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Geachte bestuursleden van de provincies, gemeenten en waterschappen in het Groene Hart, 

 

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart heeft een Groene Hart Monitor 2014 laten 

opstellen welke recent openbaar is geworden. Deze monitor wordt elke 2 jaar door ons opgesteld 

en wij informeren u dan ook graag over de laatste cijfers en feiten over de actuele staat van het 

Groene Hart. Het landelijke gebied tussen de verstedelijkte Randstad, een landschap met 

verkavelingspatronen die uniek zijn in de wereld. De drie provincies, vijf waterschappen en 

vertegenwoordigers uit de kring van de Groene Hart gemeenten werken samen in de Stuurgroep 

Nationaal Landschap Groene Hart. De Stuurgroep werkt samen met ondernemers, 

maatschappelijke organisaties, kenniscentra en natuurbeheerders aan een mooi en vitaal Groene 

Hart. 

 

Biedt het Groene Hart een fijne plek om te wonen? Kan het Groene Hart mee met de economische 

ontwikkelingen? Biedt het landschap rust en ruimte aan de inwoners en de Randstedeling? Trekt zij 

voldoende toerisme? Moeten we niet van uitbreiding naar herstructurering? In onze opdracht is 

opnieuw onderzoek gedaan naar de toestand van het Groene Hart.  Het onderzoek focust op negen 

factoren: bevolking en wonen, economie, leefbaarheid, recreatie en toerisme, landbouw, natuur, 

water, bodemdaling en ruimtelijke kwaliteit. 

 

Het rapport biedt te veel cijfers en inzichten om hier even op te noemen. Toch willen wij u graag 

wijzen op de cijfers die laten zien dat naast de landbouw, ook de gezondheidseconomie en de 

transportsector interessante spelers zijn in de regionale economie.  Ook wijzen wij u op de urgentie 

van de aanpak van bodemdaling. Keuzes voor maatregelen op bepaalde plekken moeten de 

komende periode worden gemaakt.  

 



De Groene Hart Monitor biedt een veelheid aan informatie en inzichten. Natuurlijk gaan de 

maatschappelijke ontwikkelingen als schaalvergroting en vergrijzing niet aan dit Landschap voorbij. 

Het Nationaal Landschap Groene Hart moet kunnen meebewegen, moet zich kunnen ontwikkelen 

om vitaal te blijven. Tegelijkertijd ligt er een uitdaging bij de partijen uit het gebied om samen met 

de overheden het unieke van het gebied te behouden voor toekomstige generaties.  

 

Wij hopen met deze Groene Hart Monitor een goede bijdrage te leveren aan de gesprekken die u 

over de verschillende onderwerpen in de komende periode zult hebben.   

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, 

 

 

 

 

Mr. J.F. Weber  

Voorzitter Stuurgroep 

 

Bijlage: 

-  Groene Hart Monitor 2014. 

- Essay van Stichting Groene Hart die ons is aangeboden tijdens de uitreiking van het eerste  

 exemplaar van de Groene Hart Monitor op 23 april jl. 

 
 


