
  

   

5 maart rondleiding Gnephoekpolder 
  
Zondagmiddag 5 maart is er een rondleiding door de Gnephoekpolder. De tocht 

wordt georganiseeerd door GroenLinks Alphen aan den Rijn. Het groen houden 

van de Gnephoekpolder is een belangrijk beslispunt bij de provinciale 

verkiezingen op 15 maart 2023. Tijdens de wandeling zal raadslid René Driesen 

uitleg geven over het polderlandschap en aangeven wat de gevolgen van 

woningbouw in dit gebied zouden zijn. Het verzamelpunt van de wandeling is bij 

de Vrouwgeestmolen aan de Heimanswetering (Heimansbuurt 1, 2401 LV 

Alphen aan den Rijn), waar geïnteresseerden om 14:00 uur met een kopje koffie 

worden onthaald. 

 

De rondleiding door de Gnephoek-polder start om 14:10 uur en eindigt om 

16:00 uur, terug bij de molen. Hierna is er nog gelegenheid om vanaf 16:15 uur 

met een drankje na te praten in ’t Oude Raadhuys in Woubrugge. Wij hopen op 

mooi meer en zien uw komst met plezier tegemoet. 

 

Spandoek bij de molen 
 



 
 

Als u aan de wandeling deelneemt of op een ander moment langs de 

Vrouwgeestmolen komt dan kunt u ons spandoek zien hangen. Maak een foto 

van het spandoek, of van de mooie natuur in de polder, en plaats deze op uw 

social mediakanalen! 

 

Flyer-actie 

 

Vorige en deze week heeft Maak Het Hart Niet Hart een flyer verspreid. Met de 

flyer wijst onze vereniging erop dat de gemeente Alphen aan den Rijn, die zegt 

de waarde van het buitengebied te willen vergroten, tegelijkertijd Alphen Stad 

wil uitbreiden naar de eeuwenoude Gnephoek-polder. 

Even tweeslachtig is minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

Ordening. Hij heeft in december 2022 de provincies opdracht gegeven om de 

kenmerkende waarden van het Groene Hart te versterken, maar de eerdere 

plannen van de gemeente Alphen en het ministerie lijken simpelweg te gaan om 

het volbouwen van grote aantallen woningen ten koste van het landelijk gebied. 



In het huidige scenario wordt de stadsgrens verplaatst naar het cultuurhistorisch 

lint van Landlustweg en Lagewaard van Koudekerk, en mogelijk zelfs 

eroverheen. De 5.500 of in de toekomst zelfs 10.000 woningen in de 

Gnephoek/Vrouwgeestpolder en Noordrand betekenen 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. 

We kunnen dit proces nu nog stoppen!  

1. Door de petitie ‘Red Het Groene Hart’ te tekenen. 

2. Door op 15 maart bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het 

Waterschap ‘groen’ te stemmen. Op onze website vindt u een verwijzing 

naar een groene kieswijzer. 

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

De actie heeft inmiddels al een aantal nieuwe leden opgeleverd. Bent u alleen 

ontvanger van de nieuwsbrief en nog geen lid, meld u dan als lid aan via de 

website. 

De flyer is verspreid aan de randen van Alphen Stad, in straten die grenzen aan 

de Gnephoek/Vrouwgeestpolder, Heimanswetering en Noordrand. In Koudekerk 

is de flyer mee bezorgd met de krant De Groene Hart Koerier. De flyer is ook te 

lezen via onze website. 

 

Stand van zaken petitie 

 

De petitie Red Het Groene Hart van Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, 

Maak Het Hart Niet Hart en 6 andere milieu- en natuurorganisaties is inmiddels 
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door meer dan 4.000 personen ondertekend. Dat is een heel mooi resultaat, 

maar elke extra stem is natuurlijk welkom. De petitie is o.a. te vinden via 

https://milieufederatie.nl/petitie en via onze website. De actie sluit 8 maart en de 

resultaten worden dan aangeboden aan de lijsttrekkers 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! 

 

 
 

Groene Hart Debat 
 

Op veel terreinen gaan in de komende Provinciale Statenperiode besluiten 

genomen worden over woningbouw, energietransitie, landbouwtransitie, 

waterkwaliteit, biodiversiteit en natuurontwikkeling met een langjarige 

doorwerking in de uitvoering. Die vragen ook een ruimteclaim van het Groene 

Hart. Een goede samenwerking en samenspel tussen provincies, gemeenten en 

waterschappen is essentieel om daarbij de juiste keuzes te maken. Daarom is 

op 3 maart 2023 in het Huis van de Stad (gemeentehuis Gouda) het Groene 

Hart Debat georganiseerd door o.a. onze partner Natuur- en Milieufederatie 

https://maakhethartniethard.us15.list-manage.com/track/click?u=0b66103ea808c51ed9cb1920b&id=bfe5228aa5&e=53fb64c0a6
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Zuid-Holland. In het debat gaan de deelnemers samen opzoek naar de balans 

tussen deze opgaven en een betere bescherming van het Groene Hart. Aan het 

debat nemen ook provinciale bestuurders en lijsttrekkers deel. Prof.dr.ir. Jan 

Rotmans en prof.dr. Peter Boelhouwer zullen hun inzichten op het gebied van 

klimaat en woningbouw in relatie tot het Groene Hart delen. Helaas zijn door de 

grote belangstelling geen plaatsbewijzen meer te krijgen. 

 

Hart van Nederland 

 

Zoals in onze vorige nieuwsbrief gemeld is MHHNH aan het woord geweest in 

het programma Hart van Nederland (Late editie) op woensdag 15 februari 2023. 

De uitzending was om 22:40 uur op SBS6. Wie het programma nog eens wil 

terugkijken kan terecht bij https://www.hartvannederland.nl/uitzendingen 

 

Contributie 

 

Veel leden hebben de factuur voor de contributie betaald, en sommige leden 

zelfs een groter bedrag, waarvoor onze grote dank! Echter nog niet alle leden 

hebben het lidmaatschapsgeld overgemaakt. Deze week hebben wij deze leden 

een herinnering gestuurd. Uw bijdrage is zeer welkom om de kosten van 

middelen zoals flyers en spandoeken te bekostigen. 

 

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. U verplicht zich tot niets als u zich meldt via 

info@maakhethartniethard.nl. 
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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  
 

 
   

 

 

https://maakhethartniethard.us15.list-manage.com/track/click?u=0b66103ea808c51ed9cb1920b&id=0020411f30&e=53fb64c0a6
https://maakhethartniethard.us15.list-manage.com/track/click?u=0b66103ea808c51ed9cb1920b&id=0bd57c3493&e=53fb64c0a6
mailto:info@maakhethartniethard.nl
https://maakhethartniethard.us15.list-manage.com/track/click?u=0b66103ea808c51ed9cb1920b&id=76a4b08fa9&e=53fb64c0a6

	5 maart rondleiding Gnephoekpolder 

