
Het Groene Hart wordt 
bedreigd 

Als bewoner van Alphen aan den Rijn waardeert u als geen ander de ligging 
in het Groene Hart. De gemeente Alphen zegt de komende jaren de waarde 
van het buitengebied te willen vergroten met allerlei plannen, o.a. het 
verbouwen van meer streekproducten. 

De werkelijkheid is dat Alphen Stad opnieuw dreigt uit te breiden naar dat 
buitengebied ten koste van de eeuwenoude Gnephoek-polder. 

In het scenario dat momenteel wordt onderzocht schuift de stadsgrens 
op tot het cultuurhistorisch lint van Landlustweg en Lagewaard van 
Koudekerk. En mogelijk zelfs erover.

In een verre van democratisch proces, met een op het laatste moment 
aangepaste Omgevingsvisie, een motie van twee overijverige Kamerleden 
en aanstelling van een adviseur door minister De Jonge, wordt de provincie 
zwaar onder druk gezet door zowel gemeente als Rijk.

En dat terwijl diezelfde minister De Jonge van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening recent aan de provincies opdracht heeft gegeven om 
de kenmerkende waarden van het Groene Hart te versterken.

Dat laatste is precies de aanpak die de provincie al jaren voorstaat. Zuid-
Holland is de provincie die de grootste bijdrage levert (235.000 woningen) 
aan de bouwopgave van minister De Jonge (900.000 woningen in Nederland 
in 2030). Maar dan wel met respect voor het Groene Hart. Bouwen is nodig, 
maar dan in de eerste plaats binnenstedelijk, bijvoorbeeld door het 
transformeren van leegstaande kantoren en verouderde bedrijventerreinen. 
En bij voorzieningen zoals winkels, aansluitend op bestaande infrastructuur 
en openbaar vervoer, en betaalbaar.

Zowel de gemeente Alphen (‘Stad met lef in het Groene Hart’) als het 
ministerie gebruiken mooie woorden over het zo gewaardeerde 
buitengebied, maar in daden lijkt het simpelweg te gaan om het volbouwen 
met grote aantallen woningen ten koste van het landelijk gebied. En om het 
spekken van de portemonnee van grondspeculanten. 

In het voorliggend scenario is volgens de adviseur, gesteund door minister 
De Jonge, in de Gnephoek-polder plaats voor 5.500 woningen. En in de 
toekomst, inclusief de Vrouwgeestpolder en Noordrand, ruimte voor zelfs 
10.000 woningen.



Kom in actie!

Grootschalige nieuwbouw trekt 50% nieuwe bewoners, vaak forenzen, van 
buiten. Met name uit Leiden, Amsterdam en Haaglanden*. Het is maar de 
vraag of dit voldoende betaalbare woningen voor Alphenaren oplevert.

Dat betekent o.a.:
• uw doorzicht naar het Groene Hart verdwijnt
• filevorming N11/A4 en N207 en meer verkeer door de stad
• dure investeringen in nog meer bruggen
• minder mogelijkheden voor natuur, biodiversiteit en boerenbedrijf
• minder mogelijkheden voor rust, beweging, recreatie en toerisme.
Het Groene Hart is een zeldzaam en kostbaar landelijk gebied. Broodnodig in 
de drukste en meest dichtbevolkte provincie van Nederland. Het is een plek 
voor boerenbedrijf en weidevogels. En ook voor balans in een druk leven. 
Maar ook de groene long die mensen zuurstof geeft in hun bestaan. En hard 
nodig om een bijdrage te leveren aan de klimaatopgave.

Als met de Gnephoek weer een stukje Groene Hart verloren gaat, dan is 
het hek van de dam en dreigt overal een rustieke, groene leefomgeving 
te verdwijnen. 

We kunnen dit proces nu nog stoppen! 
1. Door de petitie ‘Red Het Groene Hart’ te tekenen via 

maakhethartniethard.nl/petitie .

2. Door op 15 maart bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het 
Waterschap ‘groen’ te stemmen. 
Op onze website maakhethartniethard.nl/kieskompas vindt u een 
verwijzing naar een groene kieswijzer.

3. Door onze activiteiten te steunen en lid te worden voor slechts € 10/jr.

Kom nu in actie voor uw leefomgeving!

MAAKHETHARTNIETHARD.NL
* Zie: Woningmarktverkenning Alphen aan den Rijn 2020
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