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Tien jaar Cittaslow, een bijzondere mijlpaal

Wat is Cittaslow 
ook alweer precies?
Cittaslow is een internationale 
beweging van 250 gemeenten die 
staat voor kwaliteit van leven. 
Het is een manier van denken en 
doen. Een bewustzijn bij inwoners, 
ondernemers en gemeenten van de 
waarde van kwaliteit. Én de inzet 
die steeds verder te verbeteren. De 
uitgangspunten van Cittaslow zijn 
gericht op cultuurhistorie, land-
schap, identiteit, leefomgeving, 
streekproducten, gast vrijheid, 
milieu en infrastructuur.

Midden-Delfl and is tien jaar Cittaslow. 
De Cittaslow-fi losofi e ontstond in Italië 
en is een manier van leven als tegen-
hanger van de jachtige wereld waarin 
veel mensen verstrikt raken. Cittaslow 
neemt de tijd voor kwaliteit, het brengt 
mensen samen. In tien jaar tijd is 
het aantal aangesloten gemeenten 
 wereldwijd van 104 naar 250 gestegen. 
Midden-Delfl and heeft inmiddels zestig 
gecertifi ceerde Cittaslow-supporters
(ondernemers, stichtingen en 
verenigingen) die voldoen aan de criteria 
van Cittaslow en dat ook uitdragen. In 
Nederland zijn het er al honderden.

Midden-Delfl and was in 2008 de 
eerste Nederlandse gemeente die 
gecertifi ceerd en toegelaten werd 
tot Cittaslow, het internationaal 
keurmerk voor kleine gemeenten. 
“Cittaslow is een manier van leven 
die kiest voor eigen identiteit en 
kleinschaligheid. Waar overheid 
en bewoners zich met elkaar 
verbonden voelen. Waar men 
naar elkaar omkijkt. Kortom: een 
beweging die tijd en aandacht 
geeft aan waar het ècht om gaat 
in het leven,” zegt burgemeester 
Arnoud Rodenburg. Tien jaar 
Cittaslow is een mooie gelegenheid 
om terug te kijken op wat er 
allemaal bereikt is.

Door Gemma van Winden-Tetteroo

“Er is heel véél bereikt,” zegt de 
burgemeester enthousiast, “het zaadje 
van 2008, de kracht van de lokale 
gemeenschap, is fl ink uitgegroeid. 
Midden-Delfl and was de eerste Cittaslow 
gemeente en werd daarmee ook 
hoofdstad van Cittaslow Nederland. 
Nu zijn er tíen gemeenten in Nederland 
die zich Cittaslow mogen noemen. Daar 
zijn vele honderden gecertifi ceerde 
Cittaslow Supporters aan verbonden, 
waarvan al ruim zestig in ons eigen 
gebied. Dat zijn bedrijven of 
ondernemers die voldoen aan de 
Cittaslow-criteria en die zich inzetten 
voor het open en groene landschap, het 
cultureel erfgoed, gastvrijheid, kortom: 
voor de kwaliteit van leven. Dat heeft 
voor Midden-Delfl and mooie initiatieven 
opgeleverd: samenwerkingsverbanden 
tussen jonge boeren bijvoorbeeld. 
Er zijn coöperaties opgericht: Delfl ands 
Hof en de Vleesmeesters. De deelnemers 
zorgen voor zuivel en vlees van eigen 
bodem en vermarkten die hier in 
onze eigen gemeente of in de direct 
omliggende steden. Dankzij de inzet van 
onze boeren blijft het oorspronkelijke 
en unieke karakter van het agrarisch 
cultuurlandschap behouden. Midden-
Delfl and blijft daardoor niet alleen open 
en groen met de koe in de wei maar we 
zorgen daarmee ook voor de weidevogels, 
voor waterberging en goed voedsel. Er is 
een heel netwerk van kringloopboeren, 
een prachtige vorm van verduurzaming.”

Stad en land
“Gebiedsorganisaties werken samen en 
versterken elkaar. Kijk eens hoe het aantal 
logeeradressen is toegenomen de laatste 
jaren! Midden-Delfl and is gastvrij en heeft 
haar bezoekers ook echt wat te bieden. 
Het aantal streekproducten is fl ink 
uitgebreid, de mensen krijgen er plezier 
in en willen dit gedachtengoed uitdragen. 
Er wordt gewerkt aan wandel-, fi ets- en 
ruiterpaden, bloemen langs de snelweg, 
in bermen, langs bruggetjes in de dorpen. 
Dat is niet alleen voor onze eigen 

inwoners aantrekkelijk maar ook voor de 
bezoekers van ons gastvrije gebied. 
We hebben daarmee meteen een 
regionale functie en versterken zo de 
band tussen stad en land. We zijn zuinig 
op het landschap maar gaan ook op zoek 
naar nieuwe mogelijkheden voor recreatie 
en ontspanning voor onszelf en voor de 
mensen uit de omringende steden. 
Dat is mooi, je moet het samen doen.” 

Zorg voor milieu en voor elkaar
“Midden-Delfl and is fi jn om in te wonen 
èn te werken. We hebben veel bereikt 
op het gebied van duurzaamheid, dat 
is denken in het groot ten behoeve 
van de toekomst: oplaadpunten voor 
elektrische fi etsen en elektrische auto’s, 
led-verlichting die aangaat als het nodig 
is. We zetten ons in voor vermindering 
van energieverbruik, onder andere door 
aansluiting bij het Covenant of Mayors 
waarbij duizenden burgemeesters uit 
de EU gaan voor 20% energiebesparing, 
20% opwekking van groene energie en 
20% besparing van CO2 in 2020. We zijn 
trots op ons CO2-neutrale gemeentehuis 
en we moedigen het gebruik van zonne-
energie en andere vormen van duurzame 
energieopwekking op allerlei manieren 
aan. Mits natuurlijk wel passend in het 
landschap. Het is een wisselwerking, een 
samenspel tussen mens en omgeving. 
Er is veel veranderd in de samenleving.  
Cittaslow is ook omzíen naar elkaar. 
Wij zijn dankbaar voor al die vrijwilligers 
en mantelzorgers die een sociaal 
isolement van hun naaste voorkomen 
door mensen met elkaar te verbinden. 
Dàt draagt bij aan de kwaliteit en 
de veiligheid. Dat voelt goed!”

Kracht van de samenleving
“Cittaslow is een allesomvattende aanpak 
gericht op bewustwording en kwaliteit 
van leven. Een levenswijsheid dus. 
We leunen niet achterover maar blijven 
streven naar verbetering. 
We koesteren daarbij het beste uit 
het verleden en beschermen lokale, 
culturele en historische tradities en 
geven die nieuwe impulsen. Dat vraagt 
een open oriëntatie van bestuurders, 
inwoners en ondernemers. Je moet 
actief aan de slag met de talenten van 
de inwoners. Je moet durven investeren 
in het agrarisch landschap om het 
historisch erfgoed en de landschappelijke 
waarden te behouden en te versterken. 
Tegelijkertijd moet je af durven stappen 
van wetmatigheden. Faciliteer je 
kleine winkeltjes, dan investeer je 
in je gemeenschap. Dat vraagt een 
andere (fi nanciële) aanpak. Kiezen voor 
lokaal is kiezen voor de kracht van de 
samenleving. Een samenleving waar 
aandacht is voor mensen, waar men weet 
wat er leeft. Dat biedt geborgenheid.” 

Bijzonder Provinciaal Landschap
“Wie had tien jaar geleden kunnen 
vermoeden dat onze toetreding tot het 
Cittaslow netwerk zo belangrijk zou 
worden voor de toekenning van 
Midden-Delfl and als Nederlands eerste 
Bijzonder Provinciaal Landschap? 
Een mooie samenwerking tussen twintig 
overheidsorganisaties en gebiedspartijen. 
Deze ontwikkelingen dragen bij aan 
een unieke en krachtige identiteit voor 
Midden-Delfl and. Het keurmerk is een 
prachtige bescherming voor ons groene 
gebied midden tussen de grote steden. 
Steden als Rotterdam, Den Haag, Delft, 

ze erkennen allemaal de onschatbare 
waarde van ons groene Midden-Delfl and. 
En terecht! Daar stáán we voor en daar 
gáán we voor!”

De jubileumviering van 10 jaar 
Cittaslow en de Midden-Delfl and 
Vereniging, wat hebben die twee 
met elkaar te maken? Heel veel 
zelfs! Belangrijkste overeenkomst 
is het behoud van het karakte-
ristieke landschap. Daarnaast 
verleent de Midden-Delfl and 
Vereniging haar medewerking 
aan de Cittaslow Jubileumweek 
die afgesloten wordt met de 
Midden-Delfl and Dagen. 
En natuurlijk is de vereniging al 
jaren enthousiast supporter van 
Cittaslow.

Door Gemma van Winden-Tetteroo

“Dat Midden-Delfl and zich heeft 
aangesloten bij Cittaslow is een 
fantastische stap geweest. Daarmee is 
ons gebied op de kaart gezet!” Aan het 
woord is Koos Karssen, de voorzitter van 
de Midden-Delfl and Vereniging. 
De MDV werd in 1977 opgericht met 
als doel het Midden-Delfl andgebied 

Arnoud Rodenburg is niet alleen burgemeester van Midden-Delfl and maar ook voorzitter van Cittaslow Nederland
en vice-voorzitter van Cittaslow International.  Foto: GvW-T

Interview burgemeester Rodenburg

“Tien jaar Cittaslow
heeft ons veel gebracht.”

Samenwerken voor het 
behoud van Midden-Delfl and

te beschermen, te bewaken en open 
te houden. Dat past perfect bij de 
uitgangspunten van Cittaslow. 
“Dat is belangrijk voor de toekomst van 
Midden-Delfl and. Cittaslow verstevigt het 
bestaansrecht. Zeker nu het gebied vorig 
jaar ook nog uitgeroepen is tot eerste 
Bijzonder Provinciaal Landschap.”

Speerpunt
Koos Karssen herinnert zich ook de 
oprichting van de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag. “Daar werd in 
het begin wat sceptisch gesproken over 
Midden-Delfl and als parkachtig landschap 
binnen dit stedelijk gebied. Maar 
inmiddels is het duidelijk dat de rol van 
Midden-Delfl and van groot belang is. 
Er is een prachtige wisselwerking ontstaan 
tussen stad en land. Ook dat vind je terug 
in de doelstellingen van Cittaslow. 
Dit gebied en de landschappelijke 

Voorproefje
U kunt bijvoorbeeld een unieke vaartocht 
met trekschuit en paard maken,  genieten 
van prachtige concerten en eerlijk voedsel 
proeven op de Slow Food markt. Vanaf 
het water of de kade is het vrijdagavond 
15 juni genieten van de première van de 
Cittaslow hymne, een muziekstuk dat 
speciaal voor Cittaslow gecomponeerd is, 
bij korenmolen De Korpershoek. 

Dit wordt gevolgd door een 
Molenconcert. Een mooi muzikaal 
 voorproefje van de Midden-Delfl and 
Dagen met het thema ‘Midden-Delfl and, 
daar zit muziek in!’ Kinderen toveren 
tijdens Schippop recyclebare materialen 
om in kunstwerkjes. En een rondreizend 
theater vertelt straks 1200 kinderen op 
kinder opvang, peuterspeelzalen en basis-
scholen op grappige wijze en op hun 
eigen niveau over Cittaslow.

Midden-Delfl and is tien jaar Cittaslow! Een goede reden voor een 
jubileumweek voor inwoners, partners en iedereen die Cittaslow een 
warm hart toedraagt. Van zaterdag 9 tot en met zondag 17 juni valt 
er van alles te beleven in Midden-Delfl and. Het complete programma 
vindt u vanaf volgende week in De Schakel. 

waarden moet je koesteren. Wij spannen 
ons in om de authentieke bebouwing 
te handhaven, samen met o.a. ‘Midden-
Delfl and is Mensenwerk’. We moeten 
zuinig zijn op de boerderijen die we nog 
hebben. Maar ook op de bomen en de 
polders. Het behoud van dat landschap, 
dat is eigenlijk het belangrijkste doel van 
de Midden-Delfl and Vereniging. ”

Versterking
Koos Karssen vindt het mooi dat de 
Cittaslow Jubileumweek en de Midden-
Delfl and Dagen in elkaars verlengde 
liggen. “Het belang van Cittaslow is 
zelfs landelijk terwijl de vereniging zich 
meer richt op onze inwoners en onze 
omgeving. Maar we versterken elkaar wel 
en dat is prachtig. Voor mijn gevoel is 
Cittaslow goed geworteld in dit gebied. 
Mensen zijn trots op hun omgeving, er 
heerst hier een sterke gemeenschapszin.” 

Cohesie
In de nabije toekomst wil de vereniging 
het aantal van ruim 3000 leden graag 
uitbreiden. Daarom hebben zij een 
nieuwe uitdaging gestart: ‘De Midden-
Delfl and Vereniging komt naar je toe’. 
Vrijwilligers zullen het omringende gebied 
intrekken om over Midden-Delfl and 
te vertellen en op het belang van een 
groene buffer tussen de steden te wijzen. 
“De stedelingen kunnen hier heerlijk 
recreëren. Midden-Delfl and is geen 
pretpark, het is ‘alleen maar’ een mooi 
landschap. Daar fi ets, wandel of vaar je 
doorheen, daar geniet je van. Dan ben je 
er vanzelf ook heel zuinig op.” 
Koos Karssen kijkt uit naar de Midden-
Delfl and Dagen. “Het is bijzonder leuk 
dat muziek centraal staat. Daar wordt 
iedereen vrolijk van en het is perfect voor 
de sociale cohesie!”

Koos Karssen, de voorzitter van de Midden-Delfl and Vereniging. Foto: GvW-T 


