
IN HET GROENE HARTLEF
GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN: TOEKOMSTPERSPECTIEF VOOR LANDSCHAP ÉN STAD
Niets is voor altijd. Onze samenleving verandert. Maatschappelijke opgaven 
als de energietransitie, het klimaat, ecologische doelen, verbetering bio- 
diversiteit en waterkwaliteit, voedselzekerheid, verstedelijking en nieuwe 
vormen van mobiliteit vragen ons scherpe keuzes te maken in ruimtegebruik 
en de inrichting van onze fysieke leefomgeving. 

Samen met onze stakeholders zoeken we vanuit de waarden van het gebied 
naar een optimale inpassing van deze opgaven. 
Zo werken we toe naar een toekomstperspectief met een nieuwe balans  
tussen  groen, blauw en rood. 

Wethouder G.P. van As
Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen
Gemeente Alphen aan den Rijn



Bodemdaling veenweidegebied 
Zorgt in combinatie met veenoxidatie en verzilting voor een spannings-
veld tussen de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische 
kwaliteit van het buitengebied enerzijds en een rendabele bedrijfs- 
voering van agrariërs anderzijds.

Herstellen balans tussen landbouw en natuur is noodzakelijk. 

Landschapsontwikkeling en suburbaan wonen
Kwalitatief groen in de woonomgeving heeft positieve effecten op het 
welbevinden van mensen en zorgt voor een gezondere leefstijl. Rustig 
groen wonen voor een gunstige prijs/kwaliteitverhouding op een plek 
met een goed voorzieningenaanbod is de woonkwaliteit van Alphen 
aan den Rijn. De vraag naar suburbane woonmilieus blijft onverminderd 
groot.

Het versterken van groen/blauwe structuren zorgt voor verbetering van 
de stad-landverbindingen en het benutten van de toeristisch-recreatieve 
potentie van het Groene Hart. 

Alternatieve energiewinning
Om te komen tot een energieneutrale regio moet worden gezocht naar 
plekken om zelf energie op te wekken; mogelijkheden om CO2-uitstoot 
te reduceren en verbetering van de energetische kwaliteit van vastgoed 
(inclusief van aardgas af).

Gebiedsgerichte aanpak veranderend landschap
- Alternatieve, natte teeltmethoden, waarbij ander beheer van het water mogelijk is;
- kansen voor waterwonen, waterberging, verbrede landbouw (recreatie);
- Afname bodemdaling >aanleg onderwaterdrains;  
- Energieteelt.

Duurzaam bodembeheer
Versterkt de bodemkwaliteit, waardoor betere bodemvruchtbaarheid voor de land-
bouw, duurzamer voedsel, een betere waterkwaliteit, grotere waterbuffering, een  
grotere biodiversiteit en een bijdrage aan het klimaat ontstaat. 

Alphen aan den Rijn is dé stad in het Groene Hart
Met een nieuwe balans tussen  wonen, groen en water. Het wonen in/aan het groen 
of water in de stadsranden zorgt voor zachte overgangen tussen stad en land. De  
Alphense entrees hebben karakter. Gebiedsontwikkeling op deze plekken is comple-
mentair aan binnenstedelijke ontwikkeling.
 
Groen als nutsvoorziening 
Alle woningen, zowel bestaande als nieuwbouw, zijn aangesloten op kwalitatief 
groen, zoals eetbaar groen, een gemeenschappelijke binnentuin of een groene route 
tussen stad en ommeland. Aanleg van snelfietspaden leiden tot gezondere leefstijl en 
leveren bijdrage aan de energietransitie.

Landschappelijke ontwikkelzone
Die de Nieuwkoopse plassen via Alphen aan den Rijn verbindt met het Braassemer-
meer en de Kaag. Deze verbinding zet dit deel van het Groene Hart als toeristisch- 
recreatieve plek op de kaart en draagt bij aan klimaatbestendige en waterrobuuste  
inrichting.

Energieneutraal en circulair in 2050
Tenminste 80% van de energiebehoefte wordt zelf opgewekt via alternatieve energie- 
winning. Vastgoed is verduurzaamd en van aardgas af. Gebouwen en infrastructuur 
wordt circulair aanbesteed en bouwmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt.
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