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RAFTEN IN HET GROENE HART – ZOETERMEER LEISURE CITY 

De tweede Ronde van het Groene Hart start in Zoetermeer. In Zoetermeer vindt ook het eerste 
van een reeks van zes lokale debatten plaats.   

Terwijl het Rijk meer verantwoordelijkheid legt bij andere overheden, de provincies zoeken naar een 
rol binnen de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening, en gemeenten hun lokale belangen afschermen, staan 
de ontwikkelingen in het Groene Hart niet stil. Ondernemers, boeren en burgers nemen allerlei 
initiatieven, al dan niet ondersteund door hun lokale bestuur. De realiteit van het Groene Hart wacht 
niet op overeenstemming tussen de bestuurders. De transformatie van het Groene Hart gaat door. 
Wat gebeurt er in Zoetermeer? 
 
Zoetermeer heeft uitgebreide sportieve en recreatieve voorzieningen, zoals skiparadijs Snowworld, 
klimcentrum Ayers Rock, Burggolf Zoetermeer en ijscentrum PWA Silverdome. Vorig jaar is Dutch 
Water Dreams geopend, een wildwatersportcomplex dat zich grotendeels in de openlucht bevindt. De 
gemeente Zoetermeer gunt haar burgers nog meer vrijetijdsvoorzieningen en –activiteiten. Daarom 
maakt het gemeentebestuur de weg vrij voor investeerders in deze bedrijfstak door vijf locaties in de 
stad aan te wijzen. 
 
Op 7 februari 2008 wordt gedebatteerd over de relatie tussen het leisurebeleid van de gemeente en 
de betekenis van het Groene Hart hierin. Hoe passen de plannen van de gemeente in het Groene 
Hartbeleid? Draagt het beleid van de gemeente bij aan het Groene Hart of maakt het vooral gebruik 
van de recreatieve mogelijkheden? Hoe kan leisure iets toevoegen aan het landschap? 
 
Met een literaire inleiding door dichter K. Michel. 
Met een toelichting op het gemeentebeleid door Bé Emmens (wethouder RO, Zoetermeer) 
Debat met o.a.: Jan Kragt, (senior adviseur city marketing gemeente Zoetermeer), Coen Tückermann 
(landschapsarchitect, gemeente Zoetermeer), Johan Vos (stadsecoloog, gemeente Zoetermeer) en 
Henk Gianotten (directeur Panteia). 
Met een slotbeschouwing van Annemiek Rijckenberg, Vereniging Deltametropool. 
Het debat staat onder leiding van Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal). 
 
 
Leiden, 23 januari 2008 
 
NB: informatie niet bestemd voor publicatie:  
 
Voor meer informatie zie: www.rondevanhetgroenehart.nl 
 
Voor specifieke informatie over de 2

e
 Campina Ronde van het Groene Hart kunt u zich wenden tot de 

heer Herman Brinkhoff, tel. 06.53751372 of hfbrinkh@worldonline.nl  
Voor specifieke informatie over de Cultuurevenementen kunt u zich wenden tot de heer Richard 
Wijnschenk, tel. 06.547880678 of ad121@xs4all.nl 
  


