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Deze brochure biedt een nieuwe kijk op de toekomst van het
Groene Hart. Er worden innovatieve oplossingen aangedragen
voor een meer klimaatbestendig watersysteem. En er worden
nieuwe perspectieven geschetst voor een meer duurzaam
ruimtegebruik. Het gaat om ingrijpende veranderingen, maar
aangetoond wordt dat deze veel voordelen op kunnen leveren
voor de economie en de leefbaarheid van de Randstad. De
centrale uitdaging is om de klimaatopgaven op een slimme
manier te koppelen aan de opgaven voor de ruimtelijke
kwaliteit.
De essentie van het Klimaatpark Groene Hart is een aantal
structurele ingrepen in het watersysteem. Het meest in het oog
springend is de transformatie van de droogmakerijen. Om
deze putten in het watersysteem te dichten, wordt voorgesteld
om delen op te hogen en delen onder water te zetten. De
opgehoogde delen bieden een duurzame ondergrond voor
woningbouw. Hier kunnen bijzondere woonmilieus ontstaan,
waar in de Randstad veel behoefte aan is. De nieuwe plassen
geven een vergroting van de waterbergingscapaciteit in het
Groene Hart. Dit draagt bij aan de benodigde klimaatadaptatie.
Extra maatregelen zijn nodig om de bodemdaling van de
veengebieden tegen te gaan. Dit kan door een halt toe te
roepen aan de steeds doorgaande peilverlaging en het
waterpeil vast te zetten of zelfs actief te verhogen. Intensieve
landbouw is dan niet meer mogelijk, maar er ontstaan wel
nieuwe kansen voor extensieve landbouw, natuur en recreatie.
Hiermee kan invulling worden gegeven aan het beleid voor
de Groene Ruggengraat, een robuuste ecologisch-recreatieve
verbinding door het Groene Hart. Voor de intensieve landbouw
blijft voldoende ruimte over op de kleigronden langs de
rivieren, die minder gevoelig zijn voor bodemdaling.

Dit vraagt wel om een ander beleid. Gepleit wordt voor een
ontwikkelingsgerichte uitvoeringsstrategie, naar model van het
IBA-Emscherpark in Duitsland. Daar is men erin geslaagd om
het Ruhrgebied in tien jaar om te toveren van een verpauperde
industrieregio tot een culturele hotspot en een internationale
toeristenbestemming. Sleutelfactoren hiervoor waren:
onafhankelijke regie, flexibiliteit in uitvoering, daadkrachtige
organisatie en creatieve dynamiek. Met een dergelijke aanpak
zou ook het Groene Hart stapsgewijs omgevormd kunnen
worden in een uniek Klimaatpark.

