
Altijd vlakbij de stad!



Midden in Nederland, omringd door de Randsteden, ligt het Nationaal Landschap 
Groene Hart. Een open, landelijk gebied met bijzondere plassen, riviertjes, rietkragen, 
uitgestrekte weidelandschappen, eeuwenoude verkavelingspatronen en prachtige 
dorpen en vestingsteden. Drie provincies, vijf waterschappen en meer dan veertig 
gemeenten zijn gelegen in dit unieke gebied, elk met hun eigen unieke identiteit.
Dat maakt het DNA van het Groene Hart van Holland!

DNA van het Groene Hart van Holland
Het Groene Hart van Holland onderscheidt zich van andere gebieden vanwege haar 
centrale ligging vlakbij de grote steden, haar diverse landschappen, het grootste 
wateroppervlak van Nederland en het diverse aanbod van cultuurhistorie. 

Dit document beschrijft de identiteit, het DNA van het Groene Hart van Holland.  
Aan de hand van vier kernwaarden en diverse iconen met verhaallijnen, laat dit 
document  zien waar het Groene Hart van Holland voor staat.

Het merkkader is voor het Groene Hart van Holland gericht op recreatie. Inwoners, 
ondernemers, gemeentelijke diensten, verenigingen en stichtingen kunnen dit 
document gebruiken om zich van de identiteit, het DNA van het Groene hart van 
Holland, bewust te worden en dit uit te dragen.

Het Groene Hart  

van Holland

Het Groene Hart van Holland
Een puur Hollands natuurlandschap waar stad en land elkaar ontmoeten. Altijd vlakbij de stad,  
met eeuwenoude Hollandse cultuurhistorie en een uniek Waterrecreatiegebied van Allure. 



DNA van het Groene 

Hart van Holland 
Het Groene Hart van Holland bestaat uit  
vier kernwaarden:  

1. Puur Hollands Landschap 

2. Historie met een Verhaal

3. Waterrecreatiegebied van Allure

4. Buitengewoon Leefbaar
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Hotspots: Puur Hollands Landschap
Ontdek het Land van Wijk en Wouden in het meest westelijke deel van het Groene Hart. Rijk aan natuur, water, 
oer-Hollandse weidelandschappen en cultuurhistorie. Door het ontginnen van het veenlandschap ontstond 
het patroon van strokenverkaveling. Hier vind je karakteristieke boerderijen met heerlijke boerenproducten. 

Beleven
Bewoners en bezoekers zoeken steeds vaker de natuur op in het Groene Hart van 
Holland. Er zijn hier volop mogelijkheden voor wandel-, fiets en waterliefhebbers. 
Met de diverse knooppuntennetwerken zijn de fiets-, vaar- en wandelroutes goed 
te combineren met een bezoek aan de ambachtelijke en agrarische bedrijven. De 
échte streekproducten zijn bij de producent te proeven én te kopen, zowel langs 
de weg als op de vele markten.

In het Groene Hart van Holland vind je diverse landschappen. Eén van deze
landschappen is het cope-landschap. Hier is de verkaveling en ontginning 
nog duidelijk herkenbaar welke uniek is in Nederland. Op dit moment wordt
onderzocht of het eeuwenoude cope-landschap kan worden aangedragen 
voor de UNESCO Werelderfgoedlijst. 

De vele polder-, weide- en veenlandschappen én de agrarische sector heeft het
gebied  gemaakt tot wat het nu is. De diverse ambachtelijke bedrijven en 
streekproducten vertegenwoordigen het gastvrije boerenplatteland en zijn 
kenmerkend voor het Groene Hart van Holland.

Puur 

Hollands
Landschap

Wist je dat er elk jaar een 
Groene Hart streekproduct 
verkiezing wordt georganiseerd? 
Dit daagt de producenten 
uit om steeds met nieuwe 
en kwalitatief nog betere 
streekproducten te komen!



Hotspots: Historie met een Verhaal
Breng een bezoek aan Fort Wierickerschans, 2000 jaar geschiedenis is in een oogopslag zichtbaar en  
te beleven. Fort Wierickerschans heeft gediend als verdedigingswerk in de Oude Hollandse Waterlinie.  
Laat je verbazen over de militaire architectuur en rijke geschiedenis. Ontdek het cultuurhistorisch erfgoed  
in het Groene Hart van Holland.

Naast het historische Kinderdijk waar 19 authentieke windmolens uit de 18e 
eeuw bezocht kunnen worden, bestaat het Groene Hart van Holland uit een kleine 
historische stedenrij. 

Oudewater, Schoonhoven, Gouda, Woerden en Leerdam zijn bijzondere plekken om 
te bezoeken en hun unieke cultuurhistorie te beleven. De vestingsteden gelegen 
langs de Waterlinie, de diverse forten, de vele kastelen en de historie van de Romeinse 
Limes, zijn onderdelen van een rijke diversiteit aan historie en bezienswaardigheden.

Historie met een 

Verhaal

Beleven
Ontdek het grote aanbod aan cultuur, historie en hotspots dat het Groene Hart van Holland 
tot een bijzonder recreatief gebied maakt. Beleef de historie van de Romeinse Limes, 
de forten, kastelen en de vele molens. Bezoek iconen zoals bijvoorbeeld de Stelling van 
Amsterdam, Woerden Boerenmarktstad, Schoonhoven Zilverstad, Leerdam Glasstad,  
Gouda Kaasstad, Kinderdijk, Kasteel de Haar, het Archeon en Avifauna. Dit zijn échte trekkers 
in het gebied.

Wist je dat er in het Groene 
Hart van Holland maar liefst 2 
UNESCO Werelderfgoederen 
zijn, namelijk Kinderdijk en 
de Stelling van Amsterdam. De 
(nieuwe) Hollandse Waterlinie 
en de Romeinse Limes zijn 
aangemeld op de voorlopige 
UNESCO Werelderfgoedlijst.



Hotspots: Waterrecreatiegebied van Allure
Ga zeilen, suppen of varen op de Nieuwkoopse plassen en kom achter de geheimen van het moeras.  
Neem een kijkje in het bezoekerscentrum en leer alles over de natuur!

Water staat centraal in het Groene Hart van Holland. Je vindt hier vele plassen, 
meren, riviertjes, sloten en het grootste sloepennetwerk van Europa! De zeven 
deelgebieden (Vlietland, Braassemermeer, Loosdrechtseplassen, Kagerplassen, 
Vinkeveenseplassen, Westeinderplassen, Nieuwkoopse- en de Reeuwijkseplassen) 
hebben elk hun eigen unieke karakter en worden niet voor niets de Hollandse 
plassen genoemd.

De vele molens in het hele Groene Hart staan symbool voor de ingenieuze manier 
waarop Nederland zijn waterhuishouding regelde en zijn nog steeds te bezichtigen. 
Uiteraard is Kinderdijk met z’n 19 molens uit de 18e eeuw het bekendste icoon uit het 
Nederlandse watermanagement.

De Oud-Hollandse Waterlinie was in de 17e en 18e eeuw een militaire 
verdedigingslinie en ligt tussen het IJsselmeer en de Biesbosch. Langs deze Waterlinie 
ligt nog steeds een aantal forten en vestingsteden.

Waterrecreatiegebied 
van Allure

Beleven
De combinatie van vele waterrecreatiemogelijkheden en de cultuurhistorie van 
de Oude Hollandse Waterlinie maakt het Groene Hart van Holland een gebied om  
te bezoeken en te beleven. Het is goed toeven op of langs de vele prachtige plassen  
en meren. Langs het Waterlinie-pad kan de bezoeker wandelen, fietsen en  
de vestingsteden ontdekken.

Wist je dat het Groene 
Hart van Holland meer 
watersportoppervlakte telt 
dan de Friese Meren?   
Je vindt hier het grootste 
sloepennetwerk van Europa!  



Het Groene Hart kent veel kernen en plaatsen met een grote sociale cohesie.  
Een gebied met sterke sociale gemeenschappen binnen en rond de dorpen en 
steden, waarbij de kwaliteit van leven voorop staat. Relatief dun bevolkt,  
maar centraal gelegen vlakbij de randsteden, is een kracht van het Groene Hart  
van Holland. Dit zorgt voor een vitaal en prettig leefbaar gebied om te wonen, 
werken en recreëren. 

De betaalbare woningen nabij groen, natuur en vele vrijetijdsvoorzieningen maken het 
gebied zeer aantrekkelijk. De stedelijke regio’s waarin relatief kleine, compacte steden 
worden afgewisseld met aantrekkelijke landschappen zijn uniek. Altijd vlakbij de stad, 
maar toch genieten van een dorpse omgeving. 

De uitstekende infrastructuur tussen de metropolen en de toeristische iconen zoals de 
werelderfgoederen leidt ook tot een steeds meer uitbreidende toeristisch-recreatieve 
sector. Dit in combinatie met het unieke cope-landschap maakt het Groene Hart een 
bijzonder gebied om te beleven. Het Groene Hart van Holland is economisch vitaal en 
zeer kansrijk.

Buitengewoon 
Leefbaar

Beleven
De afwisseling van de dorpen, (vesting)steden en aantrekkelijke landschappen maken het 
gebied aantrekkelijk om te wonen, werken en recreëren. Ontdek de gastvrijheid en verken 
het agrarische leven met haar unieke cope-landschap waar het Groene Hart rijk aan is.  
De maakindustrie en agri-business kom je overal tegen. Breng een bezoek aan één van de 
zuivelboerderijen en leer meer over deze belangrijke branches die het Groene Hart van 
Holland tot een sterk gebied maken.

Hotspots: Buitengewoon Leefbaar
Bezoek de biologische boerderij ’t Geertje in Zoeterwoude. Je kunt hier de boerderij van vroeger 
beleven en diverse leuke boerenactiviteiten ondernemen. In de winkel van de boerderij vind je pure 
boerenproducten en in het restaurant kun je deze meteen proeven! 

Wist je dat je vanaf 
Amsterdam, Utrecht, 
Dordrecht, Rotterdam,  
Den Haag en Leiden 
binnen 10 minuten  
in het Groene Hart  
van Holland bent?  
Altijd vlakbij de stad!



Archeon
Beleef de wereld van de Prehistorie en ga terug in de tijd van jagers en verzamelaars. 
Proef de Romeinse tijd en breng een bezoek aan de tempel, de herberg en het badhuis in de Romeinse stad.  
De Middeleeuwen komen tot leven tijdens een bezoek aan de ambachtshuizen van de bakker, de smid  
en de houtbewerker.

Avifauna
Ontdek de flora en fauna van verschillende gebieden. Bezoek de vogels, vissen en apen en waan je in een 
andere wereld. Andere attracties zijn onder andere: het voeren van dieren, vogelshows en een grote speeltuin.

Gouda Kaasstad
Goudse kaas is een van de bekendste kaassoorten van de wereld. In Gouda wordt de kaas al eeuwenlang 
verhandeld. De kaas wordt ook nu nog op ambachtelijke wijze bereid. De Goudse kaasmarkt wordt in het 
zomerseizoen iedere donderdagochtend gehouden en is zeker een bezoek waard.

Hollandse Plassen
Dit gebied staat bekend om de vele plassen, meren, riviertjes en sloten. De Hollandse plassen 
bestaat uit zeven deelgebieden en zijn elk uniek: Vlietland, Braassemermeer, Loosdrechtseplassen, 
Kagerplassen, Vinkeveenseplassen, Westeinderplassen, Nieuwkoopse- en Reeuwijkseplassen. Het Groene Hart 
van Holland bestaat veelal uit water, wat heeft geresulteerd tot het grootste sloepennetwerk van Europa.
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Romeinse Limeslijn
Limes is het Latijnse woord voor ‘grens’ of ‘pad’. 2000 Jaar geleden lag de noordgrens van het Romeinse Rijk dwars 
door het Groene Hart, langs de loop van de rivier de Rijn. Restanten van deze grens liggen verborgen in de bodem. 
Vroeger lagen hier vele forten die drie eeuwen stand hielden. Voor de cultuurliefhebbers (en ook natuurliefhebbers) 
zijn er verschillende fiets- en wandelroutes in het Groene Hart die langs de Romeinse Limeslijn lopen.

Streekproducten
In het Groene Hart van Holland vind je de lekkerste streekproducten, altijd puur en vers! De échte 
streekproducten zijn bij de producent en op de markten te proeven en te kopen. Proef de diverse chutneys, 
boerenkazen en jams uit het Groene Hart van Holland. 

Schoonhoven Zilverstad
Zilversmeden en juweliers vervaardigen hun producten in de ateliers. Bekend is de Nacht van het Zilver in 
december. Er vinden dan speciale wandelingen plaats langs de vele ateliers. Breng een bezoek aan het 
Nederlands Zilvermuseum en het Edelambachtshuys in Schoonhoven. 

Oudewater Heksenwaag
Oudewater staat bekend om zijn Heksenwaag. Keizer Karel V gaf aan Oudewater het privilege om mensen te 
wegen die beschuldigd werden van hekserij. Bezoekers van de Waag kunnen zich laten wegen en ontvangen 
een certificaat.

Oude Hollandse Waterlinie
De Oude Hollandse Waterlinie was in de 17e en 18e eeuw een militaire verdedigingslinie en ligt tussen het 
IJsselmeer en de Biesbosch. Vroeger bestond de verdediging tegen de vijand uit het onder water zetten van 
het gebied en werd het vooral met vaartuigen verdedigd. Langs deze Waterlinie zijn nog steeds forten en 
vestingsteden te bezichtigen. Liefhebbers kunnen  hier wandelen langs het Waterliniepad, fietstochten maken 
en een bezoek brengen aan vestingsteden.

Leerdam Glasstad
Leerdam is met recht de Glasstad van Nederland. Vanaf 1765 werd de basis gelegd voor de glasindustrie. 
Glasblazers maakten toen en ook nu nog prachtige objecten. Bezoek hiervoor de glasblazerij aan de Zuidwal, 
het Nationaal Glasmuseum en de glasfabriek

Woerden Boerenmarktstad
Sinds 1410 was Woerden een belangrijke kaashandelstad. Handelaren, boeren en producenten kwamen samen 
om kaashandel te drijven. Tegenwoordig is de kaashandel nog steeds van groot economisch belang. Dit is 
terug te zien in de vele kaaspakhuizen en kaasboerderijen die Woerden bezit. Op zaterdagen van april tot en 
met augustus wordt op de boerenkaasmarkt informatie gegeven over de historie van kaas in Woerden en zijn er 
honderden soorten kaas te proeven. 

Vestingsteden
In het Groene Hart liggen de volgende vestingsteden die een bezoek waard zijn: Leerdam, Schoonhoven, 
Nieuwpoort, Oudewater, Woerden, Bodegraven, Breukelen, Weesp, Naarden, Muiden, Ameide en Gorinchem.

Kinderdijk & Molens 
Bezoek de toeristische attractie Kinderdijk. Hier zijn 19 windmolens uit de 18e eeuw te zien. Dit is een  
unieke verzameling molens en staat daarom sinds 1997 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Neem ook  
eens een kijkje bij de vele andere molens die het gebied bezit en die zeker een bezoek waard zijn zoals  
de Molenviergangen Aarlanderveen en Zevenhuizen.

Cheesevalley
Tot 1960 waren Gouda, Bodegraven en Woerden dé boerenkaasmarkten van Nederland. Nu is er alleen nog  
een toeristische kaasmarkt in Gouda en Woerden. Daarnaast liggen langs deze kaaslijn diverse kaasboerderijen.  
Een kaasmuseum met de kaashistorie vind je in Bodegraven en Gouda. In Woerden wordt een modern 
kaasmuseum met kaasmakerij gerealiseerd. Ook in de Krimpenerwaard vind je vele kaasboerderijen.



Het Groene Hart van Holland, altijd vlakbij!
Voor meer informatie over de activiteiten verwijzen wij u naar de website 
www.groenehart.nl over de hotspots.  Kijk ook op bijgaande sites voor 
meer informatie:

www.archeon.nl
www.avifauna.nl
www.oudehollandsewaterlinie.nl
www.romeinselimes.nl
www.goudakaasstad.nl
www.zilverstad.nl
www.romeinselimes.nl 
www.vvvleerdam.nl
www.kinderdijk.nl
www.hollandseplassen.com
www.boerenmarktstad.nl

www.heksenwaag.nl
www.groenehart.nl
www.uitindewaard.nl
www.daaromdiemen.nl
www.gildealphenpromotie.nl
www.beleefwoerden.com
www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl
www.welkomingouda.nl
www.uitinijsselstein.nl
www.oudewater.net
www.sloepennetwerk.nl
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