
De hoop van Heijplaat

Column Max Christern

Heijplaat, het
oude RDM-dorp,
is herontwikkeld

Toen ik eind jaren negentig
in Rotterdam kwam wonen,
nodigde een collega van de-

ze krant me uit voor een rijtoer
langs plekken in de stad die nieu-
welingen volgens hem nog maar
zelden bezochten. In zijn auto re-
den we door alle veertien deelge-
meenten van de stad, van Delfsha-
ven tot Pernis, om uiteindelijk in
Heijplaat te belanden.

Heijplaat, een dorp dat begin
vorige eeuw ontstond als woon-
wijk voor arbeiders van de Rotter-
damsche Droogdok Maatschappij
(RDM), compleet met eigen scho-
len, winkels en kerken. We dron-
ken veelgeprezen koffie in café
Courzand en snoven daar de goeie,
ouwe tijd op. Maar verder wandel-
den we vooral door een zieltogend
theater van het sentiment. De
RDM was in 1983 ter ziele gegaan
en daarmee leek het dorp ten dode
o p g e s ch r e v e n .

Maar anno 2012 leeft Heijplaat,
als nooit te voren. Ik moet er snel
weer gaan kijken, vertelde Johan
van de Gronden, voorman van het
Wereld Natuur Fonds woensdag
bij de viering van de 50ste verjaar-
dag van zijn club. Heijplaat hoort
sinds deze week tot een kleine
groep die door het WNF onder-
scheiden is voor hun duurzame
aanpak. De sherpa’s in Nepal en de
regering van Paraguay gingen het
oude RDM-dorp voor met kli-
maatreddende initiatieven. Heij-
plaat kreeg de pluim voor het har-
de werk aan het volledig energie-
neutraal maken van de wijk in
2020.

Het oude RDM-dorp is heront-
wikkeld en maakt straks alleen
nog gebruik van natuurlijke ener-
giebronnen als zon, wind en aard-
warmte. Het wordt daarbij gehol-
pen door de gemeente Rotterdam,
woningcorporatie Woonbron en
energiebedrijf Eneco, maar het
zijn de bewoners zelf die het initia-
tief namen en uitbouwden. Ik ga er
dus binnenkort weer heen om te
kijken naar deze inspirerende illu-
stratie van de nieuwe wereld waar-
in duurzaamheid in steeds hoger
tempo ‘van onderop’ een natuur-
lijk onderdeel van de samenleving
wordt. Die duurzame, betere we-
reld begint nog steeds bij jezelf.
Natuurlijk, grote bedrijven die
hun businessmodel vergroenen,

zetten vaak grotere stappen. Maar
ook daar lukt het alleen als de
mensen die de strategie verzinnen
en uitvoeren dat met overtuiging
doen, anders werkt het niet.

„Als Heijplaat dit kan, wat
houdt Wassenaar dan nog tegen?”,
zei Van de Gronden. Terechte
vraag, knikten zijn toehoorders. Ik
dacht aan mijn eigen buurt en
vroeg me af waarom ik dan toch
nog een aarzeling voelde langs de
deuren te gaan met dit mooie Heij-
plaat-verhaal en een vergelijkbaar
plan voor onze wijk. Waarom zijn
woorden nog altijd makkelijker
dan daden, zelfs voor een Feij-
enoord-fan in Rotterdam? Waarom
zeggen veel consumenten dat ze
duurzamer willen leven, wonen en
eten maar doen ze nog niet de helft
van wat ze zich toewensen?

Dat zoeken we uit, dachten we.
Daarom loopt nu een NRC-lezers-
onderzoek over uw eigen duurza-
me gedrag. De resultaten presente-
ren we tijdens het Groene Theater
op 23 mei, ’s avonds in de Amster-
damse stadsschouwburg. We zul-
len er toosten op Heijplaat en ons
nog eens hardop afvragen wanneer
Wassenaar en wijzelf dit mooie
voorbeeld volgen.
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