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Eigenlijk moeten we weer stoer stelling nemen. 
Nu samen. Je kunt niet alles hetzelfde houden 
en ondertussen de bodemdaling stoppen. 
Het maken van echte keuzes vraagt lef van 
alle betrokkenen.
— Han Weber, gedeputeerde provincie Zuid-Holland 

en lid Stuurgroep Nationaal Landschap 
Groene Hart (Weber 2014)

Foto: ANWB-bord ‘Groene Hart’ 
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Voorwoord
Ik ben opgegroeid in het Groene Hart, maar daar kwam ik pas achter toen ik er al lang was 
vertrokken. Het begrip ‘Groene Hart’ werd in de jaren vij�ig en zestig van de vorige eeuw 
vooral gebruikt door politici en planologen, niet door de gemiddelde bewoner. Die leefde 
op kleinere schaal. Voor ons was de Krimpenerwaard het leefgebied, begrensd door 
de Lek, de Hollandse IJssel en de Vlist. Het ‘Groene Hart’ is als begrip ondertussen veel 
meer ingeburgerd geraakt. Zie het aantal instellingen en bedrijven dat het aan hun naam 
hebben toegevoegd.
Het was voor iedereen die het wilde zien al lang duidelijk dat de bodemdaling van het veen 
voor problemen zorgde. Tijdens mijn dagelijkse �etstocht van mijn woonplaats Ammerstol 
naar de middelbare school in Gouda reed ik over de Kadijkselaan, net buiten Bergambacht. 
Een polderweg tussen twee sloten en daarachter huizen. De weg zelf en de bruggen naar de 
huizen waren in permanente staat van verzakking. De vele reparaties namen de oorzaken 
niet weg. Dat was de keerzijde van het weidse en open landschap van de Krimpenerwaard.
Bodemdaling is nog steeds één van de grote opgaven in het Groene Hart. Een opgave waar 
provincies en waterschappen door de decentralisatie van het ruimtelijk beleid een steeds 
belangrijkere rol in spelen. In die decentralisatie kruisten het provinciaal en regionaal beleid 
en de kennis over de leefomgeving van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) elkaar.
Het PBL verkende in 2013 hoe zijn kennis en kunde ingezet kan worden voor decentrale 
overheden. Deze verkenning is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu en het ministerie van Economische Zaken. De resultaten zijn vastgelegd in de 
publicatie ‘Kennis maken met decentrale overheden – een verkennende studie naar de 
strategische kennisbehoe�e van provincies, gemeenten en waterschappen in samenhang 
met de decentralisatie van het omgevingsbeleid’. Het PBL voerde een aantal pilotprojecten 
uit en is op zoek gegaan naar een samenwerkingsproject met waterschappen over een 
bovenregionaal vraagstuk. We legden contact met de Stuurgroep Nationaal Landschap 
Groene Hart om de belangstelling voor een mogelijke samenwerking te bespreken. 
Dat bleek een goede actie. We waren het er snel over eens dat het Groene Hart een heel 
geschikt studieobject zou zijn. Met name vanwege het integrale karakter van de beleids-
vragen die er spelen en de nieuwe beleidscontext waarin het omgevingsbeleid voor het 
Groene Hart door het Rijk is gedecentraliseerd naar decentrale overheden.
De stuurgroep was duidelijk in zijn wens: ‘wij hebben geen behoe�e aan nieuw onderzoek, 
waar wij behoe�e aan hebben is een publicatie waarin al het beschikbare materiaal, alle 
beschikbare boodschappen op een heldere, inzichtelijke en verbeeldende wijze met elkaar 
in verband worden gebracht’. Die uitdaging zijn wij aangegaan. De voorliggende publicatie 
is het resultaat. Daarin worden de belangrijkste ontwikkelingen onder woorden en in beeld 
gebracht. Klaar voor gebruik.

Ries van der Wouden
Hoofd sector Ruimtelijke ordening en leefomgevingskwaliteit PBL
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Woord vooraf van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart
Al eeuwen geleden groeven onze verre voorvaderen kanaaltjes in het veen om de 
drassige grond te ontwateren. Met als resultaat te bewerken grond waarop goed viel 
te boeren. Bijproduct was een uniek verkavelingspatroon, een palet van water, groene 
weide, smalle weggetjes, molens en knotwilgen. Door de Hollandse meesters als 
idyllisch landschap op doek gezet en over de hele wereld verspreid. The Dutch Landscape 
als icoon van de Nederlandse Delta.
Maar met de ontwatering star�e ook de bodemdaling. Het veenweidegebied van het 
Groene Hart is het laagste deel van Nederland. Schade als gevolg van bodemdaling 
verstoort de idylle. Mensen die leven en werken in het Groene Hart worden 
geconfronteerd met de kale feiten, zoals verzakking van wegen, paalrot in de fundering 
van woningen of wateroverlast in woonwijken. Uit het onderzoek ‘Toekomstverkenning 
Bodemdalingsgevoelig Gebied’ weten we dat de situatie op enkele plaatsen niet langer 
houdbaar is: daar is innovatieve landbouw of functieverandering nodig.
In andere delen van de veenweiden in het Groene Hart kan de bestaande landbouw nog 
decennia rendabel zijn. Rendabel door het waterpeil laag te houden waardoor het veen 
blij� oxideren en de bodem daalt, soms wel centimeters per jaar. Behalve dat het 
landschap daardoor langzaam maar zeker gaat veranderen, levert dit ook problemen op 
als een vergroot risico voor de waterveiligheid en brakke kwel.
Niets doen is geen optie. Van ons als bestuurders wordt terecht regie verwacht. 
Tegelijkertijd is dit probleem te groot om alleen naar de overheid te kijken. De 
landbouwsector, natuurorganisaties, kenniscentra, bedrijfsleven en overheid staan aan 
de lat. Afgelopen periode is veel onderzoek gedaan naar de situatie en mogelijke 
oplossingen. Wij hebben als Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart aan het PBL 
(Planbureau voor de Leefomgeving) gevraagd een studie uit te voeren naar trends en 
ontwikkelingen in het veenweidegebied van het Groene Hart. Om ona�ankelijk en 
sectoroverstijgend de bestaande onderzoeken met elkaar in verbinding te brengen.
Voor u ligt het resultaat, een gedegen studie met mooie infographics. Tekst en beeld 
geven aan welke trends en ontwikkelingen verwacht kunnen worden. Dit vormt een 
goed startpunt voor het maken van keuzes, keuzes die de komende periode moeten 
worden gemaakt. In de nieuwe collegeperiode is het tijd om te handelen.

Namens de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart,
het bestuurlijk duo voor het thema Water, Bodem en Gebruik

Patrick Poelmann Han Weber
Dijkgraaf Hoogheemraadschap  Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
De Stichtse Rijnlanden
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De belangrijk ste kennis-
opgave voor de toekomst is 
om de disciplinair georgani-
seerde kennis zodanig te 
koppelen dat een samen-
hangend beeld gepresenteerd 
kan worden van verschil-
lende opties voor klimaat-
adaptieve inrichting.
— Cees Kwakernaak en Peter 

Dauvellier, onderzoekers 
over het Groene Hart (2007)

Foto: Diefdijk bij Leerdam als overblijfsel van 
een dijkdoorbraak en onderdeel van Nieuwe 
Hollandse Waterlinie
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Het verhaal 
samengevat

‘Vrijwel alles is al geschreven over het Groene Hart.’ Deze verzuchting kregen we 
vaak te horen van collega-wetenschappers, beleidsambtenaren en mensen uit het 
veld. Maar als de boeken en rapporten op tafel liggen, blijkt dat er weliswaar veel is 
geschreven, maar dat de veelheid van onderwerpen maar beperkt met elkaar in verband 
wordt gebracht. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) kreeg daarom de vraag 
voorgelegd of het in woord en beeld de samenhang kan laten zien tussen feiten, trends 
en belangen waarmee beleidsmakers te maken krijgen als zij keuzes willen maken voor 
de toekomst van de veengebieden in het Groene Hart. We willen geen kant-en-klare 
oplossingen aandragen, daarvoor is het gebied te divers en complex. De kennis die wij 
aanbieden is ook niet uitpu�end. Ons doel is een boek te maken dat tot de verbeelding 
spreekt en als opmaat dient voor verdere gedachtevorming bij bestuurders en andere 
partijen in het Groene Hart. Want dat is waar zowel het PBL als de Stuurgroep op hopen: 
dat deze studie bestuurders van het Groene Hart en andere betrokkenen helpt om 
vanuit een brede blik tot gebiedsgericht maatwerk te komen.

1.1 Beleidsopgaven in beeld en verhaal

Deze PBL-studie is onderdeel van het thema Water, Bodem en Gebruik van het 
werkprogramma 2013-2015 van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart (2013). 
In de veengebieden van het Groene Hart is bodemdaling voor veel betrokkenen een 
urgent probleem. Betrokkenen bese�en dat daardoor de kosten voor bodembeheer 
op termijn fors kunnen stijgen. Maar niet alleen de stijgende kosten, ook andere 
ontwikkelingen vragen om actie en het maken van keuzes. Er is een reële kans dat 
wanneer er niets wordt ondernomen er kenmerken en kwaliteiten verdwijnen die het 
Groene Hart aantrekkelijk en uniek maken, zoals recreatief interessante landschappen 
en een uniek verkavelingspatroon: ‘het slagenlandschap’. De vraag is daarom niet óf het 
huidige beleid iets moet veranderen in het omgaan met het veengebied, maar wat de 
opties zijn om op korte en middellange termijn veranderingen te sturen.
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1.2 Resultaten op een rijtje

De kracht van het Groene Hart is dat het zeer uiteenlopende kwaliteiten bezit. Het is een 
opengebleven gebied in het centrum van de Randstad. Circa 60 procent van dit open 
gebied bestaat vooral uit internationaal concurrerend agrarisch landgebruik. Niet alleen 
door de ligging, maar ook door gebruik is het Groene Hart onlosmakelijk verbonden 
met de Randstad. Een groot deel van de circa 720.000 inwoners reist regelmatig naar 
de omliggende grote steden om er te werken en te winkelen. Andersom biedt het 
Groene Hart recreatiemogelijkheden voor de Randstedeling, met de recreatieplassen op 
nummer 1. Het Groene Hart is zelfs internationaal van waarde, door cultuurhistorische 
elementen die op de Unesco-lijst staan zoals de Stelling van Amsterdam; door het 
vrijwel unieke (onbeschermde) verkavelingspatroon; en door de Europees beschermde 
natuurgebieden als de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck, Botshol en Broekvelden/
Ve�enbroek & Polder Stein.
Het intensieve gebruik voor bewoning en landbouw hee� als keerzijde dat het veen, 
wat de overheersende grondsoort is, door ontwatering daalt. Deze veenbodemdaling 
zorgt voor een interessante paradox: het Groene Hart is hierdoor een cultuurhistorisch 
karakteristiek gebied geworden met diepliggende polders en hooggelegen boezem-
wateren dat met Kinderdijk zelfs wereldwijd bekendheid geniet. Maar de daling leidt 
ook tot aanzienlijke en toenemende beheerkosten voor overheden, en wateroverlast 
voor bewoners en bedrijven in het Groene Hart. Deze kosten komen boven op de kosten 
die al worden gemaakt vanwege de slappe ondergrond.

Verantwoording
Het Groene Hart in beeld biedt een aantal infographics die het veranderproces 
van de afgelopen jaren en de opgaven voor de toekomst laten zien. Deze 
infographics zijn gegroepeerd per thema en zijn gebaseerd op bestaande 
wetenschappelijke studies en op data waarover het PBL beschikt. De infographics 
vullen we themagewijs aan met opva�ingen van verschillende maatschappelijke 
groeperingen in het gebied. De thema’s werden in samenwerking met 
de Stuurgroep opgehaald in twee joint fact �nding workshops, waarin 
vertegenwoordigers van deze groeperingen werd gevraagd naar de opgaven en 
belangen die zij zien. Om de thematiek maatschappelijk verder te verankeren, 
zijn de resultaten ter review voorgelegd aan een brede groep van organisaties die 
participeren bij de drie hoofdthema’s van het werkprogramma 2013-2015 van de 
Stuurgroep, te weten Water, Bodem en Gebruik, Ontwikkelen met Groene Hart-
kwaliteit, Kansen voor Recreatie en Toerisme. De bevindingen zijn ten slo�e ter 
wetenschappelijke toetsing voorgelegd aan een groep deskundigen van binnen 
en buiten het PBL (zie bijlage).
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Het Groene Hart is de afgelopen twintig jaar een van de minst veranderde gebieden van 
Nederland – blijkt uit de bodemgebruikstatistiek. Maar kijkend naar een langere periode 
blijkt het landschap wel degelijk veranderd. Het uiterlijk van de landbouwgebieden van 
een eeuw geleden is niet meer te vergelijken met nu. Dit komt door veranderingen die 
onvermijdelijk waren, gekoppeld aan de (landbouw)economische trends. In deze lijn is 
het te verwachten dat het landschap ook in de toekomst zal veranderen. Veranderingen 
die nodig zijn om de landbouw rendabel te houden of om problemen als wateroverlast, 
behoe�e aan recreatie of natuur te accommoderen. Het is daarom de kunst geen 
reservaat te maken van het Groene Hart, maar te sturen op wat van waarde is.

Om te sturen zullen keuzes moeten worden gemaakt. Zo kan per locatie een keuze 
worden gemaakt over de wijze waarop de veenbodemdaling kan worden beperkt, zoals 
een aanpassing van het gebruik en het bijbehorende peil of juist een technische 
oplossing zoals onderwaterdrainage. Als die keuze niet wordt gemaakt, zal veenbodem-
daling ervoor zorgen dat de beheerkosten en maatschappelijke kosten toenemen. 
Dit zijn in het landelijk gebied de kosten voor extra (dus meer dan in niet-veengebied) 
beheer en onderhoud van wegen voor pompen, extra keringen, extra aanleg en 
onderhoud van wegen en vaker optredende wateroverlast. In het stedelijk gebied zijn de 
kosten voor onderhoud van wegen en leidingen per hectare grofweg het viervoudige 
van het landelijk gebied. Daarom ligt het voor de hand om nu al de uitbreiding van 
nieuw stedelijk gebied te beperken en een woningvraag zoveel mogelijk te accommo-
deren in het herstructureren van bestaande bebouwing (de toekomst is nu). Dit lijkt ook 
verstandig vanuit het oogpunt van het overstromingsrisico in het – veelal – zeer laag 
gelegen gebied. Maar de grootste maatschappelijke kostenpost wordt gevormd door de 
jaarlijkse uitstoot van 700.000 ton CO2 door oxidatie van het veen.
Omdat landbouw de belangrijkste gebruiker is van het Groene Hart is het belangrijk te 
zoeken naar oplossingen waarin de landbouw een volwaardige rol hee�. Op veel 
plaatsen zal dat kunnen betekenen dat de landbouw innovatief blij�, terwijl de 
bodemdaling met technische maatregelen wordt beperkt zodat de uitstoot van CO2 
wordt teruggebracht. Op andere plaatsen kan de bodemdaling wellicht worden beperkt 
door functies te combineren zoals extensieve landbouw in combinatie met 
waterberging of recreatie. Bij dergelijke functiecombinaties kan het waterpeil in delen 
van het jaar vaak hoger zijn. In samenhang met dit denken over het landelijk gebied kan 
een keuze worden gemaakt over behoud van het unieke verkavelingspatroon als icoon 
van het Nederlandse landschap. Hiervoor kan een Unesco-status worden aangevraagd 
voor karakteristieke gebieden.
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Door verdere bodemdaling nemen de maatschappelijke gevolgen verder toe (PBL 2015), 
en kunnen de kwaliteiten van het Groene Hart bovendien worden aangetast. Niets doen 
is dan ook geen optie, maar wat kunnen bestuurders van (lokale) overheden en 
stakeholders dan wel doen aan de bodemproblematiek, hoe kunnen ze een duurzame 
ontwikkeling van het Groene Hart waarborgen? De eerste stappen daarvoor zijn:
– Maak een overzicht van kansrijke opties. Die opties hoeven niet voor het hele 

Groene Hart gelijk te zijn; uniforme oplossingen die voor het hele Groene Hart 
gelden, zijn er niet. De gedeelde opgaven kunnen lokaal verschillen in omvang en 
bovendien zijn er lokaal vaak aanvullende opgaven. Er zijn wel overeenkomstige 
kwaliteiten, zoals de woonomgeving in de nabijheid van de Randstad, het iconische 
landschap en de recreatiegebieden. De taak van bestuurders en betrokkenen is om 
te benoemen welke kwaliteiten in welk gebied het beste tot hun recht komen, welke 
functies ze waar in het Groene Hart willen versterken en ontwikkelen. Een stip op de 
horizon kan hierbij helpen. Ook kunnen ze gebieden aanwijzen voor kleinschalige 
experimenten; die kunnen een interessante manier zijn van innovatief en toch 
behoedzaam besturen.

– Zorg dat er draagvlak is voor het maken van keuzes en voer regie op het keuze-
proces. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het faciliteren voor en oprichten van 
‘bestuurstafels’. Hierbij praten vooral gemeenten met elkaar over vergelijkbare 
problemen en opgaven. Uitbreiding van deze bestuurstafels met andere 
stakeholders kan het draagvlak vergroten. Belangrijker nog is dat er regie wordt 
gevoerd op de te bespreken onderwerpen, zodat de bestuurstafels een regionaal-
strategische agenda krijgen. Het ligt hier voor de hand dat de regie wordt gevoerd 
door de provincies of dat zij mandaat geven aan de nieuwe Stuurgroep Nationaal 
Landschap Groene Hart.

– Ten slo�e kan het een toegevoegde waarde zijn om de Rijksoverheid te betrekken 
bij het maken van de keuzes rond de opgaven in de veengebieden van het 
Groene Hart. Ondanks de decentralisatie van het omgevingsbeleid draagt het Rijk 
nog een systeem- en resultaatverantwoordelijkheid voor de nationale doelen en het 
bieden van een systeem van goede ruimtelijke ordening en een kwalitatief goede 
leefomgeving. Concreet kan het Rijk de regionale partijen helpen met het vinden 
van kansrijke oplossingen voor de reductie van CO2-uitstoot door veenoxidatie met 
30 tot 50 procent, het behouden van het slagenlandschap in het Groene Hart als 
internationaal belangrijk cultureel erfgoed, en (tegelijk) het versterken van het 
economisch vestigingsklimaat. Kortom, voor de regionale overheden ligt de 
uitdaging een plaats voor het Rijk te reserveren aan de strategische bestuurstafels. 
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