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Het Groene Hart: over de gap tussen identiteit en imago 
 
“Dicht bij de stad ligt een gebied waar mens en natuur de maat van alle dingen zijn. Hier in 
het Groene Hart ben je vrij. Laat de wind door je haren waaien. Stamp in de plassen. Slaap in 
een hooiberg. Proef de melk vers van de koe. Bezoek oude stadjes. Maak een praatje met de 
molenaar. Neem de tijd voor de wolken. Pluk de dag.” (Het Groene Hart, 2008). 
 
Deze quote beschrijft op pakkende wijze het imago van het Groene Hart, het gebied gelegen 
in het midden van ons land omringd door de vier grote stedelijke gebieden Rotterdam, 
Amsterdam, Den Haag en Utrecht.   
 
Identiteit en imago 
Het Groene Hart staat bekend om de rust en de ruimte. Het man-made landschap, de polders 
en de droogmakerijen zijn karakteristiek voor het gebied. Het zicht op het uitgestrekte 
landschap en de aanwezigheid van het water en de molens wordt gezien als kenmerkend 
voor Nederland. Deze eenzijdige belichting van kenmerken van het Groene Hart bepaalt in 
sterke mate het imago. Het imago is de perceptie van het gebied door de de buitenwereld. 
 
De identiteit van het Groene Hart is echter veel rijker en diverser dan het imago doet 
vermoeden. Het Groene Hart is namelijk een kloppend hart waarin de Oude Rijn als aorta 
fungeert. De rivier die door het gehele gebied stroomt, vervult al eeuwen een sleutelfunctie 
die maakt dat wonen en werken hier al sinds oudsher worden gecombineerd. En dit heeft 
geleid tot een bonte verzameling van typologieën en functies: van 16de eeuwse boerderijen 
op de voormalige oeverwallen, industriële complexen uit de tijd van de industriële revolutie, 
grote retail- en bedrijventerreinen tot particuliere villa’s en appartementencomplexen. Dit is 
het andere gezicht van het Groene Hart. Deze verborgen laag in het Nederlandse landschap 
lijkt niet te voldoen aan de verwachting van rust en ruimte die bezoekers van het gebied 
wordt voorgehouden.  
 
De centrale vraag is daarom: op welke manier kan het uitdragen van de ware en veel 
diversere identiteit van het Groene Hart bijdragen aan de transformatie van het landschap?  
Als het imago van het gebied minder rijk is dan de identiteit, dan benut het gebied haar 
kansen onvoldoende en moet getracht worden het imago positief te veranderen (Van Riel, 
2010). 
 
Het Nederlands landschap 
De identiteit van Nederland wordt gedragen door het landschap. Daar waar landsnamen van 
Frankrijk en Engeland een etnische oorsprong kennen, is de naam van ons land gebaseerd 
op een aardrijkskundige term, Neder-land. Het lage land in combinatie met enerzijds de 
uitstroom van de grote Europese rivieren en anderzijds de Noordzee betekent een continue 
strijd tegen het water. Een strijd die vooral plaatselijk wordt gestreden. Het eerste officiële 
waterschap zoals wij deze nog steeds kennen, werd opgericht in 1255. De taak van het 
waterschap was en is om namens de bewoners van een bepaald gebied de 
waterhuishouding te regelen (Wikipedia, 2008). Deze kleine overheden vormen de basis van 
het Nederlandse poldermodel. Het gedecentraliseerde politieke stelsel is in de eeuwen 
overeind gebleven door het ontbreken van een totaalbeleid. De macht van bovenaf kon in 



Nederland geen voeten in de aarde krijgen. In plaats daarvan bleef de macht versnipperd en 
was het gecultiveerde landschap en de strijd tegen het water het bindmiddel (Mels, 2005). 
Deze kenmerken worden dan ook gebruikt voor de expressie van de Nederlandse identiteit 
tot op de dag van vandaag (Adams, 1994).  
 
Terug in de geschiedenis: hoe de identeit van het Groene Hart is ontstaan 
Het Nederlandse landschap staat gelijk aan het gecultiveerde landschap. In de afgelopen 
decennia heeft de mens zijn stempel gedrukt op onze leefomgeving en in het bijzonder in het 
Groene Hart.  
 
Vanaf 0 tot 1000: grensfunctie van het Romeinse Rijk 
De eerste invloed van de mens is te herleiden naar de Romeinse Tijd. De Oude Rijn, de 
voormalige hoofdstroom van de Rijn, vormde in deze tijd de grens van het Rijk. Vandaag de 
dag is deze grens nog te herkennen aan de restanten van de oude grensforten op de 
oeverwallen. De ‘Limes’ was een brede en wilde rivier die zich in een kronkelende beweging 
een weg door het landschap baande. De natuurlijk gevormde oeverwallen creëerde een 
mogelijkheid voor vestiging (Wikipedia, 2010). De invloed van de mens is hier nog miniem en  
kan gezien worden als ‘speldenprikken’ in het oppervlak van moeder natuur. Door Meinig 
(1979) getypeert als ‘Landschap als natuur’.     
 
Van 1000 tot 1700: de grote ontginning 
De opkomst van de grotere steden maakte de transformatie van het landschap van 
moerasland tot landbouwgrond noodzakelijk. Het Groene Hart is het toonbeeld geworden van 
de strijd tegen het water. Deze strijd tegen het water heeft geleid tot het besef dat het 
landschap maakbaar is en daarmee volledig naar de hand van de mens kan worden gezet 
(Meinig, 1979). Door de ontginning van het land op grote schaal - onder invloed van de 
bisschop van Utrecht en de graven van Holland - is het gebied tussen Utrecht, Amsterdam, 
Den Haag en Rotterdam van de 11de tot de 17de eeuw drastisch van gedaante veranderd. Het 
natte moerasland achter de oeverwallen van de Oude Rijn werd door het graven van 
drainagesloten, uitwaterend op de Oude Rijn, geschikt gemaakt voor de landbouw. Het 
agrarisch land werd verdeeld in lange stroken met op de hoger gelegen dijken de boerderijen 
(Borger, Haartsen, Vester & Horsten, 1997). Ensembles van kleinere gebouwen omringd door 
een krans van bomen en groen vormden de zogenaamde hoven waarbij de representatieve 
zijde zich presenteert aan de rivierkant (Welstandscommissie Dorp, Stad en Land, 2004). Dit 
beeld is verworden tot het zo vaak beschilderde en besproken Nederlandse landschap. 
Echter, de tijd heeft vanaf dat moment niet stil gestaan. 
 
Van 1800 tot 1950: de industriële revolutie 
Vanaf de 11de tot de 17de eeuw was er hoofdzakelijk een agrarisch motief voor de vestiging in 
het gebied. De industriële revolutie gaf een nieuwe betekenis aan de woon-werk situatie van 
het gebied. In de periode van de 19de tot begin 20ste eeuw kreeg de rivier vooral een 
logistieke functie voor de aanvoer van grondstoffen. De industriële complexen langs de Rijn 
zijn hier het bewijs van. De complexen langs het water, zoals dakpannenfabriek ‘Nieuw 
Werklust’ en ‘de Hoop’ bestaan evenals de oudere hoven uit een verzameling van 
bouwwerken, waarbij elk onderdeel in het productieproces herkenbaar is als apart gebouw. 
Een combinatie van landbouw en industrie aan de Oude Rijn. 
 
Van 1950 tot nu: bedrijvigheid en habitat 
Met de groeiende populariteit van wegtransport in de loop van de 20ste eeuw ontstond een 
derde laag, getypeert door Meinig (1979) als ‘Landschap als economie’. De retail en moderne 
bedrijfshallen, onafhankelijk van de toevoer vanaf het water en georiënteerd op de weg, 
schaarden zich in de loop van de 20ste tussen het repertoire. Veelal op de uiterwaarden van 



de Rijn. De strategische ligging van het gebied, de ruimte en de aanwezige infrastructuur 
maakten het voor grote bedrijven zoals bijvoorbeeld Heineken interessant om zich hier te 
vestigen. Deze gebouwen sluiten qua korrelgrootte en uitstraling niet aan bij de fijnmazigheid 
van de overige bebouwing aan de Oude Rijn. De komst van de bedrijven betekende echter 
een economische impuls die ervoor heeft gezorgd dat het Groene Hart is blijven kloppen. 
Door de verzilting van de landbouwgrond en bodemverzakking is het ooit zo productieve 
landschap langzaam aan het transformeren tot weidegrasland, alleen geschikt voor het 
houden van vee en niet rendabel genoeg om de motor draaiende te houden. 
 
De afgelopen twee eeuwen is de scheiding tussen werken en wonen steeds verder 
toegenomen. De onbebouwde stukken aan het dijklint, tussen de karakteristieke boerderijen, 
boden een mogelijkheid om woningen aan het water met een uitzicht op het achterliggende 
landschap te creëren. Dit maakt het gebied uitermate geschikt als habitat. Zowel vrijstaande 
villa’s, rijwoningen als appartementencomplexen zijn verschenen aan de voorheen publieke 
ruimte aan het water.  
 
Kortom, de identiteit van het Groene Hart is  een rijk ensemble aan de Oude Rijn. Groot naast 
klein, wonen tegenover industrie en oud naast nieuw. Een dynamisch geheel. Deze diversiteit 
is een rechtstreekse afspiegeling van de geschiedenis en daarmee de identiteit van het 
gebied.  
 
Groeiend toerisme 
De Oude Rijn zone staat momenteel weer op een keerpunt. Enerzijds verdwijnt langzaam de 
landbouw die ooit de drager was van het gebied. Schaalvergroting en het gemis van een 
nieuwe generatie boeren die het stokje wil overnemen, zorgen ervoor dat jaarlijks meer en 
meer boerderijen leeg komen te staan. Ook binnen de industriële complexen is leegstand en 
verval een steeds vaker voorkomend thema. Voorheen draaiende machines staan 
tegenwoordig als ruïnes aan het water.  
 
Aan de andere kant groeit de behoefte aan woningen. Goede bereikbaarheid en tegelijkertijd 
landelijk wonen aan het water midden in de Randstad: dit zijn kwaliteiten die het gebied 
aantrekkelijk maken als habitat. Ook het bedrijfsleven zet het gebied onder druk. De dure 
grond in de Randstad drijft bedrijven in de richting van het Groene Hart. Transport over het 
water wordt aantrekkelijker in verband met de fileproblematiek en is bovendien een duurzaam 
alternatief voor de weg. Zowel wonen als werken zullen weer moeten worden ingepast op 
een manier waarbij het karakter van het landschap wordt behouden (Projectbureau Oude 
Rijnzone, 2007). De doorzichten naar de achterliggende polders, de gebouwen uit de 
verschillende perioden, groot en klein gecombineerd langs de voormalige hoofdstroom van 
de Rijn, zodat de identeit van het gebied niet verloren gaat.  
 
Bovenstaande functies zijn door de jaren heen in meer of mindere mate onderdeel geweest 
van de Oude Rijn zone. Maar er is een nieuwe laag op komst. Het gebied doet tegenwoordig 
steeds meer dienst als recreatiegebied. Het uitzicht en de rust trekken jaarlijks meer fietsers 
en wandelaars. En er zijn volop mogelijkheden voor pleziervaart en watersport. We zijn 
getuige van de transformatie van een productielandschap naar een recreatielandschap. 
 
Het toerisme groeit vanuit twee verschillende stromen. Enerzijds een groeiende groep 
senioren die over ruime vrije tijd beschikt. Vergrijzing van de bevolking is in zowel Nederland 
als op Europees niveau een actueel onderwerp. Een groeiende groep ouderen, geboren ten 
tijde van de zogenaamde babyboom, bereikt massaal de pensioengerechtigde leeftijd. Deze 
vijfenzestigplussers zijn nog vitaal en staan volop in het leven. De vraag naar actieve 
vakanties groeit. Vakanties waarbij fietsen, wandelen en het maken van culturele uitstapjes 



de boventoon voeren. Een verblijf in eigen of nabij gelegen landen ligt hierbij voor de hand. 
Hier wordt momenteel al op ingespeeld. Fiets- en wandelroutes worden uitgebreid om aan 
deze wensen te kunnen voldoen. Het Groene Hart vervult hierin reeds een belangrijk aandeel 
en naar verwachting zal dit alleen maar verder toenemen in de nabije toekomst (Breman, 
Luttik & Vreke, 2009). 
 
Daartegenover staat een groep waarvoor vrije tijd schaars is. Typerend voor deze groep zijn 
de zogenaamde yuppen, tweeverdieners met kinderen en een drukke baan. Buiten de 
zomervakantie en de kerstvakantie zijn het de ‘weekendjes weg’, stedentrips, outdoor-
activiteiten en wellness arrangementen die het aan populariteit winnen. In een korte periode 
wordt een optimale beleving nagestreefd. Ook voor deze groep biedt het Groene Hart 
mogelijkheden. Door de centrale ligging is de Oude Rijn zone gemakkelijk te bereiken. 
Voormalige boerderijen worden op sommige plekken herbestemd en omgevormd tot short 
stay- en recreatieoorden, waar optimaal kan worden genoten van de rust en het landschap. 
Naast het weidse landschap bevinden zich in dit gebied bovendien historische steden zoals 
Leiden en Gouda, die op cultureel gebied kunnen bijdragen aan een gevarieerde en 
afwisselende beleving van de omgeving (Breman, Luttik & Vreke, 2009). 
 
De toekomst: toerisme als middel voor transformatie 
Het Groene Hart krijgt in de nabije toekomst dus te maken met meer en meer toerisme. 
Toeristen die met een bepaalde verwachting het gebied bezoeken. Vandaag de dag staat het 
Groene Hart bij bezoekers bekend zoals in de inleidende quote geschetst: als een plek waar 
rust en ruimte de boventoon voeren. De identiteit aan de andere kant, gevormd door de 
natuur, de geschiedenis en de bewoners van het gebied (zowel particulier als bedrijven) 
wordt juist gekenmerkt door de veelzijdigheid: groot naast klein, wonen tegenover industrie, 
een combinatie van oud en nieuw. 
  
Naar de toekomst toe is het belangrijk deze kloof tussen ware identiteit, zoals gepercipieerd 
door bewoners van het gebied, en het imago (de verwachtingen die worden gewekt bij 
(potentiële) bezoekers, te dichten. Het imago wordt gevormd door de manier waarop het 
gebied wordt gecommuniceerd; hoe de identiteit wordt uitgedragen naar buiten toe. 
Momenteel wordt in de externe profilering van het Groene Hart te eenzijdig gefocust op het 
aspect van rust en ruimte. Het aandeel van de polders, de molens, de koeien en de landbouw 
strookt niet met de werkelijke situatie (Breman, Luttik & Vreke, 2009). Industriële complexen 
worden bijvoorbeeld onderbelicht terwijl deze wel degelijk een belangrijke identiteitsdrager 
van het gebied zijn. Bij imagovorming zou juist actief moeten worden aangestuurd op deze 
diversiteit die strookt met de identiteit.  
 
De invloed van imagovorming moet namelijk niet worden onderschat. Bezoeker en bewoner 
worden door elkaar beïnvloed en zijn onderdeel van hetzelfde landschap (Ingold, 1993). We 
moeten oppassen dat we ons bij de inrichting van het gebied niet te veel laten sturen door de 
bestaande verwachting die bij toeristen leeft van rust en ruimte. Dit is immers het beeld dat 
we zelf hebben gecreëerd door eenzijdige beeldvorming. We kunnen nu juist het tij keren 
door in de imagovorming de veelzijdigheid van het gebied prominenter op te spelen. 
Bijvoorbeeld: niet alleen fiets- en wandelpaden aanleggen (want die benadrukken het rust en 
ruimtelijke karakter van het landschap), maar juist ook de oude fabrieken transformeren naar 
relevante recreatieve of culturele bouwwerken (wellness oord, musea, theater, etc.).  Het is 
van belang de bezoeker bewust te maken van het feit dat deze onderdeel is van een 
transformatie van het landschap en dus ook van de identiteit (Ingold, 1993). Dit zou de 
uitdaging naar de toekomst moet zijn om het gat tussen identiteit en imago te dichten en 
daarmee de transformatie van het Groene Hart te sturen. Kenmerkend voor de Nederlandse 



identiteit is namelijk niet het gevecht tegen het water, maar breder: het vermogen om een 
landschap te transformeren. 
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