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Hendrik: empathiekaart

“Als je gaat zoeken op 

internet dan kom je 

natuurlijk raakvlakken 

tegen. Ik ben in contact 

gekomen met een groep 

mensen die dezelfde 

ervaring hebben gehad.“

“Nu heb ik gezegd: ‘Als u dat 

aan kunt tonen, dan kan het 

zijn dat mijn individuele visie 

achtergesteld moet worden 

bij het maatschappelijk 

belang.’“

“Ik 

zal proberen duidelijk te 

maken aan de samenleving 

van; denk er even over na. 

Meer vraag ik niet. Denk 

erover na en oriënteer je, 

wat gebeurt er?”

“We zien wel dat eigenlijk 

het één na het andere 

gemeentebestuur zegt; 

‘ja mooi idee, moeten we 

doen.’ En dat ombuigen, 

dat vraagt natuurlijk wat 

energie.”

“Hoewel de mensen 

allemaal van goede 

wil zijn, is de praktijk 

zo hardnekkig dat je 

als belanghebbende 

noodzakelijk aan de zijlijn 

staat.”

“Iedereen die doordenkt en iets 

weet van de natuur die begrijpt dat 

dit niet kan. Nou zie je in de praktijk 

dat een groot oppervlakte bestaand 

bos gerooid wordt. Dus niet alleen 

gekapt maar de wortels worden 

ook uit de grond gehaald. Dus de 

ondergrond wordt verstoord. “

“Het is merkwaardig om 

te zien hoe traag dat besef 

eigenlijk in de bestuurlijke 

kringen doordingt. Als je ze 

uitnodigt verder te denken, 

dan komt vrijwel iedereen tot 

een tweede gedachte.“

“Je ziet een kleine groep 

projectontwikkelaars iets in gang 

zetten waarvan je als samenleving 

kunt afvragen: willen we dit? 

Maar voordat de samenleving 

die vraag gaat stellen, zijn er al 

een heleboel initiatieven links en 

rechts gestart.“

“We zien dat veel 

burgermeesters en wethouders 

enthousiast zijn; dat is mooi, dat 

zijn nieuwe ontwikkelingen. Veel 

doordenken zit daar niet achter.”

“Dan zie je dat zo’n 

initiatiefnemer oogkleppen 

op krijgt, ‘ik wil dat en ik ga 

het doen.’ Zonder rationeel 

en op enige afstand naar het 

probleem te kijken. ”

“Die mensen worden door 

de publicaties van Natuur 

Monumenten in een roze wolk 

gehuld, maar als je kijkt wat er 

gebeurt is dan huiver je en dat 

Natuurmonumenten hier aan 

meewerkt is ijzingwekkend. ”

“Naar mijn oordeel is het een gebrek 

aan doordenken. Het begint met een 

idillisch idee, maar vervolgens moet 

je nadenken zou die boom dat nou 

ook wel zo leuk vinden, en vinden die 

mensen die daarna komen wandelen 

dat nou ook zo pretting.“

“We leven met 

zeventien miljoen 

mensen in een klein 

land.  We moeten 

zorgvuldig met grond 

omgaan.“

“Dit is volstrekt 

onaanvaardbaar in een 

land waar vriend en vijand, 

Brussel en Den Haag, het 

erover eens zijn dat wij 

natuur moeten uitbreiden.”

“Als je erover na gaat denken 

dan denk je dit is een heel 

verkeerde gang van zaken. 

Dus ik ben met liefde mede-

oprichter van die stichting. 

Wij willen een onafhankelijk 

platform zijn.”

“Het gaat ons erom 

dat we aan het 

voetlicht brengen wat 

er feitelijk gebeurt.”

“Die landschapsstichting-

mensen zeiden: ‘We 

kunnen hier zoveel geld 

aan verdienen. We kunnen 

een heleboel nieuwe 

natuur of oude natuur 

onderhouden.’”

“Ik kreeg een uitnodiging om 

erover na te denken, dat heb ik 

heel letterlijk genomen. Dus ik 

dacht ik neem geen standpunt in, 

ik ga er eerst maar over nadenken. 

Toen ben ik erachter gekomen dat 

het een verkeerd idee is voor onze 

samenleving.“

“De manier om te 

proberen die gang van 

zaken te beïnvloeden, 

dat is veel lawaai 

maken. Dat is mijn aard 

niet, ik heb liever een 

inhoudelijke dissussie. 

Je moet vanaf het begin 

luid en duidelijk op de 

trommel slaan“

Belanghebbende incidenteel: de ideologische mobilisator

Persoonlijk

Familie

Samen met mijn vrouw Hettie (62) woon ik aan de rand van 

het bos waar we dagelijks wandelen met onze twee hondjes. 

Toen ik hoorde van de plannen om van de Torenburgerplas, 

een recreatiepark met vakantiewoningen, gemotoriseerde 

watersporten en festivalfaciliteiten te maken ben ik in de bres 

gesprongen. Het is een prachtig stukje ongerepte natuur dat 

we zouden moeten beschermen. De gemeente zag direct het 

commercieel belang. Ik wilde ze verder laten kijken dan dat.

Werk

Na mijn pensioen als Advieur bij het RIVM ben actief gebleven 

bij het Instituut voor Natuur en Milieu Educatie. Daarnaast ben ik 

voorzitter van de stichting Behoud Torenburgerplas.

Netwerk

Met drie mensen heb ik de stichting Behoud Torenburgerplas 

opgericht. Ik heb ze gevonden via mijn eigen netwerk. De eerste 

zat bij I&M. Hij weet veel van milieu en de lokale omgeving. 

Verder werkt er een organisatieadviseur die in het dorp woont 

mee, voor het schrijven van goede rapporten. Voor het bewaken 

van het overzicht en de budgetten vond ik een oud ondernemer. 

Ik zelf ben de spil in het geheel gebleven. 

Diensten die ik gebruikIk en de overheid

Ik & de overheid

Ik vind het belangrijk dat we als burger een controlerende rol 

op ons nemen jegens de overheid. We hebben op het gebied 

van ruimtelijke orde en omgevingsrecht prachtige regels. 

Die zijn met liefde ontworpen. Dat is heel zorgvuldig gedaan 

allemaal. De praktijk is anders omdat een gemeente wordt 

geconfronteerd met veel initiatieven. Het is heel moeilijk om 

voor die initatieven in een vroeg stadium belanghebbenden 

te betrekken. Daar is de mankracht niet voor. Ik vind dat de 

wetgeving een schijnbescherming geeft aan omwonenden en 

belanghebbenden, tenzij je in staat bent misstanden op tijd te 

signaleren. Daar zie ik mijn rol als burger.

Hoe ik omga met problemen

Ik ben erg op de hoogte van de ontwikkelingen in mijn 

omgeving en probeer in mijn omgeving een stem te vormen 

voor de natuur. Dat vind ik belangrijk en dat doe ik met veel 

plezier. Ik probeer vanuit die visie invloed uit te oefenen op 

de planvorming van de gemeente. We hebben doorgaans 

een zeer prettige verstandhouding. Zij kijken naar de brede 

gemeentelijke ontwikkeling en ik wijs ze af en toe op de risico’s. 

Daar worden we samen beter van.

Ik houd omgevingsplannen.

nl met enige regelmaat in de 

gaten. Vooral omdat het me 

interesseert wat er allemaal 

gebeurt in mijn omgeving. 

En af en toe als iets ernstige 

schade dreigt aan te brengen 

aan de natuur, dan pak ik het 

op.

Ik heb een grote 

boekencollectie en speur 

vaak het internet af naar 

aardige exemplaren. Zo heb 

ik niet lang geleden een 

encyclopediereeks uit het 

begin van de vorige eeuw 

gekocht.

Ik lees de Volkskrant elke dag 

op mijn tablet. Ik vind het een 

prettige krant en vind het een 

gunstige ontwikkeling dat ik 

de krant kan lezen zonder 

dat daar bomen voor gekapt 

moeten worden.

Ik heb een cursus WordPress 

gevolgd om zelf een website 

te maken voor de stichting 

Behoud Torenburgerplas. We 

plaatsen er nieuws op en foto’s 

van de impact van de huidige 

recreatie op de plas, zoals 

drijvende verpakkingen.

Na mijn pensioen ben ik een 
tweede jeugd begonnen; 
ik ben dagelijks in mijn 
studeerkamer te vinden

Toen ik hoorde dat ze dit prachtige 
stukje natuurlijk groen wilden gaan 
belasten met intensieve recreatie 
kwam ik in actie

Toen ik hoorde dat ze dit prachtige

Hendrik Kuijper, 67 jr

“Als belanghebbende sta je 

noodzakelijk aan de zijlijn.”

Hendrik: de ideologische mobilisator

De lopende recreatieplannen rondom de Torenburgerplas
De lopende rec
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Toen ik hoorde van de plannen 

van de Torenburgerplas, ben ik in 
de bres gesprongen. Het is een 

prachtig stukje ongerepte natuur 
dat we zouden moeten beschermen.

Belanghebbende incidenteel
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Hendrik: huidige klantreis

Kennisneming Informatiewinning Oordeelsvorming Beinvloeding

Ik ontdek 

vroeg het 

initiatief

Ik krijg hulp van een 

professionele partij
Andere mensen staan 

mij financieel bij De omgeving 

reageert positief 

op mijn flyeractie

Ik krijg 

hulp 

door 

partij 

vorming

Ik wil geen negatieve 

initiatieven in mijn 

leefomgeving

Ik moet veel 

verschillende 

bronnen 

raadplegen

Plannen zijn 

voor mij 

niet digitaal 

beschikbaar Ik realiseer dat ik als 

enkeling niets uithaal
Ik moet 

veel kosten 

maken

Ik word dwars gezeten door 

andere partijen

Ik ben 

onbekend met 

processen

Het is moelijk na te 

gaan wat concrete 

gevolgen zijn voor 

mij zijn

Postieve beleving 

doordat er een plan 

wordt gevormd voor 

tegenacties.

Een positievere fase, maar 

wordt gedrukt door slechte 

ontsluiting van informatie.

Het ontdekken van het 

initiatief geeft een kort 

schoke$ect, maar er zijn al 

snel veel aanknopingspunten 

om verzet te bieden samen 

met andere omwonenden.

Belanghebbende incidenteel: de ideologische moblisator

Toen ik hoorde van 
de plannen van de Torenburgerplas, ben ik in de bres gesprongen. Het is een prachtig stukje ongerepte natuur dat we zouden moeten 

beschermen. Hendrik

Moment van

de waarheid

Uitleg

fasering

Het ontdekken van 

een nieuw initiatief en 

realiseren dat dit impact 

heeft op mijn directe 

leefomgeving

Zo veel mogelijk 

informatie inwinnen 

over het initiatief om een 

goed beeld te krijgen van 

de situatie.

Beoordelen wat de 

impact van het initiatief 

is op de omgeving 

en het vormen van 

een oordeel over het 

initiatief.

Verzetstactieken 

beoordelen en kiezen 

voor een tactiek tegen 

het initiatief. Daarna 

maak ik een plan van 

aanpak.

Andere omwonenden, 

belanghebbenden en 

politiek beinvloeden over 

het initiatief.

Mensen mobiliseren om op die manier samen 

sterker te staan tegen het initiatief. Alle hulp wordt 

aangeboord, van medeburgers tot juridische hulp.

Hendrik: huidige klantreis

O+cieel bezwaar Toelichting In behandeling Uitspraak Bemiddeling Voortzetting

Ik moet lang 

wachten tot 

de uitspraak

Ik merk irritatie bij de 

initiatiefnemer door mijn 

weerstand

Ik merk dat meer 

lokale overheden 

partij kiezen voor 

bedrijven

Ik heb geen 

inzicht in 

proces

Ik ben blij dat mijn inzet 

zich nu terugbetaalt
Ik kan mijn 

opgebouwde 

kennis elders 

inzetten

Ik kan tot een goede 

overeenkomst komen 

voor de omgeving

Een positieve beleving, omdat 

het besluit in ons voordeel was 

en de initiatiefnemer bereid 

is tot consessies. Piek is het 

uiteindelijke akkoord.

Over het algemeen goede 

beleving omdat dit het doel  

dichterbij kan brengen.

Belanghebbende incidenteel: de ideologische moblisator

Toen ik hoorde van 
de plannen van de Torenburgerplas, ben ik in de bres gesprongen. Het is een prachtig stukje ongerepte natuur dat we zouden moeten 

beschermen. Hendrik

De o%ciële procedure ingaan 

om bezwaar te maken door 

het bezwaar op te stellen en 

in te dienen.

In gesprek gaan met de 

initiatiefnemer en mijn 

bezwaar toelichten bij de 

bezwaarcommissie.

Wachten op de uitspraak 

en navragen wanneer ik de 

uitspraak kan verwachten.

Uitspraak ontvangen en 

verifieren bij de gemeente. 

Daarna delen met andere 

belangrijke partijen in dit 

bezwaar.

In bemiddeling gaat met de 

initiatiefnemer om tot een 

consensus te komen.

Verder gaan met mijn queste 

om dit soort initiatieven 

tegen te gaan.

Ik vind het niet duidelijk 

waar mijn toelichting toe 

leidt


