meest voordelige aanbieder en wint de
Aanbesteding.

hiervoor vermelde rekensom: het vaststellen
van de Gecorrigeerde Aanneemsom. Daartussen zit echter de belangrijke Stap 2, zijnde de
kwalitatieve beoordeling van de woningbouw,
de openbare ruimte en de risicoanalyses. Hier
wordt de Bonus bepaald.

De beoordeling vindt plaats in de periode
september tot december 2004 en gaat volgens een stappenplan, zoals vastgelegd in de
Beoordelingsleidraad. Stap 1 is snel gezet: op
grond van de in deze stap uitgevoerde toets
op volledigheid en aan gestelde eisen wordt
geen van de Gegadigden uitgesloten van verdere deelname. En Stap 3 is niet meer dan de

De waardering van de kwaliteit van de Aanbiedingen wordt uiteindelijk vastgelegd in de
Bonus, het fictieve bedrag ‘B’ dat zo’n belangrijk element is van de rekensom. Dit tussenresultaat (per Gegadigde een bepaalde Bonus),
wordt in bewaring gegeven bij de notaris die
eerder al het (verzegelde) financiële deel van
elke Aanbieding in bewaring heeft gekregen.

Voor Stap 2 wordt, overigens net als voor
Stap 1, gebruik gemaakt van de expertise van
de betrokken instanties, te weten de Bewonersbelangenvereniging Bodemverontreiniging Gouderak (BBG), de provincie ZuidHolland, het Project Hollandsche IJssel, de
gemeente Ouderkerk, het Technisch Bureau
Krimpenerwaard, de architect Inbo (de winnaar van ontwerpprijsvraag), adviesbureau
Royal Haskoning (adviseur van de Stichting),
de Milieudienst Midden-Nederland en Rijkswaterstaat.
De kwalitatieve beoordeling van de woningbouw en de inrichting van de openbare ruimte gebeurt ‘geanonimiseerd’: de te beoordelen
stukken zijn door medewerkers van de Stichting ontdaan van bedrijfsnamen en logo’s, en
tentoongesteld in het informatiepunt van de
Zellingwijk.

Op 8 december 2004 worden van de vijf
Aanbiedingen de uitkomsten (Totale aanneemsom en Bonus) samengevoegd en wordt
van elke Aanbieding de Gecorrigeerde Aanneemsom bepaald (Stap 3). Het resultaat is
een rangorde van Aanbiedingen, waarvan
nummer 1 de economisch meest voordelige
is. Deze nummer 1 wordt dan ook door de
directeur van de Stichting voorgedragen als
kandidaat voor de gunning van het project
Zellingwijk, tijdens een presentatie van de
resultaten van de procedure voor het Bestuur van de Stichting en de projectleider
Hollandsche IJssel. Begin januari 2005 stemmen Gedeputeerde Staten van de provincie
Zuid-Holland en Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ouderkerk in met dit
gunningsadvies.
‘De economisch meest voordelige aanbieding is gedaan door de Combinatie Boskalis
Heijmans Herontwikkeling Zellingwijk. (…)
Ik ben gaarne bereid een toelichting te geven
op de gevolgde procedure bij de beoordeling
van de aanbiedingen.’ Dit schrijft Robbert
Brandt, directeur ontwikkeling van de Stich-

ting, op 31 januari 2005 aan Haico Wevers,
die voor de Combinatie de ‘tender’ (lees: de
hele aanbesteding) heeft verzorgd, samen met
Wim van der Poel van Heijmans. Haico is bij
de lezer mogelijk bekend als een van de passagiers op de ‘Beagle’, het schip waarmee de
VPRO in 2009 en 2010 de onderzoeksreis
van Charles Darwin (1809-1882) na zeilde,
waarbij Haico namens Boskalis Dolman aandacht vroeg voor de ‘plastic soep’, de vervuiling van de wereldzeeën met plastic afval. De
Stichting heeft met Haico Wevers tot groot
wederzijds genoegen samengewerkt, totdat
hij naar Engeland vertrok om voor Boskalis
Westminster (het moederbedrijf ) leiding te
gaan geven aan Westminster Dredging. Haico zal vermoedelijk geglimlacht hebben bij de
slotzin van Robbert’s brief: ‘Eventuele bezwaren tegen het voornemen tot gunning aan uw
Combinatie dient u vóór 15 februari a.s. in te
dienen bij de Stichting.’
De bezwaren blijven uit J
Het project Zellingwijk heeft een General Contractor, de Combinatie Boskalis
Heijmans Herontwikkeling Zellingwijk.
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18 Een kickstart met hindernissen
Donderdag 17 februari 2005 is voor de oudbewoners van de Zellingwijk én de (overige)
inwoners van Gouderak een historische dag:
de ondertekening van de aannemingsovereenkomst tussen de Stichting Herontwikkeling
Zellingwijk (de Stichting) en de Combinatie
Boskalis Heijmans Herontwikkeling Zellingwijk (de Combinatie) vindt dan plaats.
De dag begint met een persconferentie in
het Dorpshuis te Gouderak. Hans Oosters
(burgemeester van Ouderkerk) en Lenie
Dwarshuis (gedeputeerde van Zuid-Holland)
benadrukken de voldoening bij de diverse
overheden dat er nu daadwerkelijk iets gaat
gebeuren. Kees van Velzen (bestuursvoorzitter van de Stichting) verhaalt van het traject
dat uiteindelijk heeft geleid tot de keuze
van de betrokken aannemers. Haico Wevers
(tendercoördinator voor de Combinatie)
uit zijn diepe tevredenheid over de verworven opdracht. En, tenslotte, verwoordt Gert
Bouter van de Bewonersbelangenvereniging
Bodemverontreiniging Gouderak (BBG) op
zijn geheel eigen wijze de gevoelens van allen
die zo lang hebben moeten wachten op deze
dag: “Het einde van het drama is eindelijk in
zicht!”

De symbolische ondertekening van de overeenkomst, door Kees van Velzen en Johan
Dolman (Combinatie), is de apotheose van
het ‘einde van het drama’ en tegelijkertijd het
begin van de herontwikkeling van de Zellingwijk. Staatssecretaris Pieter van Geel van
Milieu markeert dat begin door de onthulling
op de locatie van het bouwbord met daarop
de logo’s van de betrokken partijen: het Project (Schoner Mooier) Hollandsche IJssel, de
Stichting, de Combinatie en Royal Haskoning, de technisch adviseur van de Stichting.
Vervolgens is er een boottocht over de
Hollandsche IJssel, waarbij de genodigde
oud-bewoners van de Zellingwijk praten met
Pieter van Geel en Lenie Dwarshuis. Namens
het Project Hollandsche IJssel vertellen Jaap
van Meijgaarden, Raymond Mangé en Esther
Widdershoven over de diverse (deel)projecten
langs de Hollandsche IJssel, zoals de Geitenwei, de Schanspolder en de restauratie van
Molen Windlust.
‘s Avonds, in een bomvol Dorpshuis, wordt
de dag afgesloten met een informatieavond
waarop oud-bewoners van de Zellingwijk,
inwoners van Gouderak en andere geïnteresseerden worden ingelicht over de gesloten Raamovereenkomst, over het project en

Links de onthulling van het bouwbord van de Zellingwijk door staatssecretaris Pieter van Geel van
Milieu, 17 februari 2005. Let op de tijdlijn! Alle foto’s in dit hoofdstuk Stichting Herontwikkeling
Zellingwijk / Frans Dingemans.
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over de verdere plannen. ‘Ceremoniemeester’
Raymond Mangé smeedt de bonte verzameling toespraken en presentaties deskundig
aaneen tot een coherent geheel. Achter de
tafel rept wethouder Leo Barth (Ouderkerk)
over de betrokkenheid van zijn gemeente bij
het project, en verhaalt Gert Bouter nogmaals
bevlogen over ‘het drama’. Tussen beide toespraken in geven Robbert Brandt (directeur

ontwikkeling van de Stichting) en Haico Wevers presentaties. Aan het eind van de avond
is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Velen verdringen zich rond de panelen met
(historische) foto’s en bouwtekeningen.
De ondertekening van de Raamovereenkomst
tussen de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk en de Combinatie Boskalis Heijmans

210

De overeenkomst is (symbolisch) getekend! Van links naar rechts Kees van Velzen, bestuursvoorzitter
van de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk, Johan Dolman van de Combinatie Boskalis Heijmans
Herontwikkeling Zellingwijk en Haico Wevers, tendercoördinator (= eindverantwoordelijke voor de
aanbieding van de Combinatie).

is niet alleen het startsein voor de sanering,
maar ook de basis voor een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen. En
zeer constructief gebleken. Het kantoor van
de Stichting aan de Dorpsstraat is daarvoor
de geografische basis. ‘Hé, jullie zitten in een
woonhuis!’ is een veel gehoorde opmerking
van bezoekers die er voor het eerst komen.
Inderdaad, het projectteam Zellingwijk kiest

er heel bewust voor om ‘tussen de mensen’
kantoor te houden. Aan de voorzijde laagdrempelig richting dorp, aan de achterzijde
direct grenzend aan de locatie, waar al snel de
directiekeet van de Combinatie zal verrijzen.
Begin 2005 komt alles dus eigenlijk samen in de woning aan de Dorpsstraat 87 te
Gouderak. De betrokken partijen komen hier
bij elkaar om voorbereidingen te treffen voor
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Op de massaal bezochte informatieavond was veel belangstelling voor de panelen met verleden, heden
en toekomst van de Zellingwijk, vooral van ex-bewoners van de wijk. In feite was dit de start van het
informatiepunt Zellingwijk, deze avond niet voor het laatst in onze ‘dependance’ in het Dorpshuis te
Gouderak.

de sanering: bestuur en medewerkers van
de Stichting, medewerkers van het Project
Hollandsche IJssel, de Combinatie natuurlijk
(op dat moment nog zonder eigen werkplek
op de locatie), bestuursleden van de Bewonersbelangenvereniging Bodemverontreiniging Gouderak (BBG), bestuurders en ambtenaren van de gemeente Ouderkerk en van
de provincie Zuid-Holland. En, al heel snel,
inwoners van Gouderak. Want de Stichting
heeft op het kantoor een informatiepunt ingericht, waar iedereen terecht kan met vragen
en opmerkingen over de aanstaande sanering
en herontwikkeling van de Zellingwijk.
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De Zellingwijk is begin 2005 nog steeds een
lap asfalt met een trapveldje, diverse met onkruid overwoekerde ‘plantenbakken’, een lege
watertank, veel hondenpoep en een talud
waaruit zichtbaar olie de rivier in lekt. Aan
de noordoostzijde rijden aan het einde van
de middag vrachtwagens met Oost-Europese
nummerborden de locatie op; de Zellingwijk
wordt in enkele ‘chauffeursgidsen’ vermeld als
een rustige plek om gratis te overnachten. Illegaal, maar er wordt niet gehandhaafd door
de autoriteiten. De omwonenden moeten
de overlast door manoeuvrerende wagens
en zwerfvuil maar voor lief nemen. Over de
verveloze caravan met dichtgetrokken vitrages, die in ieder geval overdag verlaten op de
locatie staat, wordt verder gezwegen…
Inmiddels staat er al wel een zogeheten ‘bouwbord’, zeg maar de officiële aankondiging naar
de buitenwereld toe wat er gaat gebeuren, wie

het gaat doen, wie de betrokken partijen zijn
en hoe lang het gaat duren. Op het bouwbord
van de Zellingwijk staat oorspronkelijk als
einddatum ‘2008’: aan het einde van dat jaar
zullen de woningen naar verwachting worden
opgeleverd. Het loopt anders, wat gezien de
roerige geschiedenis van de Zellingwijk misschien niet zo héél opmerkelijk is. Dat het
uiteindelijk 2012 wordt, is te wijten aan diverse vertragingen, die je deels kunt scharen
onder de noemer ‘Daar kon je op wachten’
en deels volstrekt onvoorzien zijn. Dat laatste
wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 21
(‘De terugkeer van de drins’, de titel zegt het
al), maar direct al in 2005 worden de Stichting en Combinatie geconfronteerd met ‘De
Zaak van de Halsstarrige Woonboten’ en tot
medio 2007 met twee zaken die de lezer niet
vreemd zullen voorkomen: een woud aan vergunningen en een keur aan protesten.
Het probleem van de woonboten lijkt zo
kleinschalig dat het bijna een anekdote wordt.
Maar dan wel een die voor de gemeente Ouderkerk grote financiële gevolgen heeft.
Als de Stichting en de Combinatie in 2005 op
de Zellingwijk aan het werk gaan, liggen in de
Hollandsche IJssel, aan de rand van de locatie
bij de Graanmaalderij, twee woonboten (foto
rechts). Een officiële vergunning hiervoor
hebben de eigenaren niet, maar de gemeente
gedoogt de ligplaatsen sinds jaar en dag. De
woonboten moeten weg, want op deze plek
zal een natuureiland worden gerealiseerd. De
gemeente probeert tot maart 2005 met de

woonbooteigenaren tot overeenstemming te
komen, maar heeft geen enkel machtsmiddel
om hen te dwingen naar elders uit te wijken.
En geen financiële middelen, want de eisen
van de eigenaren komen feitelijk neer op een
volledige uitkoop, hetgeen onbespreekbaar is
voor de gemeente. Een patstelling dreigt.
Gealarmeerd door de Combinatie, die zo snel
mogelijk aan het werk wil, neemt de Stichting
het voortouw en vraagt van de gemeente een
mandaat om direct met de woonbooteigenaren (en hun juridisch adviseur) te onderhandelen. Dit mandaat komt er en in april 2005
start een overlegtraject dat er op gericht is de
eigenaren via een minnelijke schikking uit te

kopen.
Het overleg loopt - gefaseerd - door tot in de
late herfst van 2005. Daarbij spant de Stichting zich in om via een door haar gecontracteerde makelaar vervangende woonruimte te
vinden. Ook de woonbooteigenaren zelf gaan
daarnaar op zoek. Als zij deze woonruimte
vinden, doet de Stichting hen in overleg met
de gemeente Ouderkerk een financieel bod,
maar dit wordt als zijnde onvoldoende van de
hand gewezen.
De tijd gaat nu dringen. Om een dreigende
impasse en hoge kosten als gevolg van het
niet kunnen starten van de werkzaamheden
te voorkomen, stelt de Stichting in oktober
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2005 een arbitrageprocedure voor. Alle betrokken partijen stemmen hiermee in. De
arbitragecommissie komt in april 2006 tot
een definitieve uitspraak, die door beide
woonbooteigenaren wordt geaccepteerd. Een
resultaat dat een financiële aderlating betekent voor de gemeente, die op de begroting
van 2006 een substantieel tekort ziet ontstaan. Maar de woonboten vertrekken snel,
één over het water richting Friesland, één op
een trailer over de weg richting het bedrijfsterrein van de eigenaar verderop aan de dijk.
Kort nadien moet de woonboot ook van het
bedrijfsterrein verdwijnen, omdat de eigenaar
daarvoor geen vergunning heeft.
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Het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het uitvoeren van de bodemsaneringswerkzaamheden en de bezwaren
daartegen hakken er - wat betreft het Project
Zellingwijk - meer in. In de Raamovereenkomst is vastgelegd dat de Combinatie alle
vergunningen die voor het project nodig zijn,
op haar naam aanvraagt. Op 12 mei 2005
organiseert de Combinatie een ‘Startbijeenkomst Vergunningen’, waarbij alle bevoegde
gezagen aanwezig zijn. Daarna is de Combinatie, onder leiding van projectdirecteur
Marc Daan, het hele jaar druk met het voeren
van overleg met de betrokken instanties: de
gemeente, de provincie, Rijkswaterstaat en
het Hoogheemraadschap. Voorbeelden van
benodigde vergunningen (in totaal ruim 40)
zijn: het plaatsen van een directiekeet aan de
Achterweg (die staat er in de herfst), de be-

schikkingen op de landbodem- en waterbodemsanering, de Wet milieubeheer, en de vergunningen voor de daadwerkelijke uitvoering
van de sanering (onttrekking grondwater,
lozingen, et cetera). Het verkrijgen van een
bouwvergunning voor de directiekeet is snel
geregeld, maar andere vergunningen worden
niet zo gemakkelijk afgegeven. Het RO Magazine schrijft enkele jaren later in een overzicht van de ontwikkelingen op de Zellingwijk: ‘De reeds bereikte resultaten, product
van de efficiënte samenwerking tussen het
Project Hollandsche IJssel, de Stichting en de
aannemer, dreigden te verzanden in procedures, loketten en hokjes.’
Inderdaad lopen deze pure uitvoeringsorganisaties aan tegen de bureaucratie die zo
vaak het uitvloeisel is van een zorgvuldige regelgeving. Zo is de langste doorlooptijd van
een vergunningsaanvraag tot -verlening zes
maanden. De Combinatie heeft moeite met
het stroomlijnen van de vele aanvragen en het
overleg met de bevoegde gezagen daarover, en
met het moeten voldoen aan de ‘verplichting
tot coördinatie’. Op initiatief van de Combinatie worden de Stichting en het Project
Hollandsche IJssel (waarin tenslotte alle betrokken bevoegde gezagen vertegenwoordigd
zijn) nauwer bij de vergunningsaanvragen
betrokken. Dit op zich bespoedigt de zaak
aanzienlijk, maar toch duurt het nog tot het
voorjaar van 2007 voor alle vergunningen definitief verleend zijn. Het project loopt dan
circa zes maanden achter op de contractplanning. Belangrijkste oorzaak is echter niet zo-

zeer de ingewikkelde materie van de vergunningen, maar veel meer een afgeleide ervan:
het recht van iedere Nederlander bezwaar aan
te tekenen tegen verleende vergunningen.
Meerdere malen tijgen de Stichting, de Combinatie en andere betrokkenen dan ook naar
de Raad van State.
In Gouderak verzet één dorpsbewoner zich
gedurende het hele project tegen de sanering
en de herontwikkeling van de Zellingwijk.
Op diverse juridische fronten (Raad van State, rechtbank) maakt deze inwoner bezwaar
tegen plannen, procedures, vergunningen en
werkzaamheden. Het verzet van deze inwoner
van Gouderak tegen het project leidt uiteindelijk slechts op één klein punt tot een herziening van de plannen, maar de juridische
procedures vergen veel tijd en inzet van de
Stichting en de Combinatie, en leiden tot de
nodige vertraging.
Hoe vervelend een dergelijk halsstarrig verzet
uit de gemeenschap zelf ook is, veel ingrijpender is het verzet dat komt van ver buiten
Gouderak. In Sliedrecht trekt de Stichting
Werkgroep Derde Merwedehaven aan de bel
als zij horen waar een groot deel van het stortmateriaal van de Zellingwijk heen zal gaan:
De Derde Merwedehaven in Dordrecht, gelegen aan de Merwede, recht tegenover het
baggeraarsdorp Sliedrecht (zie de luchtfoto op
de volgende pagina).
De Werkgroep heeft in haar doelstellingen
staan: ‘Het bevorderen van het leefmilieu, te be-

ginnen in Zuid-Holland, door te trachten emissies, hoofdzakelijk die van bedrijven, te voorkomen of terug te dringen en voorts al hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin des woords.’ In de praktijk verzet de Werkgroep zich sinds jaar en dag tegen de aanwezigheid van de stortplaats Derde
Merwedehaven aan de overzijde van de rivier,
beheerd door Delta Milieu BV.
Laat nu juist de Derde Merwedehaven bereid
zijn om een deel van verontreinigde grond van
de Zellingwijk te accepteren… Dat is op zich
niet verwonderlijk, want de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk en de Combinatie
Boskalis Heijmans zijn vanaf de start van het
project op zoek gegaan naar stortplaatsen die
over de juiste vergunningen beschikken, voldoende capaciteit hebben én goed per schip
bereikbaar zijn. De Derde Merwedehaven
voldoet aan de criteria en de onderhandelingen met Delta Milieu BV verlopen voorspoedig. Dan krijgt echter de Werkgroep lucht
van de aanstaande stort, een enorme hoeveelheid zwaar verontreinigde grond. Ze tekenen
officieel bezwaar aan en bewandelen officieus
het actiepad. In de Voortgangsrapportage
2006 schrijft de directeur ontwikkeling van
de SHZ: ‘Als een van de belangrijkste risico’s
blijft staan de problemen met het verkrijgen
van toestemming om het stortmateriaal te
kunnen afzetten bij stortplaatsen die daarvoor over de vereiste vergunningen beschikken. Deze problemen zijn het gevolg van de
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opstelling van belangengroeperingen, de lokale politiek en omwonenden in de nabijheid
van potentiële stortplaatsen.’
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De Werkgroep Derde Merwedehaven dient
begin 2007 meerdere bezwaren in tegen onderdelen van de sanering van de Zellingwijk,
overigens in nauwe samenwerking met de
dorpsbewoner waaraan hierboven is gerefereerd. Een van deze bezwaren is in de vorm
van een ‘verzoek om een voorlopige voorziening’ ingediend bij de Raad van State.
Zo’n verzoek legt het werk stil tot de Raad
van State uitspraak heeft gedaan. Voor het
project een ongelukkig moment, want de
Combinatie Boskalis Heijmans wil juist
een proefontgraving starten. De Werkgroep
maakt bezwaar tegen de werkwijze: het slappe
stortmateriaal wordt vermengd met vliegas
om deze steviger te maken. Vliegas, dat vrij-

komt bij de verbranding van fossiele brandstoffen, is per definitie verontreinigd, maar
wordt in Nederland 100 % hergebruikt en
onder meer verwerkt in bouwmaterialen en
asfalt. Het gebruik ervan is echter in toenemende mate onderhevig aan kritiek.
Begin maart 2007 wijst de Raad van State het
verzoek van de Werkgroep, om een voorlopige voorziening te treffen, af. ‘Voor de Combinatie is de weg nu vrij om met de sanering
te starten,’ meldt een regionale krant enthousiast. Maar Harry Hermanns van de Stichting
zegt in een interview met een andere krant:
‘Alles schuift nu op in de tijd. De aannemer
kan de gemaakte planning niet meer nakomen. De schade die hij hierdoor ondervindt,
zal hij zeker op ons verhalen.’
De Werkgroep Derde Merwedehaven bewerkt de lokale politiek in de Drechtstreek

(de regio rondom Dordrecht) en de provinciale politiek in Den Haag. Met ‘Jan Franssen
houdt zich dom,’ zet de Werkgroep de Commissaris van Koningin van de provincie ZuidHolland in de hoek tijdens diens werkbezoek
aan Sliedrecht in april 2007. De provincie
zou meerdere petten op hebben, omdat zij de
problemen in Gouderak moet oplossen maar
ook de vergunningen voor de Derde Merwedehaven heeft verstrekt en moet toezien op de
naleving ervan. Ook de gemeente Dordrecht
krijgt er van langs, waarbij de Werkgroep
wordt gesteund door lokale milieupartijen.
Het is uiteindelijk het College van Burgemeesters en Wethouders van Dordrecht dat
de knoop doorhakt, al is het via een omweg: de ‘positieve stoffenlijst’ voor de Derde
Merwedehaven wordt geactualiseerd. Op
zo’n stoffenlijst staan de stoffen die door
een stortplaats mogen worden geaccepteerd.
Deze stoffenlijst was onderdeel van de koopovereenkomst die de gemeente Dordrecht in
1992 sloot met PROAV, toentertijd de eigenaar van de stortplaatsen in de provincie.
Inmiddels is de milieuwet- en regelgeving
veranderd en is het actualiseren van de lijst
noodzakelijk volgens de gemeente. Daarnaast
heeft de gemeente geconstateerd dat het depot op de Derde Merwedehaven lekt en verbiedt het de acceptatie van de verontreinigde
grond uit Gouderak. Gevolg van dit alles is
dat de Derde Merwedehaven BV zich in mei

2007 terugtrekt uit de onderhandelingen met
de Combinatie. De grond zal hier definitief
niet worden geborgen.
Het Project Zellingwijk loopt door deze tegenvaller weer de nodige vertraging op, want
er moeten nieuwe stortplaatsen worden gevonden. Daaraan hangt ook een nieuw (hoger) prijskaartje, want de locatie aan de Merwede was vanaf de Hollandsche IJssel per
schip relatief gemakkelijk bereikbaar. Ook
zijn ze op de potentiële stortplaatsen natuurlijk niet gek; zij weten ook dat ze daar in
Gouderak met de rug tegen de muur staan,
hetgeen de prijs opdrijft. Uiteindelijk worden
contracten gesloten met de NV Afvalzorg
(Nauerna) in Noord-Holland en de VBM op
de Maasvlakte. Het grootste deel van de verontreinigde grond gaat naar Nauerna, aan het
Noordzeekanaal.
De vertragingen veroorzaakt door vergunningaanvragen, procedures en acties belopen in de zomer van 2007 bij elkaar pakweg
één jaar. Dat de Raad van State in oktober
2007 uiteindelijk de ingediende bezwaren
ongegrond c.q. niet-ontvankelijk verklaart,
is daarbij een schrale troost. In het volgende
hoofdstuk doen we een stapje terug in de tijd
en pakken we de draad op in het voorjaar van
2005, als de voorbereidingen op het werk op
stoom beginnen te komen.
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19 Grote schoonmaak
‘Een thuiswedstrijd’, zo noemt Johan Dolman, directeur van Boskalis Dolman, met
een fijn gevoel voor publiciteit het project
waarvoor hij op 17 februari 2005 zijn handtekening zet. Boskalis Dolman is onderdeel
van Koninklijke Boskalis Westminster NV en
gespecialiseerd in complexe land- en waterbodemsaneringen, en grootschalige reiniging
van grond en baggerspecie. Dolman refereert
met zijn uitspraak aan de Gouderakse wortels
van aannemer Dirk Verstoep (1893-1980),
mede-eigenaar van aannemersbedrijf Zanen
Verstoep, dat in 1988 werd overgenomen
door de Sliedrechtse baggeraar Boskalis.
Voor het Project Zellingwijk werkt Boskalis
Dolman samen met Heijmans NV uit Rosmalen, gespecialiseerd in grote infrastructurele werken en woningbouw. Hiertoe is een
aparte vennootschap opgericht, de Combinatie Boskalis Heijmans Herontwikkeling Zellingwijk. Marc Daan is als projectdirecteur
verantwoordelijk voor de uitvoering.
Het is de Combinatie die uiteindelijk de Zellingwijk zal doen ‘herrijzen’, zoals het Algemeen Dagblad in 2005 plechtig meldt. Het
is niet waarschijnlijk dat Johan Dolman nog
een balletje heeft getrapt op het voetbalveldje
midden op de locatie, want al snel staan er
bouwhekken omheen. Parkeren is dan ook
niet meer mogelijk. Op een bord vraagt de
gemeente Ouderkerk vrachtwagenchauffeurs in net Duits om voortaan te parkeren

even verderop richting Gouda, op een terrein
achter Middelblok 196. Niet alle chauffeurs
zijn hiertoe bereid, mede omdat het niet gratis (meer) is. Dus staan er het hele jaar elke
avond nog twee of drie buitenlandse vrachtwagens strak tegen het nieuwe hek, deels op
de weg, geparkeerd. De bewoners van de woningen aan de overkant zijn er niet blij mee,
maar maken zich meer zorgen over de ophanden zijnde bodemsanering: ‘Ik ben bang voor
wat er straks gebeurt met de luchtkwaliteit als
die beerput opengaat’, verwoordt een bewoner de gevoelens van hem en zijn buren op
een informatiebijeenkomst in februari 2005.
Dit thema zal geregeld terugkeren.
De eerste helft van 2005 staat in het teken
van (administratieve) voorbereidingen. Zo
wordt de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk voor € 1,= eigenaar van de gronden
die eigendom zijn van de Staat. De grondeigendommen van de gemeente Ouderkerk en
aanvullende stukjes grond van particulieren
zullen in een later stadium nog door de Stichting worden verworven. Met Centraal Beheer
Achmea wordt overlegd over de bodemsaneringsverzekering. Belangrijk ook is de eerste
bouwvergadering, die plaatsvindt op 23 mei
2005, de eerste van een lange reeks vierwekelijkse bouwvergaderingen waarin, onder voorzitterschap van Robbert Brandt, de Stichting
en de Combinatie de stand van zaken van
de werkzaamheden, de risico’s, de veiligheid
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en gezondheidsaspecten en de financiële
stand van het project bespreken, en nadere
afspraken maken over de nog uit te voeren
werkzaamheden. De goede sfeer waarin deze
bouwvergaderingen vanaf het eerste moment
verlopen, is mede bepalend geweest voor de
goede, constructieve verstandhouding tussen
beide partijen gedurende het gehele project.
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De Stichting verleent in 2005 aan de Combinatie twee belangrijke Deelopdrachten:
het uitvoeren van een ‘bodemverificatieonderzoek’ (Deelopdracht 0) en het opstellen
van het ‘Saneringsplan Landbodemsanering’
(Deelopdracht 1).
Het bodemverificatieonderzoek wordt in drie
fasen uitgevoerd in de periode juli tot oktober

2005 en omvat het uitvoeren van een tachtigtal boringen tot onder het stortpakket, het
nemen en analyseren van grond- en grondwatermonsters; het graven van proefsleuven
om een beeld te krijgen van de fysische gesteldheid en de aard van het stortmateriaal;
en het uitvoeren van luchtmetingen en een
geuronderzoek. Het rapport van de Combinatie, ‘Optimalisatie Bodemmodel’, wordt
begin 2006 geaccepteerd door de Stichting.
Vanaf dat moment ligt de totale hoeveelheid
te ontgraven grond en stortmateriaal vast en
daarmee het lumpsum bedrag van de totale
sanering, inclusief de kosten voor de verwerking van het verontreinigde materiaal.
Het Saneringsplan Landbodemsanering,
waarvan de conceptversie in december 2005

Een situatieschets van de locatie Zellingwijk, met daarop aangegeven de loswal (aanvoer schoon zand),
de laadwal (afvoer stortmateriaal) en de omlegging van de Dorpsstraat ten behoeve van de sanering
onder het originele tracé (tegen de voortuinen van de woningen 120 en 122 aan).
Bron: Combinatie Boskalis Heijmans Hetontwikkeling Zellingwijk, 2005.

klaar is, moet worden goedgekeurd door de
provincie Zuid-Holland, het bevoegd gezag
inzake de Wet bodembescherming (Wbb).
De Combinatie dient in maart 2006 het saneringsplan in als onderdeel van de gecombineerde vergunningaanvraag voor de Wet
milieubeheer (Wm), de Wbb, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de
Grondwaterwet (Gww). Een en ander gaat
niet zonder slag of stoot. De provincie eist diverse aanpassingen en ook worden op de ontwerpbeschikking door derden bezwaren ingediend én er worden voorlopige voorzieningen
aangevraagd. In oktober 2006 wordt door de
provincie de definitieve beschikking op het
saneringsplan afgegeven. De Raad van State
wijst in december 2006 en februari 2007 de
voorlopige voorzieningen af. Het saneringswerk kan dan eindelijk op stoom komen.

ter. Alleen als het logistiek niet anders kan,
zullen (kleinere hoeveelheden) stortmateriaal
en zand per as worden vervoerd.
Er staan twee kades gepland: een laadkade aan
de noordoostzijde van de locatie, waar voorheen de woonboten lagen, en een loskade aan
de zuidwestzijde, bij de monumentale villa
‘IJsselzicht’. Aan de laadkade zal de ontgraven
verontreinigde grond in duwbakken worden
geladen en vandaar naar een stortplaats worden verscheept. Aan de loskade wordt schoon
zand aangevoerd. Met een kraan wordt het
zand in een dumper overgeladen, die het naar
de aan te vullen ontgravingsvakken rijdt. Op
deze wijze houdt de Combinatie schone en
verontreinigde grondstromen gescheiden.
Aan de loskade zullen tevens de damwandplanken worden gelost, die de rivier moeten
afschermen van het saneringswerk.

Het uitvoeringsplan voor de sanering van de
Combinatie zit logistiek slim in elkaar. Aanen afvoer van verontreinigde grond en stortmateriaal, schoon zand en zwaar materieel
over de weg (‘per as’) is door de gemeente verboden. De volumes zijn te groot, de vrachtwagens te zwaar, de dijk richting Ouderkerk
en Gouda te smal. Omwonenden en verkeer
zouden teveel last hebben van de transportbewegingen en de verkeersveiligheid (er fietsen
veel schoolkinderen over de Gouderaksedijk)
zou in het geding komen. Dit alles nog los
van milieutechnische bezwaren. Het grootste
deel van de aan- en afvoer voor het Project
Zellingwijk vindt dan ook plaats over het wa-

Ook over de wijze van ontgraving van het
stortpakket is goed nagedacht. Uniek is dat
deze saneringsmethode, namelijk de volledige verwijdering van de verontreiniging door
middel van ontgraving, in Nederland nog
maar weinig wordt toegepast bij grootschalige saneringslocaties, gezien de hoge kosten
die er mee gemoeid zijn. ‘Isoleren’, gevolgd
door ‘beheren en controleren’ (de zogenaamde IBC-sanering), is de meer gangbare werkwijze geworden. Echter, de opdrachtgevers het Project Hollandsche IJssel en de Stichting
- doen een oude belofte gestand: de nieuwe
Zellingwijk zal verrijzen op een compleet
schone ondergrond.
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Na de verwijdering van de afdekkende asfaltlaag pakt de Combinatie de sanering fasegewijs aan:: startend bij de villa ‘IJsselzicht’
wordt, werkend in noordoostelijke richting
(tot de Graanmaalderij), strooksgewijs ontgraven en weer aangevuld. Op de tekeningen
(boven) is te zien hoe de Combinatie dit heeft
gedacht te doen. Achtereenvolgens wordt de
(stevige) deklaag afgegraven, de slappe oliehoudende lagen in het stortpakket verstevigd

door het toevoegen van vliegas, het aldus ontstane mengsel afgegraven, en ten slotte alles
weer aangevuld met schoon zand. Overigens
blijkt het gebruik van vliegas uiteindelijk niet
nodig, omdat de ondergrond toch voldoende
stevigheid bezit om de zware kranen te dragen. Doordat er steeds een relatief klein deel
van de stort open ligt, worden uitdamping
van vluchtige stoffen en stankoverlast beperkt.

De Combinatie is gedurende 2005 en 2006
druk met de hierboven geschetste voorbereidende werkzaamheden.
In oktober 2005 betrekken de medewerkers
van de Combinatie een directiekeet aan de
Achterweg, naast de villa ‘IJsselzicht’. De
(communicatie)voordelen van de korte afstand tot het kantoor van de Stichting, waarvan de achtertuin even verderop grenst aan de
Achterweg, worden door beide partijen goed
benut. Formeel loopt de communicatie via de
bouwvergaderingen, maar veel frequenter is
het informele ‘bij elkaar binnen vallen’. De
Combinatie en de Stichting sluiten het eerste
contractjaar dan ook in goede harmonie af.
Inmiddels is het informatiepunt Zellingwijk
‘in vol bedrijf ’. De provincie Zuid-Holland
verstrekt voor de inrichting ervan een subsidie in het kader van de regeling ‘Leefbaarheid Kleine Kernen 2002-2007’. In het
informatiepunt wordt een tentoonstelling
ingericht met als thema ‘Verleden, Heden
en Toekomst’, met historisch (beeld)materiaal, bouwtekeningen, de maquette van de
nieuwe wijk en schriftelijke informatie. Het
informatiepunt is primair bedoeld voor de
inwoners van Gouderak, maar ook andere
geïnteresseerden en belanghebbende partijen
vinden hun weg naar de Dorpsstraat. Zo is al
in 2004 het Projectteam Oostergasfabriek uit
Amsterdam te gast, bezig met een vergelijkbaar project, namelijk de bodemsanering en
herinrichting van het voormalige terrein van
de Oostergasfabriek in Amsterdam-Oost.

Bestuurders van de gemeente Ouderkerk
komen in 2005 drie keer langs. Kort na een
werkbezoek van de Commissie VROM van
de gemeente, is het wethouder Leen van
Winden die zich uitvoerig laat informeren
over de stand van zaken. En in september
komt de nieuwe burgemeester Van de Wouw
zich voorstellen, vergezeld door gemeentesecretaris Rook en wethouder Leo Barth, tevens
bestuurslid van de Stichting.
De scholieren van het Driestar College in
Gouda zijn er in 2005 voor de tweede keer.
Ze waren er ook één jaar eerder, eveneens
onder enthousiaste begeleiding van docent
Piet Schakel, ex-bewoner van de Zellingwijk. U leest meer over hem en zijn vrouw
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Burgemeester Van de Wouw (rechts) met Gert
Bouter, voorzitter van de Bewonersbelangenvereniging Bodemverontreiniging Gouderak
(BBG) in het informatiepunt van de Zellingwijk, september 2005.

Joke in hoofdstuk 14. Mirjam Prins en Frans
Dingemans van de Stichting begeleiden dit
milieuproject, dat is geïnitieerd door de Milieudienst Midden-Holland. De scholieren
laten zich door Piet en Mirjam bijpraten over
de (historische) ontwikkelingen rond de Zellingwijk en doen een aantal proefjes met zelf
genomen watermonsters uit de Hollandsche
IJssel.
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Ook in het jaar 2006 is de locatie Zellingwijk nog niet het toneel van grootschalige
ontgravingen, dit tot frustratie van meerdere
betrokkenen waaronder de leden van de Bewonersbelangenvereniging Bodemverontreiniging Gouderak (BBG). Het bestuur van de
BBG uit in februari 2006 haar zorgen over
de voortgang van het project, resulterend in
brieven aan mevrouw Dwarshuis, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en
voorzitter van de Stuurgroep Hollandsche
IJssel, en de heer Van Geel, staatssecretaris
van Milieu. Deze bezorgdheid krijgt in de
loop van 2006 gezelschap van ongenoegens
als de BBG het gebrek aan voortgang gaat
vertalen in ‘stagnatie’. Een gesprek met gedeputeerde Dwarshuis en Raymond Mangé,
projectleider Hollandsche IJssel, vlak na de
zomer, klaart de lucht enigszins op, maar de
BBG blijft aandringen op een aanpak van de
opgelopen vertragingen.
Echter, zoals u in het voorgaande hoofdstuk
heeft kunnen lezen, spelen er (juridische en
procedurele) zaken waarop noch de Stichting
noch de Combinatie invloed hebben. Voor

zover het gaat om de bij de Raad van State
ingediende bezwaren en de aangevraagde
voorlopige voorzieningen, pakt de inmiddels
ingeschakelde Landsadvocaat een en ander
adequaat op, maar aan de wettelijke termijnen die aan dergelijke procedures kleven valt
nu eenmaal niet te tornen.
Een en ander betekent natuurlijk niet dat
de aannemer gaat zitten duimendraaien. Ter
voorbereiding op de daadwerkelijke sanering
voert de Combinatie in de loop van 2006 een
aantal grotere werkzaamheden uit, die variëren van het egaliseren van het werkterrein,
het inheien van damwanden langs de oevers
van de Hollandsche IJssel en het bouwen van
de laad- en loswallen, tot het uitbaggeren van
een deel van de rivier om voldoende diepgang
te creëren voor de aan- en afvarende schepen.
Belangrijk ook zijn de voorbereidingen voor
het tijdelijk omleggen van de Dorpsstraat,
tussen de Graanmaalderij en het punt waar
de reguliere bebouwing van het dorp begint.
Het stortmateriaal strekt zich hier namelijk
tot onder de Dorpsstraat uit. De bedoeling
is de locatie door middel van de tijdelijk omgelegde Dorpsstraat in twee (ongelijke) delen
te splitsen. Als het kleinste deel, dat tegen de
dijk aan ligt, is gesaneerd, wordt de Dorpsstraat weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat.
Een deel van de inwoners van Gouderak
ziet het allemaal met lede ogen aan: wanneer gaan ze nu eindelijk eens graven, is een
veelgehoorde vraag. En: hoe zit het dan met

onze gezondheid? En met de stankoverlast?
De Stichting en de Combinatie besluiten een
informatieavond te organiseren, in samenwerking met de GGD Hollands Midden, die
plaatsvindt in mei 2006.
Binnen de GGD Hollands Midden houdt het
team Medische Milieukunde, onder leiding
van arts Marjolein de Gruijter (foto onder),
zich bezig met het beschermen van de gezondheid van burgers in de regio door het contact
met schadelijke milieufactoren te beperken.
In opdracht van de gemeente Ouderkerk stelt
dit team een zogeheten ‘Omgevingsplan’ op.
Het doel hiervan is om er voor te zorgen dat
de bodemsanering tot een minimum aan gezondheidsrisico’s, hinder en overlast voor de
omgeving leidt.

Hoe de factor ‘gezondheid’ leeft bij vooral de
omwonenden van de Zellingwijk, blijkt op de
informatieavond in mei 2006. Marjolein de
Gruijter krijgt gezondheid gerelateerde vragen, variërend van ‘Kan er alweer worden gezwommen in de Hollandsche IJssel?’ tot ‘Hoe
worden de gezondheidsnormen gehandhaafd
en kan het werk worden stilgelegd?’ Marjolein de Gruijter weet de meeste vragen ter
plekke helder en duidelijk te beantwoorden,
tot tevredenheid van de aanwezigen. Opvallend is overigens dat er ook een delegatie van
de Werkgroep Derde Merwedehaven uit Sliedrecht aanwezig is, die vraagtekens zet bij de
mogelijke hinder en gezondheidsschade voor
de omwonenden van de stortplaats Derde
Merwedehaven als een deel van het stortmateriaal van de Zellingwijk daar terecht zou
komen. Op zich ter zake doende opmerkingen, maar voor het verkeerde forum. Als veel
aanwezigen er verontrust op reageren, benadrukt de heer Van Velzen, bestuursvoorzitter
van Stichting, dan ook dat de avond bedoeld
is voor de inwoners van Gouderak.
In oktober 2006 presenteert GGD Hollands
Midden het Omgevingsplan. Het plan gaat in
op de verwachte gezondheidseffecten van met
name de vluchtige organische verbindingen,
die bij het ontgraven in de atmosfeer terecht
(kunnen) komen, en waaraan de omwonenden vervolgens worden blootgesteld. Tevens
wordt aandacht besteed aan stank-, geluiden stofoverlast. Op basis van modelbereke-
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ningen, uitgevoerd met de hoogst gemeten
waarden van de vluchtige stoffen, als benzeen
en naftaleen (de zogeheten ‘worst case benadering’), stelt de GGD voor om een meetnet
aan te leggen, waarmee zowel dagelijkse als
maandelijkse metingen op naftaleen en benzeen worden uitgevoerd. Dit meetnet wordt
in detail uitgewerkt, waarbij ook de expertise van het RIVM wordt ingeroepen. Vanaf
de eerste tot de laatste dag van de sanering,
die precies één jaar zal duren, worden iedere
ochtend de meetresultaten op de website van
de Stichting gepubliceerd. Nimmer zijn de
‘grenswaarden’ die door de GGD zijn gesteld,
overschreden.
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Het Omgevingsplan roept de nodige reacties
op in Gouderak. Als er in juni 2007 weer een
informatieavond is in het Dorpshuis, met als
onderwerpen de start van de sanering en de
invloed daarvan op de omgeving, is het wederom Marjolein de Gruijter die de meeste
vragen krijgt. Zij en andere aanwezige deskundigen beantwoorden de gestelde vragen
zo goed mogelijk ter plekke. Alle vragen en
de daarop gegeven antwoorden worden een
maand later gepubliceerd op de website van
de Stichting en in een nieuwsbrief aan de inwoners van Gouderak.
De meest opvallende vraag is misschien wel:
‘Is het niet raar dat de aannemer zichzelf
controleert?’, waarmee de vragensteller refe-

reert aan de uitgebreide metingen, keuringen
en controles die de Combinatie - inderdaad
zelf - uitvoert tijdens de werkzaamheden en/
of laat uitvoeren door het door haar gecontracteerde adviesbureau Grondslag. Het antwoord is duidelijk: de Combinatie is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid
van zijn werknemers en verplicht zich binnen
diverse kaders - zoals ‘Veiligheid, Gezondheid
en Milieu’ (VGM), de in de vergunningsvoorschriften opgelegde eisen en de Arbowet
- tot een zorgvuldige werkwijze. Daarnaast
wordt de Combinatie periodiek in het kader
van de handhaving gecontroleerd, door de
vergunningverlenende instanties (provincie,
gemeente, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap) en door de Arbeidsinspectie. En - natuurlijk - door de Stichting, in de persoon van
Joost van de Pol, als milieukundig toezichthouder werkzaam bij Royal Haskoning.
De informatieavond in juni 2007 markeert
in feite de overgang van de voorbereidingsfase naar hetgeen waar iedereen al zolang op
heeft gewacht: op de Zelllingwijk gaat eindelijk een schep de grond in. De Stichting en
de Combinatie brengen eind 2007 dan ook
het informatieboekje ‘Zellingwijk in de steigers’ uit, dat huis aan huis in Gouderak wordt
verspreid, en waarin op heldere wijze uit de
doeken wordt gedaan wat de inwoners kunnen verwachten in het ‘saneringsjaar’ 2008.

227

228

In beeld: de sanering van de Zellingwijk

229

Links de Zellingwijk zoals de locatie erbij lag bij de start van de werkzaamheden. Het noorden
is linksboven, richting Gouda. Duidelijk zichtbaar zijn de funderingen van de in 1984 en 1985
afgebroken woningen. De woonboten aan de noordoostkant van de locatie, bij de Graanmaalderij,
zijn al weg. De witte vlek rechts van de bomen rond de villa IJsselzicht (onderin de foto, net boven de
veerpont) is de directiekeet van de Combinatie Boskalis Heijmans Herontwikkeling Zellingwijk. Bron:
Bing Maps / Virtual Earth.
Oktober 2005: op de foto boven het graven van proefsleuven om een beeld te krijgen van de fysische
gesteldheid van het te ontgraven materiaal.
Alle foto’s bij dit hoofdstuk © Stichting Herontwikkeling Zellingwijk / Frans Dingemans, tenzij anders aangegeven.
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Maart 2006: op de foto linksboven het weghalen van de ‘groenvoorzieningen’ op de voormalige fundamenten van de gesloopte woningen. Hierna werden de betonnen bakken zelf weggebroken, als onderdeel van het egaliseren van de locatie. De eigenlijke fundamenten zijn in een later stadium verwijderd,
bij het afgraven van het verontreinigde stortmateriaal.
Juli 2006: linksonder het afbranden van de oude damwandplanken rond de voormalige waterzuiveringsinstallatie ‘Verboon’. Deze WZI was in gebruik tijdens de deelsanering eind jaren tachtig (de
Achterweg). Ook langs de gehele Achterweg stond een damwand die later is afgebrand.
April 2007: boven een detailfoto van een van de ‘proefontgravingen’, die plaatsvonden op verzoek van
potentiële stortplaatsen waarheen het afgegraven verontreinigde stortmateriaal zou kunnen worden
afgevoerd. Duidelijk is te zien dat het stortmateriaal erg ‘nat’ is (water en olie) en veel puin bevat.
Helaas niet op deze foto: een intacte gloeilamp!
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September 2007: op de foto linksboven wordt de Hollandsche IJssel uitgebaggerd bij de Graanmaalderij (niet zichtbaar rechts van de foto). Het gele lint is een ‘olie boom’; die voorkomt vervuiling van
de rivier met olieresten die vrijkomen uit de vervuilde rivierbodem. Linksonder een anker dat mee
is opgedregd. Bij de Graanmaalderij was voorheen een kleine haven waar vrachtschepen voor anker
lagen.
Februari 2008: de sanering start op 6 februari 2008. Op de foto boven is te zien hoe een dumper
verontreinigd materiaal stort in een tussendepot bij de laadwal, waaruit een grijpkraan het materiaal
via een ‘anti-mors installatie’ (niet zichtbaar) overhevelt in een duwbak.
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Maart 2008: de sanering van de Zellingwijk is nu één maand in volle gang. De put met zwarte drab, rechts op de locatie, is dee
wordt aan de dorpskant begrensd door damwanden. Een wal van zeecontainers beschermt de dorpsbewoners tegen geluidoverlast
van de groene nissenloods worden teruggegeven aan de rivier, inclusief natuurontwikkeling en een passantenhaven. De verticale
de rivier en dan met een haakse bocht langs de bomen bij de villa ‘IJsselzicht’ richting dorp. Gouderak staat bijna in z’n geheel o

catie, is deels afgegraven.Op de voorgrond de loswal, die t.z.t. gebruikt gaat worden voor de aanvoer van schoon zand. De put
luidoverlast. Niet zichtbaar, links van de foto, het noordoostelijk deel van de sanering. Uiteindelijk zal het landgedeelte links
De verticale gele lijn midden op de foto is de leiding die Gouderak voorziet van gas. Hij zal uiteindelijk worden omgelegd langs
z’n geheel op de foto! Foto © Provincie Zuid-Holland, afdeling Handhaving.

235

236

237

April 2008: op de foto linksonder de ontgraving in volle gang. Medewerkers van de Combinatie zijn
afgedaald in de put om te controleren of de dragline nog wel stabiel staat. Zoals u ziet is het stortmateriaal hier heel nat. De medewerkers dragen dan ook (niet zichtbaar op de foto) ademmaskers. Gaan
ze de put uit, dan zijn ze nog steeds op het ‘vuile’ deel van de locatie, dat volledig van de omgeving is
afgesloten. Om dit deel te verlaten, moeten medewerkers door een ontsmettingsunit.
Op de bovenste foto links is goed te zien hoe een begin is gemaakt met het aanvullen met schoon zand,
dat wordt gelost bij de loswal rechtsboven op de foto. Het transport van het schone zand komt nooit
in aanraking met het stortmateriaal. Aanvulling met schoon zand gebeurde pas als de bodem van de
ontgravingsput was uitgekeurd en aan bepaalde voorwaarden voldeed.
Op de foto boven staan, naast de Graanmaalderij, de silo’s die zouden worden gebruikt om het slappe
stortmateriaal, zoals op de foto links, te mengen met vliegas voordat het zou worden afgegraven. Door
deze versteviging zou het stortmateriaal onder meer stabiele omstandigheden ontgraven en vervoerd
kunnen worden. Het gebruik van vliegas bleek niet nodig en de silo’s werden weer ontmanteld.
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2008: op de kleine foto’s, van links naar rechts:
‘Olie booms’ beschermen de Hollandsche IJssel
tegen vervuiling tijdens het plaatsen van de
damwanden geplaatst. Linksonder het oude
talud.
Voor het graafwerk langs de rivier wordt een
beschermende damwand geplaatst.
Aan de landzijde van de locatie beschermt een
damwand de rand van het dorp tegen vervuiling. Rechts op de foto de originele (groene) damwand, die daar is geplaatst bij de sanering van
de Achterweg (1989). De tijdelijke damwanden
zijn na de sanering weer verwijderd; de groene
damwand is afgebrand tot op het maaiveld.
Op de panoramafoto onder een overzicht van
het met schoon zand aangevulde zuidwestelijk
deel van de locatie. In het midden basaltblokken
uit het oude talud en afgezaagde oude heipalen.

239

240

September 2008: Meer dan de helft van de locatie is nu gesaneerd en aangevuld met schoon zand. Op de voorgrond, aan de losw
achtergrond wordt aan de laadwal stortmateriaal in duwschepen geladen. De Dorpsstraat is hier nog niet omgelegd (zie de volge
Dorpsstraat. De heipalen van de oude woningen zijn duidelijk zichtbaar. Deze worden niet in hun geheel verwijderd, maar afg
gemarkeerd. Foto © Provincie Zuid-Holland, afdeling Handhaving.

aan de loswal, wordt het schone zand uit een schip gehaald en verspreid over het gesaneerde deel van de locatie. Op de
zie de volgende pagina’s). Midden boven het laatste nog te saneren deel voordat wordt begonnen aan de sanering onder de
d, maar afgezaagd tot op de bodem van de put. De resterende ‘stompjes’ worden via GPS tot op de millimeter nauwkeurig
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Eind 2008, begin 2009: de omlegging en sanering van de Dorpsstraat. Er is in de jaren vijftig tot pal tegen het dijklichaam aan
waarvoor deze voor geruime tijd wordt omgelegd. Een en ander gebeurt fasegewijs (1 t/m 5). 1. geel = ontgraven binnenterrein
keersomleiding (het tracé is ook op de foto’s te zien), 4. geel = ontgraven Dorpsstraat, 5. roze (links) = aanvullen Dorpsstraat. De
de provincie Zuid-Holland, afdeling Handhaving (maart 2008). De luchtfoto is ingetekend op basis van informatie van de Com

ichaam aan gestort, dat toentertijd links van de huidige Dorpsstraat lag. Er moet dus ónder de Dorpsstraat ontgraven worden,
nenterrein (ook op de kleine foto midden onder te zien), 2. roze = gedeeltelijke aanvulling met schoon zand, 3. blauw = verpsstraat. De nieuwe situatie kunt u zien in hoofdstuk 22. De ondergrond van deze situatieschetsen is een van de luchtfoto’s van
van de Combinatie.

243

244

245

Op de foto links een sfeerbeeld van de winterse omstandigheden, januari 2009. Het werk ligt slechts
korte tijd stil. Te zien is de bijna dichtgevroren ‘kom’ bij de Graanmaalderij (niet zichtbaar rechts van
de foto), met de damwand die hier de Hollandsche IJssel tijdens de sanering beschermt tegen vervuiling. Afgemeerd ligt een van de duwboten.
Boven de laatste graafwerkzaamheden op de locatie, bij de laadwal in het noordoosten van de locatie,
januari 2009. Via de ‘kiepbak’ links midden op de foto wordt stortmateriaal vanuit een tussendepot in
een duwbak geladen.
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6/7 februari 2009: in ‘De Nacht van de Dansende Kranen’ (hiervan stond enige tijd een filmpje op YouTube) worden de laatste

n de laatste resten stortmateriaal verwijderd van onder de Dorpsstraat. De sanering is, wat het ontgraven betreft, gereed!
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Met de afronding van de grondsanering was het natuurlijk nog niet gedaan. In februari 2009 worden
de damwanden langs de Achterweg afgebrand (foto’s links). In maart 2009 wordt de loswal gesloopt
(foto boven).
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Op 16 april 2009 wordt de afronding van de grondsanering van de Zellingwijk gevierd in een grote tent op de schone locatie. B
Rondom de locatie staan nog damwanden, die later worden verwijderd. De Dorpsstraat zal worden gereconstrueerd. Het linkerd

e locatie. Bij toeval vloog hij weer langs: Nico Stom van de afdeling Handhaving van de provincie Zuid-Holland (© foto).
Het linkerdeel van de locatie, met de waterplas, zal worden teruggegeven aan de rivier, inclusief natuurontwikkeling.
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Tussen sanering en bouw 2009 - 1: de reconstructie van de Dorpsstraat. Of: hoe een straat wordt teruggegeven aan een dorp.
De sanering van de Zellingwijk strekte zich uit tot onder de Dorpsstraat, het deel van de dijk dat de toegangsweg is tot Goudera
af: de eerste egalisatiewerkzaamheden; Robbert Brandt (Stichting) en Martijn Vlooswijk (Combinatie) inspecteren het werk; iso
Dorpsstraat.

en dorp.
ot Gouderak, vanuit de richting Gouda. In de loop van 2009 wordt de Dorpsstraat gereconstrueerd. Op de foto’s van linksboven
et werk; isolerende folie onder het wegdek; het leggen van de bestrating; het resultaat vlak voor de oplevering van de nieuwe
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Tussen sanering en bouw - 2: baggeren en ander nat werk.
Links het ophalen van oude stortsteen uit het talud langs de Hollandsche IJssel. Hierboven is te zien
dat er wel wat meer mee naar boven kwam... Helemaal boven de ‘Kreeft’ van Boskalis, op de Zellingwijk vele malen ingezet voor het baggerwerk.
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Tussen sanering en bouw - 3: het fasegewijs aanleggen van het talud. Linksboven: een deel van het
talud kan binnen de damwand worden aangelegd; linksonder het aanbrengen van de afdekkende
steenlaag erna. Boven het trekken van de damwanden langs de Hollandsche IJssel (grote foto) en - in
de sneeuw - een berg stortsteen voor gebruik in het nieuwe talud.
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Tussen sanering en bouw - 4: natuurontwikkeling (in samenwerking met Rijkswaterstaat en het Zuid-Hollands Landschap).
Een deel van de locatie Zellingwijk wordt teruggegeven aan de rivier, deels in de vorm van een eiland, gesitueerd langs de oever
bodem met klei. Op de foto rechts zijn de contouren van de natuurontwikkeling - met beschoeiing - al duidelijk zichtbaar. De d
kan het eiland bereikt worden voor onderhoudswerk. Het eiland wordt beplant met riet en biezen, en loopt bij hoog tij grotende

dschap).
gs de oever vóór de dijkvilla’s. Op de foto linksboven de start van de werkzaamheden, bestaande uit het ophogen van de watertbaar. De dijkvilla’s komen op deze foto uiterst rechts, vanaf de Graanmaalderij met een boog het beeld uit. Via het landhoofd
tij grotendeels onder water. Zie ook hoofdstuk 22.
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20 Garanties voor de toekomst
Met de afronding van de landbodemsanering (februari 2009) en daaropvolgende feest
(april 2009) om dat te vieren, verandert er
langzaam maar zeker ook het een en ander
in de samenstelling van het projectteam van
de Combinatie Boskalis Heijmans. Marc
Daan blijft projectdirecteur, maar gaat zich
nu ook meer bezighouden met andere projecten van zijn werkgever Boskalis Dolman.
Datzelfde geldt voor de vaste krachten Cees
van der Steeg, Huub de Bont, Danny Verkuijl
en Martijn Vlooswijk. De directiekeet aan de
Achterweg is minder en minder in gebruik en
wordt zelfs grotendeels ‘uitgeleend’ aan een
ander project van Boskalis. In 2011 wordt hij
uiteindelijk ontmanteld en overgedragen aan
de ijsclub van Gouderak, ter vervanging van
hun oude onderkomen aan ‘De Waal’.
Waar de mensen van Boskalis Dolman een
stapje terug doen, treden die van Heijmans
Bouw naar voren, onder leiding van de markante hoofduitvoerder Simon Post, onafscheidelijk van zijn sigaar. Zij betrekken hun
eigen directiekeet, naast enkele personeelsen bouwketen, op het smalste deel van de
locatie, tussen het appartementencomplex
‘De Parel’ en de dijkvilla’s. Kees van Dorsser, projectleider namens Heijmans Vastgoed

regio West, schuift naast Marc Daan aan bij
de bouwvergaderingen. De start van de eigenlijke woningbouw is gepland voor begin 2010
en 2009 staat nog in het teken van het zogeheten ‘bouwrijp maken’. Al gauw krijgt dit
‘bouwrijp maken’ nog een extra, onvoorziene
dimensie: de economische crisis en de daaraan verbonden malaise op de huizenmarkt
dreigen roet in het eten te gooien. De Combinatie overweegt zelfs de bouw van de woningen te annuleren! Een schrikbeeld waardoor
de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk
zich gedwongen ziet maatregelen te nemen.
Maar alvorens we die geslaagde reddingspoging beschrijven, gaan we terug in de tijd.
De ideeën en plannen voor de herontwikkeling van de Zellingwijk buitelen in de loop
der jaren over elkaar heen. Aanvankelijk, in
1982, denkt men zelfs nog even dat de toenmalige bewoners slechts voor korte tijd hun
woningen uit moeten, en tijdelijk gaan bivakkeren in caravans, om vervolgens terug
te keren naar de gesaneerde wijk. In Lekkerkerk is hetzelfde gebeurd, dus waarom niet
in Gouderak. Al snel blijkt dit niet haalbaar;
de funderingen onder de woningen zouden
teveel te lijden hebben van de sanerings-

Links het originele schetsontwerp voor de Zellingwijk (2002, detail) van Inbo Architecten.
Zichtbaar is een van de twee U-blokken met 20 kadewoningen en het appartementencomplex ‘De
Parel’ gelegen tussen de Hollandsche IJssel en de Dorpsstraat. De inrichting van de openbare ruimte
(beplanting, parkeerplaatsen, haven, et cetera) is later aangepast.
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werkzaamheden. Ontruiming, sloop, sanering en herbouw is de enige mogelijkheid.
Ontruiming en sloop verlopen voortvarend,
maar een spoedige sanering stuit op problemen van technische en financiële aard. In het
verlengde daarvan wordt er over herbouw al
helemaal nog niet concreet gedacht. De Zellingwijk raakt in een impasse.
Pas met de start van het Project Hollandsche
IJssel, midden jaren negentig, komt er ook
schot in de Gouderakse zaak. Vooralsnog alleen wat betreft de sanering, want het bouwen
van nieuwe woningen is in die tijd een politiek gevoelig geschilpunt tussen de provincie
Zuid-Holland en het Ministerie van VROM.
Zoals beschreven in hoofdstuk 16, wordt
deze hobbel genomen door de nieuw aangetreden minister Jan Pronk, daarin bijgestaan
door zijn ambtenaar Ruud Cino. Er komt
een ‘Herontwikkelingsplan Zellingwijk’,
waarin ook ruim aandacht wordt besteed
aan woningbouw en natuurontwikkeling. De
gemeente Ouderkerk pakt de plannen op en
nodigt in het najaar van 2001 vijf architectenbureaus uit een schetsontwerp voor de nieuwe Zellingwijk in te dienen. De selectiecommissie komt tot het unanieme oordeel dat het
schetsontwerp “Buitenplaats Gouderak” van
Inbo Architecten uit Woudenberg het beste
is. De bevolking van Gouderak is het daarmee in grote meerderheid eens.
Het ontwerp van Inbo voorziet aanvankelijk
in een rond appartementencomplex met 23
huurwoningen, twee blokken van ieder ne-

gentien koopwoningen, en tien vrijstaande
watervilla’s die uitkijken op een nieuw te
ontwikkelen natuurgebied in de Hollandsche
IJssel. Maar al in het Bestemmingsplan ‘Zelling Gouderak’, door de gemeenteraad van
Ouderkerk vastgesteld in februari 2002 en
op basis van nieuwe inzichten partieel herzien in 2008, wordt het ontwerp aangepast.
Zo wordt ‘De Parel’, met de 23 huurappartementen, opgeschoven naar het oosten. Zelfs
de gehele bouwlocatie verschuift enigszins en
wel richting Dorpsstraat, van de rivier af, op
last van Rijkswaterstaat. De twee ‘U-blokken’
omvatten uiteindelijk elk 20 koopwoningen
in diverse gedaanten. En het rijtje luxe koopwoningen bestaat in het definitieve ontwerp
uit negen dijkvilla’s, waarvan acht in de vorm
van twee-onder-een-kap en één vrijstaand.
Met dit ontwerp, zoals gevisualiseerd in de
enkele malen aangepaste maquette, gaat de
Combinatie in 2008, nog tijdens de sanering,
aan het werk om de locatie bouwrijp te maken.
De verkoop van de woningen gaat van start
op 15 mei 2009, verzorgd door Heijmans
Vastgoed Realisatie (HVR). Er zijn twee makelaars gecontracteerd: Van Leeuwen Makelaars uit Moordrecht en Van ’t Hof Makelaardij uit Gouda. Vanaf nu registreert de Stichting de interesse voor een huurappartement
in ‘De Parel’. Belangrijk onderdeel van het
Project Zellingwijk is dat ex-hoofdbewoners
(voormalige eigenaren én huurders) als eersten in aanmerking komen voor koop of

huur van een woning of appartement. Exhoofdbewoners die willen kopen, kunnen
een optie nemen op een woning naar keuze;
deze is dan gedurende de looptijd van de optie niet beschikbaar voor verkoop aan ‘derden’
(niet ex-hoofdbewoners). Uiteindelijk zullen
acht ex-hoofdbewoners terugkeren naar een
woning in de Zellingwijk. Onder hen Piet en
Joke Schakel, die worden geportretteerd in
hoofdstuk 14.
Helaas: de economische crisis, en dan met
name zoals die tot uiting komt op de woningmarkt, doet zich al snel in alle hevigheid gelden. Als eerste roert zich de BBG,
die vanuit eigen kring sterke signalen krijgt
dat ex-hoofdbewoners zeer terughoudend
zijn om een nieuwe woning te kopen. Met
name is men bang de huidige eigen woning
niet (op tijd) te kunnen verkopen, met dubbele woonlasten tot gevolg. De BBG kaart dit
probleem, met steun van de gemeente Ouderkerk, aan bij het Ministerie van VROM.
In een schriftelijke reactie wijst VROM er
op, dat de Stichting eerder - en kennelijk
met vooruitziende blik! - een voorstel heeft
gedaan om in een dergelijke situatie de exhoofdbewoners tegemoet te willen komen en
de daaruit voortvloeiende kosten ten laste te
brengen van het Fonds Hollandsche IJssel.
De Stichting besluit daarop, in overleg met
het projectteam Hollandsche IJssel en andere
direct betrokken partijen, een garantieregeling op te zetten.

Aanvankelijk bedoeld om ex-hoofdbewoners
over de streep te trekken, krijgen de ideeën
over zo’n regeling een extra dimensie als ook
de Combinatie aan de bel trekt: om met de
bouw te starten, moet eerst zo’n driekwart
van de woningen in de voorverkoop verkocht
zijn. Dit is bij lange na niet het geval. De
Stichting moet iets verzinnen en komt met
een garantieregeling die samengevat bestaat
uit twee componenten:
• Een regeling die ex-hoofdbewoners met
een eigen woning tegemoet komt in de
extra kosten die zij moeten maken om
een woning te kopen of te huren op de
Zellingwijk;
• de SHZ koopt zelf op voorhand 19 kadewoningen en stelt daarmee de bouw van
de 40 kadewoningen en de 23 huurappartementen in ‘De Parel’ veilig.
Ingrijpende maatregelen, die echter de volle instemming krijgen van de Stuurgroep
Hollandsche IJssel, financier van het Project
Zellingwijk, en van de gemeente Ouderkerk.
Daarnaast verwerft de gemeente bij SenterNovem (nu: Agentschap NL, onderdeel
van het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie) een subsidie in het
kader van de ‘Tijdelijke Stimuleringsregeling
Woningbouwprojecten 2009, 2de tranche’. Samen met punt 3 uit de garantieregeling trekt
deze subsidie de Combinatie over de streep,
Deelopdracht 5 van de Raamovereenkomst
(‘Bouw- en woningrijp maken alsmede de realisatie van Woningbouw en Infrastructurele
werken’) wordt op 21 december 2009 onder-
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tekend en de bouw van de woningen is gered.
Er is dus wel weer wat te vieren op de Zellingwijk en dat gebeurt dan ook op woensdag 7 april 2010 onder het motto ‘Feestelijke Start Woningbouw Zellingwijk’, geor-

ganiseerd door de Stichting, het projectteam
Hollandsche IJssel, de gemeente Ouderkerk
en de Combinatie. Minister van VROM Tineke Huizinga luidt de start van de woningbouw officieel in met de onthulling van een
plaquette die te zijner tijd een plekje zal krij-
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Woensdag 7 april 2010: de feestelijke start van de woningbouw op de Zellingwijk, in aanwezigheid
van minister van VROM Tineke Huizinga, die onder meer een plaquette onthult (zie ook de foto’s aan
het eind van hoofdstuk 13). Rechts op de foto Kees van Velzen, vanaf 2004 bestuursvoorzitter van de
Stichting Herontwikkeling Zellingwijk. Achter minister Huizinga breed lachend (en met reden!) Gert
Bouter, voorzitter van de Bewonersbelangenvereniging Bodemverontreiniging Gouderak, die sinds
1985 heeft gestreden voor een nieuwe Zellingwijk. Gert werd tijdens de bijeenkomst geridderd.
Op de foto rechts zien we van links naar rechts: John de Prieëlle, burgemeester van Ouderkerk; Lenie
Dwarshuis, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en voorzitter van de Stuurgroep Hollandsche
IJssel; Gert en Sjanie Bouter, minister Tineke Huizinga; Kees van Velzen.
Beide foto’s © 2010 Provincie Zuid-Holland.

gen aan de wandelboulevard langs de rivier
(zie de foto aan het eind van hoofdstuk 13).
Gert Bouter wordt onderscheiden tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau en krijgt door
burgemeester J. de Prieëlle van Ouderkerk
de bijbehorende versierselen opgespeld. Het
feest, in een tent op de locatie, is een groot
succes, niet alleen door de vele vertegenwoordigers en medewerkers van de diverse bij de
Zellingwijk betrokken organisaties, maar ook
door de in grote getale aanwezige kopers, exbewoners, omwonenden en ander inwoners
van Gouderak. Zij hebben dan - gelukkig
- nog geen weet van de nieuwe, totaal onverwachte tegenvaller die het project enkele
maanden later zal treffen…
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21 De terugkeer van de drins
Yellowstone National Park, USA, begin juli
2010. Een mooie zomeravond op Norris
Campground. Twee medewerkers van het
projectteam Zellingwijk, waaronder schrijver dezes (FD), zitten aan een picknicktafel
met Jim Baker en zijn kleinzoon Jonathan.
Er wordt gesproken over milieuprojecten, en
dan vooral over drins. Jim Baker is een gepensioneerd milieukundige, die zijn hele leven
heeft gewerkt voor overheidsinstanties, waaronder de Environmental Protection Agency
(EPA). Zeg maar het Amerikaanse RIVM,
maar dan met veel meer macht. Jim is gespecialiseerd in bodemverontreinigingen door
bestrijdingsmiddelen en was nauw betrokken
bij de ontmanteling van de ‘drins plant’ van
Shell in de Verenigde Staten. Een van de twee
fabrieken in de wereld waar door Shell drins
werden geproduceerd. Shell had hierin een
monopolie; de andere fabriek stond in Pernis.
Wij vertellen Jim over ons werk en over de
historie van de Zellingwijk, waarin de verontreiniging met drins zo’n belangrijke rol speelt.
Jim vertelt ons over zijn ervaringen met dit
bestrijdingsmiddel, dat een wondermiddel
leek toen DDT in de ban werd gedaan, maar
zich ontpopte als een minstens even gevaarlijk, in talloze bodems sluimerend gif. Een

‘chance meeting’, zoals dat heet in het Engels,
waarvan we veel leren. Wij praten over drins
vooral in de verleden tijd, onwetend als we
op dat moment nog zijn van de nieuwste
ontwikkelingen op de bouwlocatie van de
Zellingwijk in Gouderak, hemelsbreed zo’n
7.600 kilometer verderop.
Enkele dagen later in een hotel in Missoula,
Montana: na drie weken Rocky Mountains
eindelijk weer Internet. Een e-mail van de
collega’s uit Gouderak: medio juni is op de
Zellingwijk een nieuwe verontreiniging met
drins vastgesteld, waarvan als snel duidelijk
wordt dat deze op de gehele locatie aanwezig
is. De woningbouw is stilgelegd. Een financiële strop dreigt.
De nieuwe verontreiniging wordt eerst aangetroffen in de uiterste hoek van de locatie,
op de grens van de Dorpsstraat en Middelblok, daar waar de Zellingwijk grenst aan
het monumentale pand de Graanmaalderij.
Op deze plek stond jarenlang een waterzuiveringsinstallatie (WZI), bekend onder de
naam ‘Verboon’, de aannemer die de installatie heeft geplaatst. De installatie met de gele
tanks was korte tijd gebruikt om ‘percolaat’,

Links: de locatie ligt er stil bij nadat in juni 2010 een nieuwe verontreiniging met drins is vastgesteld. IJzervlechtwerk en isolatiemateriaal voor de funderingen van de kadewoningen zijn de
enige getuigen van het werk dat in april 2010 zo feestelijk werd ingeluid. Foto © Stichting Herontwikkeling Zellingwijk / Frans Dingemans
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zwaar verontreinigd afvalwater afkomstig uit
de stort bij VBM (zie hoofdstuk 9), te zuiveren, waarna het kon worden geloosd op de
Hollandsche IJssel. Na verwijdering van de
WZI hebben er installaties en containers van
de aannemer gestaan, waardoor de definitieve
sanering van dit hoekje nog niet was meegenomen in de grondsanering van het gehele
terrein.

Nu was de grond onder de WZI al gesaneerd
vóórdat deze was geplaatst, maar in mei
2010 stuit de aannemer hier op de resten van
oude funderingen. Voor het bouwen van de
nieuwe woningen moeten deze worden verwijderd. Tijdens deze werkzaamheden wordt
een verontreiniging met drins geconstateerd.
Op zich verbaast het niemand dat er toch nog
een (rest)verontreiniging wordt aangetroffen
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De plek bij de Graanmaalderij waar voorheen de WZI ‘Verboon’ stond, ongeveer op de plaats van de
kraan. Rechts op de voorgrond Huub de Bont (Combinatie) en Harry Hermanns (Stichting) op inspectieronde. Foto © Stichting Herontwikkeling Zellingwijk / Frans Dingemans

gezien de veel nauwkeuriger meetmethoden. Echter, als er vervolgens ook onderzoek
wordt verricht op het aanpalende deel van de
locatie, daar waar na de ontgravingen schoon
zand is aangebracht, slaat de schrik toe. De
metingen wijzen uit dat over vrijwel de gehele locatie het bovenste deel van het zandpakket verontreinigd is. En wel met de grote
boosdoener die we in dit boek al zo vaak zijn
tegengekomen: drins.
Op 17 juni 2010 wordt de bouw van de woningen onmiddellijk stilgelegd. Over de oorzaak van de nieuwe verontreiniging tast iedereen in het duister. Het gaat om zand dat onder certificaat is geleverd, dus daaraan kan het
niet liggen, is de op dat moment algemeen
heersende mening. In het dorp doen verhalen
de ronde over kwade opzet (‘de man met het
gietertje’); een lokale krant neemt dit over.
De Stichting Herontwikkeling Zellingwijk en
aannemer Boskalis Heijmans drukken deze
geruchten de kop in; er komt een gezamenlijk
en diepgaand onderzoek naar oorzaak en aard
van de verontreiniging.
Duidelijk wordt dat het gaat om een lichte
mate van verontreiniging, die over het algemeen naar de diepte toe afneemt, en die geen
gevaar voor de gezondheid vormt. De kwaliteit van het zand voldoet echter niet overal
aan de norm voor de functie wonen, hetgeen
maakt dat een deel ervan moet worden verwijderd. Er wordt een Plan van Aanpak opgesteld voor de verwijdering van het zand:
over de gehele locatie wordt één meter zand

ontgraven en vervangen door nieuw schoon
zand. Op enkele plekken zal verder worden
ontgraven, omdat de verontreiniging daar
dieper zit. De reeds aangebrachte constructies
(riolering, damwandverankering, gasleiding
en oeververdediging) in het openbaar gebied
worden niet verwijderd. Gedeputeerde Staten
van de Provincie Zuid-Holland en B&W van
Ouderkerk stemmen in met deze aanpak. De
kopers van de nieuwe woningen worden geïnformeerd tijdens informatieavonden in het
Dorpshuis van Gouderak.
Het ontgraven start medio september 2010.
Tot dat moment zijn de funderingen van het
appartementencomplex ‘De Parel’, de reeds
uitgezette contouren van de kadewoningen
en de stapels ijzervlechtwerk en isolatiemateriaal stille getuigen van deze werkzaamheden.
Om de opgelopen vertraging zoveel mogelijk
te beperken, wordt er gelijktijdig gewerkt aan
de ontgraving én aan de woningbouw. Zo
start de bouw van de negen dijkvilla’s op 1
november 2010. Ter plekke van de kadewoningen en het appartementencomplex ‘De
Parel’ verkeert het aanvullen met schoon zand
dan in de laatste fase; hier start de bouw weer
medio januari 2011. Uiteindelijk zal de bouw
van de nieuwe Zellingwijk ruim een half jaar
vertraging oplopen.
Inmiddels is er de Stichting en de Combinatie alles aan gelegen om herhaling te voorkomen, ongeacht de - nog onbekende - oorzaak.
Daartoe wordt een uitgebreid systeem van
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monitoring en beveiliging opgezet. Beide begrippen betekenen in feite hetzelfde: ‘het zeer
goed in de gaten houden van alles wat er op
de locatie gebeurt’.

272

Het door de Combinatie opgestelde en door
de Stichting goedgekeurde ‘Monitoringsplan
zandaanvulling Zellingwijk na ontgraving
Drins’ behelst de controle van de aanvoer van
en de aanvulling met nieuw, schoon aanvulzand na verwijdering van het met drins verontreinigde zand. In het Monitoringsplan
verwoordt de Combinatie dit als volgt: ‘Het
doel van het Monitoringsplan is het aantonen
van de toepassing van schoon zand in de aanvulling na de verwijdering van de verontreiniging met Drins. Dit dient (…) te worden
aangetoond vanaf leverantie tot oplevering
woningbouw.’ Het zand wordt gedurende het
hele traject gecontroleerd op de aanwezigheid
van drins, op de winlocatie, tijdens het transport en na verwerking op de Zellingwijk. Iedere maand worden er 60 grondboringen verricht, verdeeld over de woningbouwlocatie,
waarvan de monsters onder geconditioneerde
omstandigheden worden bewaard. Iedere 3
maanden worden er 20 grondmonsters onderzocht op de aanwezigheid van drins.

en bovenop het hek wordt puntdraad gemonteerd. Toegang tot de locatie is alleen mogelijk via de officiële toegangspoorten tegenover
De Waal, ter hoogte van de laatste huizen aan
de oneven kant van de Dorpsstraat. Iedereen
die het terrein wil betreden, dient zich te melden bij de uitvoerder. Er wordt eerst tijdelijke
bewakingsapparatuur geplaatst, die werkt op
basis van infrarood (IR) detectie. Wordt een
overtreding geconstateerd, dan gaat een signaal naar de meldkamer van leverancier Beta
Guard die onmiddellijk medewerkers naar de
locatie zal sturen. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld. Daarnaast wordt de locatie
meerdere keren per avond/nacht geïnspecteerd door beveiligingsmedewerkers, op willekeurige tijdstippen. Tevens wordt het gehele
terrein buiten werktijd verlicht, ook in het
weekend. Aanvang 2011 wordt dit tijdelijke
systeem vervangen door een definitief camera
detectiesysteem, dat wordt beheerd door Trigion Beveiligingstechniek BV. En, last but not
least, wordt de toegang tot de locatie overdag
gecontroleerd door de goedmoedige Efdal
en zijn mensen van Sence Security. Er wordt
een nieuwsbrief verspreid, waarin bewoners
wordt gevraagd verdachte situaties direct te
melden.

Ook is er veel aandacht voor de beveiliging
van het bouwterrein, want, zo schrijft de
Combinatie in het Monitoringsplan: ‘Het is
niet uit te sluiten dat de drins met kwade opzet zijn aangebracht.’ Het hekwerk dat reeds
om het bouwterrein stond, wordt verstevigd

Monitoring en beveiliging, ze dienen om
herhaling van de verontreiniging met drins
te voorkomen, maar belangrijker nog is het
achterhalen van de oorzaak van de aanwezigheid van drins in het aanvulzand. Stichting en
Combinatie pakken dit gezamenlijk aan. Elke

partij zet interne en externe deskundigen aan
het werk. Voor de Stichting zijn dat medewerker Mirjam Prins, gespecialiseerd in bodemverontreiniging, en zelfstandig adviseur Karel
Verschueren, landbouwkundig en scheikundig ingenieur, schrijver van het ‘Handbook
of Environmental Data on Organic Chemicals’. De Combinatie roept de hulp in van de
heer Erwin Roex, werkzaam bij Deltares, een
Groot Technologisch Instituut (GTI) op het
gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Ook wordt overwogen deskundigen uit
de Verenigde Staten te consulteren, indachtig de verhalen van de reeds genoemde Jim
Baker, maar dat wordt uiteindelijk toch niet

nodig geacht.
De Stichting en de Combinatie leggen samen
een Hypothesendossier aan, waarin alle mogelijke oorzaken (‘hypothesen’) van de nieuwe verontreiniging met drins worden opgesomd, van commentaar voorzien en worden
beoordeeld op waarschijnlijkheid. De volgende mogelijke bronnen van verontreiniging
worden op rij gezet, in willekeurige volgorde:
1. Het aangevoerde zand dat is gebruikt
voor het aanvullen van de locatie was bij
levering verontreinigd met drins.
2. Het water afkomstig uit een lokale sloot,
dat is gebruikt om de locatie nat te houden en zo verstuiving tegen te gaan.
3. De basaltblokken uit het oude talud, tijdelijk opgeslagen voor hergebruik.
4. De basaltblokken, nieuw aangevoerd
voor natuurontwikkeling.
5. Het schoonmaken van de voor de grondsanering gebruikte damwanden.
6. Het water van de Hollandsche IJssel of
grondwater.
7. Het gebruik van een anti-stuifmiddel.
8. De onvolledige sanering ter plaatse van
de oude waterzuivering (‘Verboon’) .
9. Het optrekken van het zandtalud.
10. Meet- en/of laboratoriumfouten (‘drins
zijn geen drins’).
11. Kwade opzet.
12. Verspreiding uit de omgeving.
13. Het aanbrengen van funderingspalen
(waarbij de gebruikte ‘casing’ weer werd
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uitgetrokken).
14. Het ‘repac’, een mengsel van gebroken
puin, dat is gebruikt voor de bouwwegen.
15. Transportbewegingen van materieel over
de locatie.
16. Een combinatie van hierboven genoemde
hypothesen.
Na het opstellen van deze lijst gaan SHZ en
de Combinatie aan de slag om te achterhalen,
welke van deze mogelijke oorzaken de boosdoener is. Stichting en Combinatie werken
daarbij grotendeels zelfstandig, maar besluiten wel alle bevindingen in goed overleg op te
nemen in het dossier. Iedere maand worden

de resultaten met elkaar gedeeld: transparantie wordt door iedereen zeer wenselijk geacht.
Medewerkers van de Stichting en de Combinatie doen daarvoor uitgebreid onderzoek,
waarvan de bevindingen worden voorgelegd aan de deskundigen. Zo worden luchtfoto’s van de Provincie Zuid-Holland, afdeling Handhaving, samen met foto’s uit het
beeldarchief van de Stichting, gebruikt om te
achterhalen waar op de locatie op welk moment materialen (tijdelijk) zijn opgeslagen en
schoonmaakwerkzaamheden zijn uitgevoerd.
Transportbewegingen over de locatie worden
geanalyseerd. Mirjam Prins (Stichting) en
Danny Verkuijl (Combinatie) bezichtigen de
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De ‘Papegaaienbek’ in de Maasvlakte, bij de monding van de Nieuwe Waterweg. Op deze Google Map
uit 2005 is het depot nog gevuld met zwaar veronreinigde baggerspecie, dat in 2006 wordt weggehaald
en naar ‘De Slufter’ even verderop wordt gepompt.

sloot aan de Kattendijk waaruit het sproeiwater afkomstig is. Er worden watermonsters
genomen en onderzocht. Meet- en analyserapporten van de ingehuurde laboratoria
worden nauwkeurig bestudeerd. Ook wordt
gekeken of ‘een combinatie van meerdere hypothesen’ verantwoordelijk kan zijn geweest
voor de verontreiniging.
Inmiddels is het wel duidelijk dat het om veel
geld gaat: de extra kosten worden geraamd
op ongeveer vier miljoen Euro. De vraag
dient zich steeds meer aan wie, contractueel
beschouwd, aansprakelijk is voor deze extra
kosten. Zeker voor de Combinatie valt er veel
te verliezen, gezien de aard van het afgesloten
contract.
In juli 2011 zijn alle onderzoeken afgerond
en is het hypothese-dossier, inmiddels 4 ordners dik, compleet. De Stichting en de Combinatie leggen het dossier ter beoordeling
voor aan de twee deskundigen, de heren Roex
en Verschueren. Zij brengen in september
2011 allebei hun rapport uit, en lichten hun
beoordeling mondeling toe. De deskundigen
komen tot een eensluidend oordeel: geen van
de hypotheses 2 t/m 16 (alleen of in combinatie) kunnen het verontreinigingsbeeld,
zoals dat in het zandpakket is aangetoond,
verklaren. Dat maakt dat alleen hypothese 1
resteert als mogelijke oorzaak. Echter, zo melden de deskundigen, in het hypothese-dossier
is hiervoor geen hard bewijs aanwezig.
Verplaatsen we onze blik naar de Maasvlakte,

aan de monding van de Nieuwe Waterweg.
Of eigenlijk, Maasvlaktes, want de Tweede
Maasvlakte is volop in aanleg. Wij richten
ons echter op de (eerste) Maasvlakte en zoomen in op de ‘Gate’.
‘Gate’ staat voor ‘Gas Access To Europe’ en is
sinds september 2011 de eerste importterminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Nederland. De schepen leggen hier aan in een haven
die ligt tussen de landstrook met de overslagtanks en de dam die de haven scheidt van de
Nieuwe Waterweg. Een jaar vóór de opening
van de ‘Gate’, door Koningin Beatrix, lag hier
nog een zanddepot. Zand dat onder meer is
gebruikt voor de aanvulling van Zellingwijk.
Dit depot bestond uit zand dat ten tijde van
het opspuiten van de Maasvlakte uit zee was
gewonnen.
Ongeveer 70% van het ‘gecertificeerde schone aanvulzand’ op de Zellingwijk komt uit
dit depot, bekend als de ‘Papegaaienbek’, genoemd naar de vorm van de toenmalige landtong waarop het depot lag (kaartje links). ‘Gecertificeerd (schoon) aanvulzand’ betekent
dat een daartoe bevoegde instantie een certificaat heeft afgegeven dat het zand schoon is.
Nu is er met het zanddepot op de Papegaaienbek iets opmerkelijks aan de hand: het was
een aantal jaren de plek waar zwaar verontreinigde baggerspecie uit de Rotterdamse
havens in depot werd opgeslagen. Conform
de milieuvoorschriften waren het zand en de
baggerspecie van elkaar gescheiden door een
ondoordringbare HDPE-folie, om te voorkomen dat verontreinigingen vanuit de specie
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naar het onderliggende zand doorsijpelen.
Deze informatie komt op tafel tijdens het
overleg met de deskundigen. Zij adviseren
dan ook om meer informatie over de Papegaaienbek te verzamelen, om daarmee hypothese 1 nader te kunnen beoordelen. Dit advies wordt overgenomen, waarna de Stichting
en de Combinatie aanvullende informatie
verzamelen, onder meer bij het Havenbedrijf
Rotterdam.
Deze informatie wordt begin 2012 aan beide
deskundigen voorgelegd. De heer Verschueren komt na bestudering hiervan in zijn aanvullend rapport tot de duidelijke conclusie
‘dat de drins in het aanvulzand op de Zellingwijk hoofdzakelijk afkomstig zijn van het
baggerspeciedepot Papegaaienbek.’. De heer
Roex stelt in zijn aanvullend rapport juist
dat hiervoor geen bewijs bestaat, een conclusie die wordt aangescherpt door een derde
adviesbureau, ook gecontracteerd door de

Combinatie.
Op basis van de aanvullende rapportages van
de deskundigen komt de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk tot de conclusie dat het
zand er niet schoon in is gegaan. De Combinatie kan zich niet vinden in deze conclusie
en wijst elke financiële aansprakelijkheid af.
Dat is voor de Stichting en de Combinatie
het uitgangspunt van de onderhandelingen,
die in februari 2012 starten. Doel van de gesprekken is tot een overeenstemming te komen over de verdeling van de extra kosten
tussen de beide partijen. Op het moment
dat dit boek naar de drukker gaat, begin mei
2012, is nog niets bekend over de uitkomst
van de onderhandelingen. Beide partijen streven echter nadrukkelijk naar een ’schikking
in den minne’, passend bij de goede verstandhouding waarin gedurende de gehele looptijd
van het project is samengewerkt.
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22 Een prachtwijk
In de voorgaande 21 hoofdstukken is het lief
en leed van de Zellingwijk uitgebreid voor
het voetlicht gebracht. Het ‘leed’ gaan we hier
niet nog eens samenvatten, maar de trefwoorden zijn ‘onmacht’, ongeduld’, ‘trage besluitvorming’, ‘financiering’, ‘economische crisis’
en ‘overmacht’. Het ‘lief ’ ging vooral over het
stugge volhouden van de Bewonersbelangenvereniging Bodemverontreiniging Gouderak
(BBG).
Maar daarnaast was er ook de wil van bestuurders om iets te doen aan de problematiek. Dit mondde uit in de integrale visie van
de Stuurgroep Hollandsche IJssel en werd in Gouderak - in praktijk gebracht door de
Stichting Herontwikkeling Zellingwijk. Kees
van Velzen, bestuursvoorzitter van de Stichting: ‘In mijn perceptie is het besluit om het
kantoor van de Stichting in Gouderak te vestigen, een van de succesfactoren geweest van
dit project. Het neerzetten van een compacte,
professionele organisatie, letterlijk gehuisvest
tussen de bewoners in het dorp, aan de rand
van de locatie, leidde tot korte lijnen, direct
contact met alle betrokkenen, direct toezicht
en een strakke regie.’
Tenslotte kwam dus alles samen in de pragmatische aanpak door de uitvoeringsorganisaties Project Hollandsche IJssel en Stichting

Herontwikkeling Zellingwijk (de Stichting),
in goede samenwerking met de Combinatie
Boskalis Heijmans Herontwikkeling Zellingwijk en de betrokken overheidsinstanties. Met
een prachtige nieuwe Zellingwijk tot gevolg.
Tijd om het ‘lief ’ uit te breiden naar het meest
zichtbare deel van het project: de herinrichting van de locatie met woningen en natuur.
En het mag gezegd worden: de Zellingwijk
was een goed geleid bouwproject. Wim Ouwerkerk van Heijnen + Partners, namens de
Stichting toezichthouder op de bouw, was
in zijn wekelijkse rapportages vol lof over de
strakke wijze waarop hoofduitvoerder Simon
Post (Heijmans Bouw) en zijn assistenten de
bouw van de nieuwe Zellingwijk leidden. Simon was, in zijn ‘uitvoerdersuniform’ (glimmend grijs pak, glimmend rood overhemd,
stompje sigaar), een markante verschijning
op de locatie. Hem ontging niets, van het
isoleren van de keldermuren tot een stopcontact op zolder. Door Wim Ouwerkerk gesignaleerde mankementen werden door Simon
adequaat afgehandeld.
De verkoop van de 40 kadewoningen en de
negen dijkvilla’s start op 15 mei 2009. Er komen informatieavonden en er wordt uitge-

Links de ‘artist impressions’ van de dijkvilla’s (onder) en de kadewoningen (boven) op de nieuwe
Zellingwijk, gezien vanaf de Hollandsche IJssel. Bron: Heijmans Vastgoed.
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breid geadverteerd in regionale bladen. Ook
komt er een speciale website, www.zellingwijk-gouderak.nl. Bij de betrokken makelaars, Van Leeuwen en Van ’t Hof, en op het
informatiepunt van de Zellingwijk is uitgebreide documentatie beschikbaar. De belangstelling is aanvankelijk heel groot, vooral ook
van ex-bewoners van de Zellingwijk, maar
de verkoop valt tegen. En blijft tegenvallen
naarmate de crisis op de huizenmarkt zich
verdiept. Op moment van schrijven, begin
mei 2012, zijn zes van de negen dijkvilla’s verkocht (en is er op één een optie genomen) en
ongeveer de helft van de kadewoningen. De
maatregelen die de Stichting heeft genomen
om de bouw te garanderen en ex-hoofdbewo-

ners over de streep te trekken (zie hoofdstuk
20) hebben dan wel tot succes geleid wat betreft het realiseren van de nieuwe woonwijk,
maar hebben zo goed als geen invloed op het
koopgedrag. Acht ex-hoofdbewoners gaan
terug naar de Zellingwijk, maar minstens
net zo groot is de groep geïnteresseerde exhoofdbewoners die tóch afhaakt onder het
motto: ‘Ik kan mijn huis niet kwijt’. Het
structurele gebrek aan vertrouwen in de huizenmarkt is sterker dan de - in tijd beperkte
- garanties van de Stichting. Overigens geldt
dit ook voor het ‘huurgedrag’: niets dan loftrompetten voor ‘De Parel’, zeker van mensen
die het gebouw op een van de Open Dagen
hebben bezocht, maar ook zij schrikken terug
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De ‘kavelkaart’ van de Zellingwijk, met de twee U-blokken kadewoningen, het appartementencomplex
‘De Parel’ en de negen dijkvilla’s. Op de tekening ontbreekt het natuureiland, gelegen in de Hollandsche IJssel, bij de dijkvilla’s. Rechtsboven een meer gedetailleerde ‘kavelkaart’ van de U-blokken, met de
verschillende typen kadewoningen. Bronnen: Heijmans Vastgoed.

voor het huren van een nieuw appartement
zolang de bestaande woning nog niet is verkocht. In totaal hebben zo’n 30 personen/
echtparen zich laten registreren als belangstellende voor een appartement in ‘De Parel’. De
stand van zaken nu (mei 2012) is, dat twee
ex-hoofdbewoners van de Zellingwijk in ‘De
Parel’ gaan wonen en er daarnaast nog eens
zes appartementen zijn verhuurd. Ook lopen
er nog diverse opties. De Stichting, nog steeds
eigenaar van ‘de Parel’ en van 17 onverkochte
kadewoningen, beraadt zich momenteel op
vervolgstappen.
Aan de woningen ligt het echter niet! Bij de
start van de verkoop adverteert de Combinatie onder meer met de gebruikelijke ‘artist
impressions’ van de nieuwe wijk. U ziet er
enkele afgebeeld aan het begin van dit hoofdstuk. De negen dijkvilla’s, direct gelegen aan
de oever van de Hollandsche IJssel, hebben
een gebruiksoppervlak van 190 m2, een inhoud van 960 m3 en een 15 meter diepe tuin
aan de rivier. Ze zijn gebouwd als twee-on-

der-een-kap, met één vrijstaande villa. De 40
kadewoningen, gebouwd in twee U-blokken
van elk 20 woningen, zijn zeer divers qua
ontwerp, zoals te zien op de tekening (boven).
Ze variëren dus flink in gebruiksoppervlak,
inhoud en prijs. De U-blokken hebben een
‘binnenhof ’ met grote tuinen, parkeergelegenheid, een parkeergarage voor de duurdere
woningen en vier aparte garages. ‘De Parel’
tenslotte, bestaat uit vier woonlagen met in
totaal 23 identieke huurappartementen van
zo’n 80 m2.
De bouw was al begonnen voordat er (opnieuw) drins werden aangetroffen. Het betrof
de fase van het zogeheten bouwrijp maken,
met name de aanleg van de hoofdriolering en
de putten, en het aanleggen van een wegfundering waarop tijdelijke bouwwegen zouden
worden gelegd. Daarnaast werd er al flink
geheid en werd er hard gewerkt aan de natuurontwikkeling en de oevers aldaar. Op de
locatie gaven houten schotten de eerste contouren van de kavels van de kadewoningen
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aan. Er verschenen markeringen voor de te
plaatsen keldermuren en stapels isolatiemateriaal. De afdeling Communicatie van de
Stichting zette een tandje bij voor het organiseren van het feest ter gelegenheid van de start
van de woningbouw (7 april 2010), de diverse informatiebijeenkomsten en het informeren van belangstellenden over ‘De Parel’,
en maakte een begin met het schrijven van
dit boek. Een voorspoedig begin, maar toen
gooiden de drins weer eens roet in het eten.
U leest daarover uitgebreid in hoofdstuk 21.
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De bouw zoals we die graag zien, dus zonder verdere problemen en vertragingen, komt
uiteindelijk weer op stoom in de herfst van
2010. De ontgraving van de drins-houdende
zandlaag is dan nog in volle gang, maar een
deel van de woningbouw kan weer worden
opgepakt waar die zo abrupt was gestopt
op 17 juni 2010: de souterrains van de kadewoningen de kelder van ‘De Parel’ hoeven niet meer ontgraven te worden en daar
wordt direct begonnen met het storten van
beton. Vervolgens zal er direct worden begonnen met (verder) bouwen als een deel van de
locatie is ontgraven en weer aangevuld met
schoon zand. Er wordt vanaf de herfst van
2010 dan ook gewerkt op meerdere plekken,
in verschillende stadia van de sanering en de
bouw. Hier wordt nog geheid, daar verrijzen
al wanden en vloeren in een rap tempo, elders
rijden vrachtwagens met schoon zand ten behoeve van de verdere aanvulling van het terrein.

In april 2011 organiseren de Stichting en de
Combinatie een Open Dag op de Zellingwijk. Iedereen is opgelucht. De drins-misère
is achter de rug en de woningbouw verloopt
voortvarend. Wethouder Theo Segers van
Ouderkerk, tevens bestuurslid van de Stichting, zegt in de krant: ‘Het College is erg blij
dat het hoofdstuk van de verontreiniging met
de drins achter de rug is. (...) Stiekem hoop
ik dat op het bouwschema nog iets wordt ingelopen, zodat de nieuwe bewoners snel kunnen gaan genieten van hun nieuwe huis op
een schitterende locatie aan de Hollandsche
IJssel.’ De oplevering van de nieuwe wijk
staat gepland voor maart 2012. Er is nog meer
goed nieuws: er komt een nieuwe, grotere
veerpont tussen Moordrecht en Gouderak, de
‘Veerkracht’, en inmiddels is begonnen met
de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg
(ZWR) bij Gouda. De bereikbaarheid van de
Zellingwijk, vanaf de A12/A20, zal hierdoor
sterk verbeteren.
Vanaf die mooie Open Dag in april 2011 is
het eigenlijk ‘een beetje saai’ op de Zellingwijk, zoals een omwonende het verwoordt.
Tenminste, ‘saai’ als het gaat om problemen
en andere ongemakken. De bouw is natuurlijk niet zo saai, maar kent geen enkele hapering meer. Het natuureiland is volledig
ontwikkeld en wacht alleen nog op een ‘zwaluwtil’, een geschenk van het Zuid-Hollands
Landschap, de toekomstige beheerder van het
eiland. Maar wat saai zou kunnen lijken in
woorden, kan des te levendiger zijn in beel-

den! Daarom, net als bij het hoofdstuk over
de sanering, hierna een beeldverhaal over de
bouw van de nieuwe Zellingwijk en de aanleg van het natuureiland. Maar dit hoofdstuk

sluiten we af met een vrolijke verhuiskaart als
symbool van de Zellingwijk voor verleden
en toekomst van de Zellingwijk, zoals gezien
door een terugkerende ex-bewoner.

Alle Zellingwijkers:
Gefeliciteerd met deze prachtige wijk!
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In beeld: de bouw van de Zellingwijk
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Op de foto links de bedrijvigheid zoals we die ruim één jaar lang gezien hebben op de bouwplaats: een
kraan verplaatst (pallets met) materialen, variërend van gipsblokken tot dakramen.
Op de foto boven stort een bouwvakker beton voor een Vibro-funderingspaal. Hierbij wordt gebruikt
gemaakt van een holle ‘casing’, die d.m.v. een triltechniek de grond in worden geduwd. De casing
wordt volgestort met beton en daarna weer getrokken.
Alle foto’s bij dit hoofdstuk © Stichting Herontwikkeling Zellingwijk / Frans Dingemans, tenzij anders aangegeven.
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Mei 2010: een aantal funderingspalen is geplaatst, een pomp voert overtollig water af. Op de achtergrond Moordrecht, aan de overkant van de Hollandsche IJssel (bovenste foto links). Daaronder inspecteert hoofduitvoerder Simon Post (rood overhemd) het werk aan de beschotting voor de souterrains van
de kadewoningen. Wim Ouwerkerk (Stichting, lichtblauw overhemd) ontgaat niets.
Op de foto boven de hei-installatie voor de ‘casing’ voor de Vibro-funderingspalen.
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In de loop van 2010 en 2011 wordt het natuureiland in de
Hollandsche IJssel verder ingericht. Op de foto linksboven het
beplanten met riet en biezen.
Daarnaast een sfeerbeeld van (een deel van) het natuureiland
in de winter van 2010/2011, gezien vanaf de Graanmaalderij.
De damwand begrenst de tuin van de laatste dijkvilla in het
rijtje voordat je Gouderak verlaat. Op de achtergrond de kerk
van Moordrecht.
De panoramafoto is uit de lente van 2011: er is net gemaaid.
Rechts op de foto ziet u de begane grond van de dijkvilla’s in
aanbouw. In het midden ligt de Graanmaalderij.
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Foto’s links, november 2010: de laatste ladingen schoon aanvulzand worden aangevoerd. Omdat er
geen loswal meer is, gebeurt dit met een transportband tussen het schip en de wal. Onderin de foto de
funderingspalen van U-Blok 2.Op de onderste foto links wordt het beton voor de vloer van de begane
grond van ‘De Parel’ gestort.
Op de foto boven de kelder van ‘De Parel’ iets eerder in het jaar. De houten constructies geven aan
waar de steunmuren zullen komen. Precies in het midden de onderkant van de liftschacht.
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Links nogmaals ‘De Parel’, januari/februari 2011. Op de bovenste foto wordt constructiemateriaal op
de vloer van de begane grond gestapeld. Op de onderste foto een beeld van het kabel- en leidingenwerk
dat (onzichtbaar) tussen twee verdiepingen ligt.
Foto helemaal boven: de voor de woningen op de Zellingwijk gebruikte steensoorten.
Onderste foto: overleg in de directiekeet. Links Mirjam Prins, rechts Harry Hermanns, beiden van de
Stichting. Op de achtergrond tegen de muur de bouwtekeningen van de woningen.
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Linksboven de contouren van de kadewoningen, U-Blok 1, rechterpoot. Het roodgestreepte materiaal
is isolatie. Op de onderste foto inspecteert een medewerker het kabel- en leidingenwerk dat onzichtbaar
wordt zodra de vloeren worden gestort. Op de foto boven is het werk alweer een maandje verder dan op
de foto’s links.
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Twee uitersten van de Zellingwijk, voorjaar 2011: boven het werk aan U-Blok 1, in het zuidwesten, vlakbij de veerpont. Onde

pont. Onder de natuurontwikkeling in het noordoosten, bij de dijkvilla’s (niet zichtbaar) en de Graanmaalderij.
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Mei 2011: nog één keer zo’n fraaie luchtfoto van de Zellingwijk, beschikbaar gesteld door de afdeling Handhaving van de provi

an de provincie Zuid-Holland. Met dank aan Nico Stom.
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Voorjaar en zomer 2011: details uit de bouw. Op de linkerpagina is de bouw van ‘De Parel’ gevorderd
tot de vloer van de tweede verdieping (bovenste foto) en worden voor de laatste dijkvilla in het rijtje
materialen verzameld (onderste foto). De foto op deze pagina (boven) toont het werk aan U-Blok 2,
het storten van het beton voor de zolderverdiepingen. Op de twee foto’s op de volgende pagina wordt
gewerkt aan de daken van U-Blok 1.
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Inspectie van de bouw: boven hoofduitvoerder Simon Post. Onder links Willem Wijntjes, bestuurslid
van de Stichting, tweede van rechts burgemeester John de Prieëlle van Ouderkerk met rechts Jos Lansbergen, namens de gemeente coördinerend ambtenaar voor de Zellingwijk.
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Eind 2011: alsof een ‘artist impression’ werkelijkheid is geworden... Een foto van de binnenplaats van de kadewoningen van Uzijde uitkijkt over de Hollandsche IJssel, zijn stucadoors en schilders aan het werk.

gen van U-Blok 1. Het buitenwerk is klaar, op de tuinen en hekken na. In de woningen op de achtergrond, waarvan de voor-
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Maart 2012: op deze en de volgende pagina’s de nieuwe Zellingwijk, vlak vóór de oplevering. Linksboven het natuureiland, boven het straatwerk op de nieuwe Achterweg in volle gang. Op de pagina’s
hierna linksboven de kadewoningen (detail), rechtsboven ‘De Parel’ en onder de dijkvilla’s (detail).
De panoramafoto’s zijn ietwat vertekend vanwege de gebruikte groothoeklens.
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Over de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk
De Stichting Herontwikkeling Zellingwijk (in de wandelgangen: ‘SHZ’ of ‘de Stichting’) is in
2002 opgericht door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Ouderkerk om, als opdrachtgevende partij, het Project Zellingwijk vorm te geven. Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de
Hollandsche IJssel en zijn oevers, was via een overeenkomst van opdracht bij de herontwikkeling
betrokken.
De SHZ had aanvankelijk twee bestuursleden, vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland (mevrouw L.H.M. van Ruijven, tevens voorzitter) en van de gemeente Ouderkerk (mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld). In 2003 werd het bestuur omgevormd, waarbij de heer C.J.
van Velzen tot voorzitter werd benoemd. Vanuit de provincie Zuid-Hollland werd een ambtelijk
bestuurslid benoemd, de heer W. Wijntjes. De gemeente Ouderkerk vaardigde een bestuurlijke
vertegenwoordiger af. De vertegenwoordiging van de gemeente wisselde van persoon zodra het
College van B&W van Ouderkerk veranderde; de heren L. Barth en N. Dogterom (beide wethouder) waren elk een kleine vier jaar bestuurslid van de SHZ.
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Deze bestuursvorm, met gedelegeerde bevoegdheden, garandeerde korte en directe lijnen naar de
betrokken overheden toe, de mogelijkheid om snel te interveniëren en - niet in het minste - een
snelle aansturing van het projectteam.
Het huidige bestuur van de SHZ wordt gevormd door:
• Kees van Velzen (voorzitter, wethouder in Alphen aan den Rijn);
• Willem Wijntjes (penningmeester, Projectdirecteur bij de provincie Zuid-Holland);
• Theo Segers (secretaris, wethouder in Ouderkerk).
Het multidisciplinaire projectteam van de SHZ bestaat sinds 2002 uit vier personen: Robbert
Brandt (directeur ontwikkeling), Harry Hermanns (plaatsvervangend directeur, projectleider),
Mirjam Prins (projectleider) en Frans Dingemans (communicatie, IT). De SHZ heeft haar kantoor ingericht aan de Dorpstraat 87 te Gouderak, grenzend aan de projectlocatie.
Gedurende het gehele project werd de Stichting bijgestaan door adviesbureau Royal Haskoning
(Leon Kok, Stan Cals, Joost van de Pol) en tijdens de woningbouw door Heijnen + Partners (Wim
Ouwerkerk).

De totale omzet van het project bedraagt circa € 55 miljoen, waarin door Rijkswaterstaat ZuidHolland voor circa € 3,4 miljoen wordt bijgedragen. Uit de verkoop van het appartementencomplex ‘De Parel’, de garantiewoningen en de teruggave van de BTW wordt naar verwachting nog
circa € 12,8 miljoen verkregen. Als voorgaande wordt gerealiseerd, zal het uiteindelijke project
uiteindelijk binnen het ooit toegezegde (niet-geïndexeerde) budget van € 38 miljoen zijn voltooid.
Het Project Zellingwijk is onderdeel van het Project “Schoner Mooier Hollandscher IJssel”, een
initiatief van de provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Het projectteam van de Hollandsche IJssel bestaat uit Raymond
Mangé (projectleider), Harry Hermanns, Allard Pannekoek, Frans van der Ham, Tamara Sandberg en Menno Zijlstra.
Bestuursleden en medewerkers van de Stichting kijken terug op een mooi project, mede door de
goede onderlinge verstandhoudingen en prettige werksfeer.
Meer informatie:
• www.pzh.nl
• www.schonermooier.nl
• www.ouderkerk.nl
• www.zellingwijk.nl
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Over de Combinatie Boskalis Heijmans Herontwikkeling Zellingwijk
De Combinatie Boskalis Heijmans Herontwikkeling Zellingwijk (kortweg: de Combinatie) is opgericht om, als opdrachtnemer, de sanering en herontwikkeling van de Zellingwijk uit te voeren.
De ‘combinanten’ zijn Boskalis Dolman, Boskalis N.V. en Heijmans N.V. en hun deelnemingen.
Evenals bij de Stichting was er bij de Combinatie nauwelijks wijziging in de samenstelling van
het bestuur en binnen het uitvoerende projectteam. Johan Dolman en Haico Wevers (Boskalis),
en Wim van der Poel en Dick Laheij (Heijmans) vormden de Raad van Bestuur. Marc Daan
(Boskalis) was gedurende het gehele project projectdirecteur, ‘op locatie’ bijgestaan door Cees
van der Steeg (projectleider), Huub de Bont, Danny Verkuijl en Martijn Vlooswijk. Daarnaast
deed het projectteam van de Combinatie natuurlijk veelvuldig beroep op de binnen de betrokken
bedrijven aanwezige expertise.
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Met de start van de woningbouw en -verkoop werd het projectteam uitgebreid met Kees van
Dorsser (projectleider namens Heijmans Vastgoed). Simon Post (Heijmans Bouw) was hoofduitvoerder op de bouwlocatie.
Meer informatie:
• www.boskalis.nl
• www.boskalisdolman.nl
• www.heijmans.nl

Tijdlijn en andere feiten
1955-1960:
1960:		
1979-1980:
1982:		
1984-1985:
1985:		
1989:		
1990:		
1999:		
2002:		
2005:		
2005-2007:
2008:		
16-4-2009:
2009:		
7-4-2010:
maart 2012:
6 juni 2012:

stort verontreinigd materiaal uit Rotterdam en de Botlek
bouw nieuwe wijk: de Zellingwijk (officieel ‘IJsselwijk’ genaamd)
‘Affaire Lekkerkerk’ + verontrusting in Gouderak
oprichting Bewonersbelangenvereniging Bodemverontreiniging Gouderak
sloop Zellingwijk; 96 woningen, 333 personen; 12% van inwoners dorp
koningin op bezoek; deel ex-bewoners in 40 nieuwe woningen in dorp
sanering Achterweg + sloop woningen Dorpsstraat (rand locatie)
bouw nieuwe woningen aan Dorpsstraat
start Project Hollandsche IJssel (PHIJ)
oprichting Stichting Herontwikkeling Zellingwijk
gunning Project Zellingwijk aan Combinatie Boskalis Heijmans
voorbereidende werkzaamheden; vertragingen door procedures
sanering
feestelijke bijeenkomst afronding sanering
start verkoop woningen
feestelijke start woningbouw i.a.v. minister T. Huizinga
fasegewijze oplevering woningen en appartementen
feestelijke oplevering nieuwe Zellingwijk in aanwezigheid van Koningin Beatrix

•

Behalve nieuwe wijk ook natuurontwikkeling en schoonmaak Hollandsche IJssel in het kader
van het Project Hollandsche IJssel; afronding 2011; grondwatersanering tot 2015

•

Nieuwe wijk: 40 kadewoningen + 9 luxe dijkvilla’s + 23 huurappartementen in complex ‘De
Parel’

•

Toewijzing: ex-hoofdbewoners hebben voorrang

•

Locatie: 3,2 hectare vervuild; volledige afgraving tot ongeveer 6 meter diepte; 270.000 ton
stortmateriaal, afgevoerd naar 2 stortplaatsen; ongeveer 2,2 hectare nieuwe wijk + 1 hectare
natuur en water
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Verantwoording
‘Besmet Verleden, Schone Toekomst. Het verhaal van de Zellingwijk in Gouderak’ is tot stand gekomen dankzij de welwillende medewerking van ex-bewoners van de Zellingwijk, inwoners van
Gouderak, bestuur en medewerkers van de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk (SHZ), medewerkers van het Project Hollandsche IJssel, bestuur en ambtenaren van de gemeente Ouderkerk,
de provincie Zuid-Holland en het Ministerie van VROM (nu Infrastructuur en Milieu), de aannemers Boskalis Dolman en Heijmans, en bestuur en leden van de Bewonersbelangenvereniging
Bodemverontreiniging Gouderak (BBG).
Het onderzoek voor dit boek werd gedaan in de archieven van alle genoemde (overheids)organisaties en de Nederlandse media. Interviews werden gehouden met veel van de in dit boek
figurerende personen; voor zover zij worden geciteerd, is dat met naam en toenaam. De keuze
van de citaten en de context waarin ze zijn geplaatst, is volledig de verantwoordelijkheid van de
schrijvers. De afbeeldingen komen uit de persoonlijke archieven van Dirk van Dam en Koos van
Blitterswijk, het beeldarchief van de SHZ en dat van het Project Hollandsche IJssel, het Internet
en anderen. Het was niet voor alle afbeeldingen mogelijk de juiste bron te achterhalen.
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De teksten in dit boek werden kritisch gelezen door een commissie bestaande uit Raymond Mangé
en Menno Zijlstra (Project Hollandsche IJssel), Jos Lansbergen (Gemeente Ouderkerk) en Harry
Hermanns (SHZ). Dirk van Dam, bestuurslid van de BBG en dorpshistoricus, was meelezer van
het eerste deel van het boek (de ‘oude geschiedenis’ van de Zellingwijk). Collega’s Mirjam Prins
en Harry Hermanns waren onvermoeibare correctoren, zowel inhoudelijk als tekstueel. Zijn er
ondanks hun bijdragen nog fouten blijven staan, dan is dit geheel de verantwoordelijkheid van
de eindredacteur.
‘Besmet Verleden, Schone Toekomst. Het verhaal van de Zellingwijk in Gouderak’ is mogelijk gemaakt door de Stuurgroep Hollandsche IJssel en mede tot stand gekomen dankzij de Combinatie
Boskalis Heijmans Herontwikkeling Zellingwijk, bestaande uit Boskalis Dolman, Boskalis N.V.
en Heijmans N.V.
Dit boek komt niet in de boekhandel. Het is een geschenk van de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk aan de inwoners van Gouderak, aan alle betrokkenen bij het Project Zellingwijk en aan
relaties. Het boek heeft een oplage van 1.500 exemplaren. De druk van het boek, bij DeltaHage,
is begeleid door Nico Walraven van de provincie Zuid-Holland.
Gouderak, mei 2012

Over de auteurs
Wim van de Pol is onderzoeksjournalist. Hij schreef de hoofdstukken 1 t/m 9, over de ‘oude
geschiedenis’ van de Zellingwijk, tot met de sloop van de huizen aan de Dorpsstraat begin jaren
negentig, en delen van de hoofdstukken 10 t/m 14. Wim deed het meeste onderzoek en hield
bijna alle interviews. Wim van de Pol is momenteel hoofdredacteur van de website CrimeSite.
Frans Dingemans is historicus, journalist en fotograaf. Als medewerker communicatie van de
SHZ is hij eindverantwoordelijke voor dit boek. Frans deed aanvullend onderzoek en hield aanvullende interviews. Hij schreef delen van de hoofdstukken 10 t/m 14 en alle hoofdstukken van
de ‘moderne geschiedenis’ van de Zellingwijk, vanaf hoofdstuk 15. Ook maakte hij veel van de
foto’s direct gerelateerd aan het Project Hollandsche IJssel en aan het Project Zellingwijk. Frans
was beeld- en eindredacteur, en heeft het boek vormgegeven.
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