
H
ij is geboren in 

Rotterdam en 

verhuisde als ventje 

van 3 naar Vlaar

dingen. ‘Hier opende 

mijn vader een 

schoenenwinkel. Ik ben nooit meer 

weggegaan. De Rotterdamse identiteit 

is een belangrijk stukje van wie ik ben 

en dat geldt voor een heleboel mensen 

die hier wonen.’

Rotterdammer

Terwijl hij even buiten de bebouwde 

kom van Vlaardingen tussen de 

schapen loopt, vertelt Ruud waar hij 

zich thuis voelt. ‘Ik ben echt iemand 

van de Randstad.’ Dat merk je in een 

gesprek met de voormalige wethouder 

meteen. Hij is direct en hij klinkt als 

een echte Rotterdammer. ‘Er is mij 

weleens gevraagd of ik wethouder in 

Drenthe zou kunnen worden. Dan zit 

ik de hele dag over hunebedden te 

praten. Nee, dat is niks voor mij. Dit is 

mijn regio. Het bruisende leven in deze 

omgeving past bij mij.’

Vlaardingen is een stad met pakweg 

70.000 inwoners. ‘Het was de bedoeling 

dat de stad groter zou worden, maar 

de uitbreidingslocaties werden steeds 

meer ervaren als de groene longen van 

Vlaardingen.’ Het kwam er niet meer 

van. ‘Mensen die in een verstedelijkt 

gebied wonen, hebben behoefte aan 

een groene omgeving om te recreëren.’

Dicht bevolkt

Dat wat in Vlaardingen speelt, is ook 

aan de orde op andere plaatsen in 

de provincie. Ruud leunt met zijn 

arm op een hek. ‘Daar moet je vanaf 

blijven. Dat soort gebieden zijn nodig 

voor de leefbaarheid.’ Hij tuurt in de 

verte, waar de contouren van de stad 

zichtbaar zijn. ‘Nederland is een dicht 

bevolkt land. Tussen de ene stad en de 

andere zit maar een klein stukje groen. 

Voor je het weet zit je weer tussen 

de huizen. In Frankrijk kun je einde

loos rondrijden zonder in de stad  te 

belanden. De Randstad is volgebouwd.’

Ruud snapt dat er huizen moeten 

worden gebouwd. ‘Maar doe dat dan 

op locaties waar al woningen zijn. 

Kies voor inbreiding of voor hoogbouw 

en laat de groene omgeving onge

moeid.’ Het Rijk heeft 3 jaar geleden 

de mogelijkheid gegeven om gebieden 

aan te wijzen als bijzonder provin

ciaal landschap. ‘Het eerste bijzonder 

provinciaal landschap ligt hier om de 

hoek, het MiddenDelfland. Daar was 

een enorme lobby voor nodig, maar de 

provincie zal zich nu wel bedenken om 

daar een paar hectare aan te wijzen 

voor woningbouw.’

Bijzonder landschap

Ruud loopt weer terug naar de stad. 

Als het aan hem ligt, worden er meer 

gebieden in ZuidHolland aangewezen 

als bijzonder provinciaal landschap. 

‘De gemeente Lansingerland heeft in 

het verleden veel grond aangekocht 

voor woningbouw. Er liggen nogal wat 

hectares klaar voor een forse uitbrei

ding. Ik denk dat je soms ook afscheid 

moet durven nemen van locaties die in 

de boeken staan voor bebouwing.’

Het is de missie waarmee Ruud aan 

het werk wil in de Provinciale  Staten. 

‘Politiek zit  in mijn genen. Het is mij 

met de paplepel ingegoten.’ Hij vindt 

het zelfs leuk. ‘Toen ik wethouder was 

kon iedereen bij mij binnenlopen. Ik 

probeer dicht bij de mensen te staan. 

Dat betekent niet dat je altijd iets kan 

doen. ‘Nee’ is ook een antwoord. Maar 

ik wil vanuit m’n geloof iets betekenen 

voor anderen. En soms lukt dat.’ 

‘De Randstad is volgebouwd’

‘Groene longen zijn nodig 
voor de leefbaarheid’

Ruud van Harten is een stadsmens, maar kan niet zonder de groene omgeving 
rond de stad. ‘Er zijn overal projectontwikkelaars die dromen van steeds meer 
woningen, maar er zijn grenzen. Blijf met je handen van onze groene longen af.’
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