
  

  

Petitie, filmpje en gesprek met Wim Kuijken  
 

MHHNH heeft in december 2022 overleg gehad met een aantal 

milieu/natuurorganisaties en dat heeft geleid tot veelbelovende acties. Een 

ervan is een petitie 'Red het Groene Hart', waarin ook de Gnephoek is 

opgenomen. 

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (vooral in de persoon van Directeur Alex 

Ouwehand) steekt veel energie in het promoten van deze petitie; MHHNH biedt 

waar mogelijk ondersteuning. 

De petitie is afgelopen zaterdag (14/1) online gegaan en inmiddels is deze al 

meer dan 700 keer ondertekend!  Met de petitie ondersteunen we organisaties, 

politici en partijen die zich in de verkiezingsstrijd voor Provinciale Staten en 

Waterschappen in maart van dit jaar inzetten voor behoud van het Groene Hart 

en in het bijzonder bedreigde locaties zoals de Gnephoek. 

 

De petitie is o.a. te vinden via https://milieufederatie.nl/petitie en via onze 

website. Deze sluit 8 maart en de resultaten worden dan aangeboden aan de 

lijstrekkers bij de verkiezingen van Provinciale Staten van Zuid-Holland. 

 

Wij vragen u massaal deze petitie te ondertekenen. En te delen met uw 

omgeving en via de social media! 

https://milieufederatie.nl/petitie
https://maakhethartniethard.nl/algemeen/petitie-gestart/
https://maakhethartniethard.nl/algemeen/petitie-gestart/


 

 
 

Filmpje op TV West 
Ter ondersteuning van de communicatie van de petitie hebben wij i.s.m. 

Milieufederatie een animatie gemaakt: 

https://youtu.be/ruqQUhwAfS8 

Deze video van 30 seconden wordt in januari en februari uitgezonden op TV 

West. 

 

Gesprek met de heer Kuijken 

Op 13-1 zat MHHNH om tafel met Wim Kuijken, adviseur van Minister de Jonge 

over al of niet bouwen in de Gnephoek. Zijn document 'Perspectief voor de 

Gnephoek' met daarin het advies om 5.500 woningen te bouwen werd in 

oktober 2022 door de minister enthousiast omarmd. Dit tot verbazing en 

teleurstelling van MHHNH. De heer Kuijken is nu begeleider van het traject dat 

moet leiden tot een beslissing over de uitgangspunten voor een plan voor de 

bebouwing. 

Het gesprek vond plaats in de workshop/vergaderruimte op Landlustweg 10b 

van Marieke Kraan met uitzicht op de bedreigde polder. Op zijn verzoek gaf de 

heer Kuijken toelichting op het geschreven advies. 

https://youtu.be/ruqQUhwAfS8
https://open.overheid.nl/repository/ronl-57bb44380d4594e1dd99613483f52846a78ba3a8/1/pdf/perspectief-voor-de-gnephoek-eo.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-57bb44380d4594e1dd99613483f52846a78ba3a8/1/pdf/perspectief-voor-de-gnephoek-eo.pdf
http://info@maakhethartniethard.n


In het gesprek, dat in goede sfeer verliep, kwamen veel reeds bekende zaken 

aan de orde. De informatie zat met name in enkele details die overeenkwamen 

met de informatie van de gemeente Alphen:  

• Anders dan de koppen in de media deden vermoeden is de beslissing 

om de Gnephoek te bebouwen nog niet gevallen; het gaat momenteel 

nog om een scenario. 

• De Provincie heeft nog steeds het laatste woord. 

• Naar verwachting op 1 juli moet men klaar zijn met diverse onderzoeken 

en vervolgens de uitgangspunten voor een besluit kunnen voorleggen 

aan alle betrokken besturen. Een beslissing wordt eind 2023 verwacht. 

• De rode contouren die nu o.a. over het cultuurhistorisch lint in Alphen 

aan den Rijn lopen staan nog niet vast; ze zijn gebaseerd op een schets. 

• Het getal van 5.500 woningen staat nog niet vast. 

Uiteraard zal MHHNH het proces op de voet volgen, waar en wanneer mogelijk 

onze mening laten horen en bovenstaande uitspraken toetsen aan de praktijk. 

 

NOVEX 

 

'Het Rijk en de provincies gaan eind dit jaar bestuurlijke afspraken maken over 

de ruimtelijke inpassing van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, 

landbouw en natuur. De afspraken vormen de basis voor een nieuwe nota 

ruimte in 2024.' Dat schreef minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening) bij de ruimtelijke ‘startpakketten’ die op 12 december 

2022 naar de twaalf provincies zijn verstuurd. Er was een apart startpakket 

voor het Groene Hart dat onder meer dan één provincie valt. Interessant zijn de 

drie hoofdopgaven voor het Groene Hart:  

1. Het stabiliseren van veenbodems (remmen bodemdaling, reduceren 

CO2 uitstoot, voorkomen verzilting); 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/12/startpakket-met-nationale-ruimtelijke-opgaven-naar-provincies
http://maakhethartniethard.nl/wp-content/uploads/2023/01/bijlage-3-beschrijving-van-de-opgaven-in-GH.pdf
http://maakhethartniethard.nl/wp-content/uploads/2023/01/bijlage-3-beschrijving-van-de-opgaven-in-GH.pdf


2. Het robuust inrichten van het watersysteem, zodat dit de veenbodems 

optimaal kan bedienen; 

3. Het door ontwikkelen van waardevolle gebiedskenmerken, zodat het 

karakter van het Groene Hart herkenbaar blijft. 

Het NOVEX-traject loopt parallel aan het traject van De Gnephoek. Op enig 

moment zullen deze twee trajecten samenkomen. Naar onze mening zou het 

bebouwen van de Gnephoek dan strijdig moeten zijn met de NOVEX-instructies 

van de minister! 

 

Contributie 

 

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld zullen wij deze maand de facturen voor 

de contributie naar de leden versturen. Wij bedanken leden die al op voorhand 

de contributie hebben overgemaakt. Er is besloten het lidmaatschapsgeld nog 

een keer op € 10 te houden. Hogere donaties zijn uiteraard van harte welkom! 

In de 2024 verhogen wij de contributie naar € 12,50. Leden die bezwaar 

hebben tegen deze verhoging kunnen dit nog steeds kenbaar maken door een 

e-mail te sturen naar info@maakhethartniethard.nl 

 

Marieke Kraan is de nieuwe secretaris 

 

Nadat de vorige secretaris Jacqueline Geitenbeek haar taken vanwege drukke 

werkzaamheden voor haar bedrijf moest neerleggen is er enige tijd voor die 

functie een vacature geweest. Wij zijn blij te kunnen mededelen dat Marieke 

Kraan ermee heeft ingestemd met onmiddellijke ingang deze functie te 

vervullen. Marieke is al jarenlang lid en ook het afgelopen jaar zeer actief 

geweest voor de vereniging. Zo is zij momenteel bezig met het lopende WOB-

verzoek aan de gemeente en heeft zij als landschapsarchitect en als inwoner 

van Koudekerk veel kennis in huis. Ook is zij met haar workshop-



 

/vergaderruimte op de Landlustweg 10b al diverse keren gastvrouw geweest 

voor onze overleggen. Wij danken haar zeer dat zij deze taak op zich wil 

nemen! 

 

Beetje hulp gevraagd 

 

Onze vereniging krijgt steeds meer hulp, van leden en ook van andere 

organisaties, en dat is fijn. Toch kan MHHNH nog steeds elke hulp gebruiken. 

Wij roepen leden op zich te melden als zij ad hoc of structureel iets voor de 

vereniging willen doen. Wilt u bijvoorbeeld binnenkort wat drukwerk van de 

vereniging in de eigen straat verspreiden, dan horen wij dat graag via 

info@maakhethartniethard.nl. 

 

En natuurlijk: laat uw stem horen. Teken en deel de petitie! 

 

Maakhethartniethard.nl 

   

 
 
MHHNH op Facebook  
Klik op onderstaande link en "like" het.  

https://m.facebook.com/Maak-het-HART-niet-HARD-187597238820132/ 

  

Vereniging Maak Het Hart Niet Hard - info@maakhethartniethard.nl - 

IBAN NL36INGB0659376563 

   

  

Bezoek de website 

 

  

 

http://malto:info@maakhethartniethard.n
https://maakhethartniethard.nl/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__m.facebook.com_Maak-2Dhet-2DHART-2Dniet-2DHARD-2D187597238820132_&d=DwMCaQ&c=Sexio4usKrYWFsrnxgjbcQ&r=puqui4G0kBq_6vYWVwiFiS23Qabdel-dTx2Bz4FlEcI&m=w5NbNKNdfHJXJdZkkHhpz4pqQZYS9SeW6FPWPm4Z6Cs&s=FEYK_ggMrNKyIuQ-dnNFcD1NnSxU-NHh8R_Ac9dKVko&e=
https://maakhethartniethard.nl/

