
Beleggers die aan het einde van
de vorige eeuw op grote schaal
grond kochten van boeren in
Schalkwijk die er geen gat meer
in zagen, willen onderhand af
van die hectares. Waar zij op
hoopten, gaat echt niet meer ge-
beuren: er worden bij het Hou -
tense dorp geen tienduizend
woningen gebouwd.

Maarten Venderbosch
Schalkwijk

‘Schalkstad’ was de term die twin-
tig jaar geleden nog regelmatig
werd gebezigd in de zoektocht naar
nieuwe locaties voor grootschalige
woningbouw in de Utrechtse regio.
Maar in Houten wisten ze toen al:
we mogen dan zitten te springen
om nieuwe woningen, maar Hou-
ten heeft al twee keer een fikse
groeitaak op zijn schouders geno-
men, wat ons betreft komt daar
geen derde meer bij.

De huidige Houtense wethouder
Hilde de Groot schat dat zeker een
derde van het groene buitengebied
bij Schalkwijk momenteel in han-
den is van beleggers. Die hebben ja-
renlang geduld betracht in de ver-
onderstelling dat vroeg of laat de
agrarische grond zou mogen die-
nen als bouwgrond. Dan zou de ge-
dane miljoeneninvestering zich
dubbel en dwars terugverdienen.

De Groot (GroenLinks): ,,Maar
inmiddels leeft het besef toch wel
breed, dat Schalkstad er werkelijk
niet gaat komen. En dat biedt ons
kansen. Want als beleggers van hun
gronden af willen, kunnen wij
Schalkwijk weer aan de Schalkwij-
kers teruggeven.’’

Regisseur
De gemeente Houten heeft het af-
gelopen jaar een ambtenaar het zo-
genoemde Eiland van Schalkwijk
opgestuurd. Die is gaan praten met
betreffende boeren en de grondei-
genaren. ,,Wat zouden jullie willen?
Dat was vooral de vraag. Hun ant-
woorden hebben we in kaart ge-
bracht en vervolgens hebben we
geholpen die wensen zo concreet
mogelijk te verwezenlijken. Zonder
de gemeente in de rol van regisseur,
was dat vermoedelijk niet gelukt.’’

De actieve bemoeienis door de
gemeente heeft ‘een treintje op weg

gestuurd over het Eiland van
Schalkwijk’, zoals de wethouder dat
noemt: de ene grondaankoop
maakte weer een andere ontwikke-
ling mogelijk. ,,Ik denk dat we bij el-
kaar opgeteld iets heel moois te
pakken hebben’’, aldus De Groot.

Aan de Lekdijk, vlakbij fort Hons-
wijk, wordt een boerderij uitge-
kocht en verplaatst naar de Trip in
Schalkwijk. Daar is de grond afge-
staan door een belegger. Het boe-

renbedrijf gaat binnenkort over van
vader op zoon en kan op de nieuwe
locatie zelfs groeien. De oude boer-
derij aan de Lekdijk wordt gesloopt.
Hierop worden tenslotte huizen
gebouwd. Hoeveel staat nog niet
vast, wel dat het niet de goedkoop-
ste huizen zullen zijn. Ze moeten
het geld opleveren dat de gemeente
moet uittrekken om het treintje op
weg te sturen. 

De (omliggende) gronden
rondom worden herverkaveld.
Achterblijvende agrariërs hoeven
straks met hun trekkers niet langer
grote afstanden af te leggen, van het
ene perceel naar het andere. ,,Ons
gaat het er in eerste instantie om de
agrarische sector te versterken.
Maar de woningbouw die mogelijk
wordt, is een mooie bijkomstig-
heid.

Een tweede ingreep is de ver-
plaatsing van een boerderij vanaf de
Lange Uitweg, dicht tegen het cen-
trum van Schalkwijk aan, naar de
Kanaaldijk. Dit nieuwe bedrijf
combineert straks landbouw en
onderwijs. Het wil bezoekers laten
zien waar voedsel vandaan komt.
De vrijkomende plek komt be-
schikbaar voor De Droom van
Schalkwijk, een woon- en dagbe-
stedingsproject voor jong volwas-
senen met een verstandelijke han-
dicap. ,,Het is passen en meten en
gronden uitruilen, maar Schalk-
wijk als geheel profiteert ervan.’’

Dijkverzwaring
Blij is ook het hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden. Dankzij de
aankoop en verkaveling komen er
voor het schap nu hele stroken,

grenzend aan de Lekdijk, beschik-
baar, die vanaf 2024 nodig zijn als
de dijkverzwaring van start gaat.

Hoeveel geld er met de grondaan-
kopen is gemoeid, maakt de ge-
meente niet bekend. Hoeveel hui-
zen er gebouwd kunnen worden, is
nog de vraag. 

In 2011 is de Structuurvisie Eiland
van Schalkwijk vastgesteld. Hierin
staat dat elke nieuwe ontwikkeling
op het gebied van landbouw en re-
creatie gewenst is. De ontwikkelin-
gen moeten het gebied versterken
en kwaliteit toevoegen. Om te kos-
ten te dekken mogen beperkt
nieuwe woningen worden ge-
bouwd. 

Hilde de Groot: ,,Als nog meer
beleggers hun gronden kwijt wil-
len, kunnen we vast nog meer kan-
sen voor Schalkwijk creëren.’’

‘We gaan Schalkwijk weer aan
de Schalkwijkers teruggeven’

Houtense wethouder Hilde de Groot: 

▲ Schalkstad in Schalkwijk gaat er niet meer komen, de Schalkwijkers krijgen de gronden weer terug. FOTO WILLIAM HOOGTREYLING

We kunnen nog meer
kansen creëren als
beleggers hun 
grond kwijt willen
–Hilde de Groot
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Het tekort aan woningen in
Utrecht kan worden opgelost
door binnen de stad te bouwen.
De polder Rijnenburg kan zo-
doende vrij worden gehouden
voor windmolens en zonnepane-
len. 

Richard Hoving
Nieuwegein/Utrecht

Dat stelt GroenLinks, de grootste
partij in de gemeenteraad. Groen-

Links-raadslid Floor de Koning re-
ageerde gistermiddag op de oplaai-
ende discussie over woningbouw
in de polder tussen De Meern en
Nieuwegein. ,,Voor woningbouw
zijn genoeg locaties in de stad, die
sneller te bereiken zijn met fiets of
openbaar vervoer’’, aldus De Ko-
ning. ,,Rijnenburg is de enige loca-
tie in Utrecht waar we grootschalig
duurzame energie kunnen opwek-
ken. Deze polder nu volbouwen is
kortetermijndenken waar we later

spijt van gaan krijgen.”
Door de grote woningnood in de

regio Utrecht neemt de druk vanuit
de Tweede Kamer en van project-
ontwikkelaars toe om te bouwen in
Rijnenburg. Ook binnen de
Utrechtse politiek beginnen meer-
dere partijen liever vandaag dan
morgen met bouwen in de polder. 

Utrecht moet ongeveer 60.000
extra huizen bouwen de komende
decennia. Om dit aantal te halen
worden voor de zekerheid plannen

gemaakt voor 78.000 woningen.
Volgens GroenLinks is de stad een
eind op weg de gewenste woning -
aantallen te halen. Veel minder
goed gaat het bij het opwekken van
duurzame energie, aldus De Ko-
ning. ,,Utrecht wekt nu nog maar 2
procent van haar elektriciteitsbe-
hoefte zelf duurzaam op.’’  

Later dit jaar moet  duidelijk wor-
den hoe Utrecht tot 2040 de
schaarse ruimte in en rond de stad
gaat gebruiken. 

▲ Polder Rijnenburg. 
FOTO MARNIX SCHMIDT

‘Beter bouwen in de stad dan in Rijnenburg’


