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GARNALEN UIT HET GROENE HART- De streekproducten van de toekomst? 

De tweede Ronde van het Groene Hart komt in de buurt van Hoogblokland. In Hoogblokland 
vindt ook de vijfde 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 Hoogblokland? 
 
Waterbeheer speelt in het Groene Hart een grote rol. Door het verzakken en verzilten van de grond 
wordt het voor landbouwers in het Groene Hart steeds interessanter om zoutminnende gewassen te 
verbouwen. Van veehouderij naar garnalenkwekerij is op niet al te lange termijn een heel reële 
gedachte. Ook zijn er voorbeelden van boeren die de kansen van de waterbergingsgebieden benutten 
en zich richten op recreatie. Deze veranderingen hebben consequenties voor het huidige landschap. 
 
Het debat in Hoogblokland op 6 maart 2008 stelt de toekomst van de landbouw in het Groene Hart ter 
discussie. Wat betekent verzilting en verzakking voor het Groene Hart? Wat is het vooruitzicht van de 
agrariërs en het karakteristieke veenweidelandschap? Zijn de boeren gedwongen een andere invulling 
aan hun bedrijfsvoering te geven? Hoe gaan bestuurders hiermee om? 
 
Met een literaire inleiding door dichter K. Michel. 
Met inleidingen van Jago van Bergen (Van Bergen Kolpa Architecten) en Theo Vogelzang 
(Landbouweconomisch Instituut, Wageningen UR) 
Gesprek met o.a.: Charles van Schaik (InnovatieNetwerk), Henk Veldhuizen (LTO), Willem 
Brandenburg (Plant Research International, Wageningen UR), Jan Willem van Rijn van Alkemade 
(Natuurmonumenten). 
Met een slotbeschouwing van Paul Langeweg (Vereniging Deltametropool) 
Het debat staat onder leiding van Dirk Bergvelt (Architectuur Lokaal). 
 
Donderdag 6 maart 2008, 20.00-22.00 uur 
Locatie: Geitenzuilvelboerderij “De Bikkerhoeve”, Bazeldijk 66 4221 XZ Hoogblokland 
A27, afslag 25 
 
Leiden, 26 februari 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 
Voor specifieke informatie over dit debat kunt u zich wenden tot Lisette Schoenmaker, tel. 020-
5304000 of lisette.schoenmaker@arch-lokaal.nl 


