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TRANSFORMATIE MERWEDEZONE 

Op 23 maart a.s. wordt de tweede Campina Ronde van het Groene Hart verreden. In het 
zuidelijkste puntje van het Groene Hart, in Sliedrecht, vindt het zesde en laatste van de reeks 
van 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 Sliedrecht? 
 
De Merwedezone ligt aan de zuidrand van het Groene Hart, waarvan de grens wordt bepaald door de 
A15. Rijdend over deze snelweg is de aanblik van het Groene Hart niet erg groen. Wel is er veel 
industriegebied en oprukkende stedelijke bebouwing. Dat zien de betrokken gemeenten en de 
provincie ook. Daarom hebben zij voor de Merwedezone een totaalvisie gemaakt met als doel een 
kwalitatieve overgang tussen stad en platteland tot stand te brengen.  
 
Het debat in Sliedrecht op 13 maart 2008 zal ingaan op de transformatie van de Merwedezone. 
Verrommeling ontstaat veelal door gebrek aan regie. Met het Ontwerp Transformatievisie 
Merwedezone is een flinke stap gezet om tot een integraal plan te komen. Wat moet er nog gebeuren 
om tot de uitwerking ervan te komen? Bij wie ligt de regie? Hoe is de samenwerking tussen 
gemeenten, de regio’s, waterschap en provincie? En tussen de gemeenten onderling? 
 
Met een literaire inleiding door dichter K. Michel. 
Na de inleiding volgt een gesprek met bestuurders en betrokkenen van o.m. gemeente Sliedrecht, 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, gemeente Hardinxveld Giessendam, Regio Drechtsteden en 
provincie Zuid-Holland. 
Met een slotbeschouwing van Paul Langeweg (Vereniging Deltametropool) 
Het debat staat onder leiding van Dirk Bergvelt (Architectuur Lokaal). 
 
Donderdag 13 maart 2008, 20.00-22.00 uur 
locatie: Partycentrum De Lockhorst 
Sportlaan 1 3364 AT Sliedrecht 
A15, afslag 25 
 
Leiden, 3 maart 2008 
 
NB: informatie niet bestemd voor publicatie:  
 
Voor meer informatie zie: www.rondevanhetgroenehart.nl 
 



Voor specifieke informatie over de 2e 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 


