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André en Mike Zuidgeest

Deze editie is ondernemer en
huiseigenaar André Zuidgeest
(57) te gast in de column Stem
uit de polder waarin
verschillende huiseigenaren en
ondernemers aan het woord
komen over de ontwikkelingen
in de Broekpolder.
Waarom is het wonen in de Broekpolder zo leuk?
‘Sinds 2004 woon ik in de Broekpolder en hier is
ook mijn bedrijf (Villa Curcuma/Villa Gerbera)
gevestigd. Het is als ondernemer vooral fijn om
dicht in de buurt van het bedrijf te wonen. De
Broekpolder heeft een ideale ligging met een
goede ontsluiting en logistieke voordelen.’

“Ik hoop dat we de
energie in het project
blijven vergroten en we
het initiatief als
Broekpolder-eigenaren
met elkaar gaan dragen”

Waarom is de coöperatie Broekpolder2040
relevant volgens u?
‘Ik zie om me heen dat glastuinbouwgebieden
moeite hebben te blijven bestaan. Dit heeft met
verschillende factoren te maken. Zijn er
voldoende ondernemers? Zijn er ook jonge
ondernemers? Hoe is het gebied ruimtelijk
ingedeeld? En wat is de ligging van het gebied?
Dit alles is van groot belang om als
ondernemer gevestigd te blijven in een gebied.
Op dit moment zit mijn oudste zoon in het
bedrijf en mijn jongste zoon komt er ook in.
Om hen een goede toekomst te kunnen bieden
in de Broekpolder moet er wat gebeuren.
Onder andere door ruimte te creëren en
afspraken te maken over wonen en agrarische
bestemmingen. In de omgeving zie je dat veel
tuinbouw verdwijnt en vervangen wordt door
woningen. We moeten waken dat het
tuinbouwcluster zijn waarde niet verliest. De
coöperatie
kan
door
de
diverse
samenwerkingen zorgen dat Broekpolder ook
voor jonge ondernemers een gebied voor
tuinbouw blijft.’

Vindt u het ook leuk uw stem te laten horen? Mail dan naar info@broekpolder2040.nl.

Wat is uw ideaalbeeld van de Broekpolder?
‘Mijn ideaalbeeld is dat er voldoende ruimte is,
het logistiek goed bereikbaar is, energie en water
centraal aan- en afgevoerd wordt en er duidelijke
locaties zijn voor woningbouw. Dat alles goed
geregeld is en het een toekomstbestendig gebied
is waar omliggende steden geen aanspraak op
maken.’
Zijn er nog andere dingen die u kwijt wilt?
‘Ik vind het ambitieus hoe het project begonnen
is. Tijdens het allereerste gesprek met drie andere
ondernemers kregen wij al heel veel energie van
de plannen en ideeën. Bij de opvolgende
bijeenkomsten ontstond er steeds meer energie.
Iedereen wil dit met elkaar beetpakken en ik hoop
dat we deze energie blijven vergroten. Dat we dit
als Broekpolder-eigenaren met elkaar gaan
dragen en het project ook steeds breder binnen de
Broekpolder gedragen gaat worden.’

