


1. Trijntje uit de prehistorie (ca 5500 v.Chr.)
Op een van de donken in de Alblasserwaard werd het skelet van een vrouw uit de prehistorie gevonden; het is het oudste
menselijke skelet in Nederland. Door de archeologen werd zij liefkozend Trijntje genoemd. De donken - rivierduinen uit de
IJstijd - waren toen de enige droge woonplekken in een verder onherbergzaam, moerassig gebied. Ze werden o.m. gebruikt
door de jagers-verzamelaars in de IJstijd.
Trijntje is nagemaakt en ligt opgebaard in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Bezoek www.rmo.nl

2. De Romeinse limes (50 v.C. -300)
De limes was niet alleen rijksgrens in militaire zin, maar ook een handelszone tussen het Romeinse rijk en de noordelijk 
gebieden. In de Oude Rijnzone - in plaatsen als Lugdunum, Albanianae en Laurum - ontwikkelde zich een levendige handel.
Uit deze tijd dateert ook de Gracht van Corbulo, nu opgegaan in het Rijn-Schiekanaal (De Vliet). Met regelmaat worden er
nieuwe overblijfselen gevonden uit de Romeinse tijd, zoals recentelijk nog een Romeins schip in Woerden.
Om een indruk te krijgen van de Romeinse bewoning en bebouwing in Nederland kan men in het Archeon diverse recon-
structies bezichtigen. Verschillende limes-gebouwen die men heeft getraceerd  zijn hier nagebouwd. Bezoek www.archeon.nl
Herinneringen aan de Romeinse tijd zijn ook te vinden in de museaal ingerichte parkeergarage Castellum in Woerden
(www.drive-in-museum.nl) en het Stadsmuseum van Woerden (www.stadsmuseumwoerden.nl). 

3. De kerstening van het Groene Hart (ca 700)
De stad Utrecht groeide uit tot een centrum van het christendom, met de Angelsaksische zendeling Willibrordus (ca 658-739)
als de eerste aartsbisschop. Van hieruit verspreidde het nieuwe geloof zich over de Nederlandse gebieden. Enkele zendelingen
in het Groene Hart zijn bekend. Bonifatius (680-754) heeft enige tijd Woerden als uitvalsbasis gehad, en Liudger (742-809),
geboren in Zuilen, heeft onder meer over het Groene Hart geschreven.
Het was dan ook Utrecht waar een museum tot stand is gekomen waar het christelijke geloof centraal staat. Het vernieuwde
Museum Catharijneconvent in Utrecht  biedt een zeer brede collectie christelijke kunst, vanaf het begin van de jaartelling tot
nu. De geschiedenis van het christendom in Nederland behoort tot de vaste collectie. Bezoek www.catharijneconvent.nl

4. De Grote Ontginning (1000-1300)
Omstreeks het jaar 1000 begon de tijd van de Grote Ontginning, een tijdperk waarin het moerassige gebied tussen de 
rivieren systematisch 'in cope' werd uitgegeven aan groepen ondernemende boeren. Deze boeren speelden een rol in het
machtsspel van Hollandse graven en Utrechtse bisschoppen. Hun macht kon daardoor groter worden. In deze context
ontstond in het Groene Hart een vrije boerenstand. Vele plaatsen in het Groene Hart dragen namen die hiernaar verwijzen.
Het toevoegsel 'koop' of 'kop' in bijvoorbeeld Boskoop, Nieuwkoop, Benschop, Papekop en Willeskop gaat terug op de 
middeleeuwse 'copen'.
Ontwatering van het nieuwe cultuurland en later ook het beheer van dijken vereisten eigenschappen als samenwerking en
overleg. Hierdoor ontstonden de eerste waterschappen.
Een mooi beeld van de ligging van de 'copes' en het karakter dat ze aan het Groene Hart-landschap geven, geeft de
'Gouweroute'. Deze fietsroute is verkrijgbaar bij de ANWB en VVV in de Groene Hart Fietsroute. 
Museum de Ronde Venen verhaalt de geschiedenis van de ontginningen vanaf de Middeleeuwen tot de moderne tijd. Bezoek
www.museumderondevenen.nl  En in Haastrecht is veel poldergeschiedenis te zien in het fraaie poldermuseum van De Hooge
Boezem achter Haastrecht (www.gemaalhaastrecht.nl.)

5. "Grensconflicten"  tussen Utrecht en Holland (vanaf ca 1100) 
Door de ontginningen werden grenzen in de Middeleeuwen belangrijker. In de Slag bij Vlaardingen (1018) versloeg graaf Dirk
III van Holland de bisschop van Utrecht. Het gevolg was dat de grens tussen Holland en Utrecht verder naar het noordwesten
opschoof, ongeveer tot de lijn waar zij nu nog steeds ligt: een ingewikkelde grens. 
Een van de belangrijkste Hollandse graven was Floris V. Hij versterkte zijn greep over het Stichts-Hollandse grensgebied.
Handel, waterhuishouding en dijken hadden onder meer zijn belangstelling. In 1296 werd hij vermoord door ontevreden ede-
len die hun invloed in dit grensgebied  beperkt zagen - De moord op "der keerlen God"  werd betreurd door het gewone volk.
Veel kastelen of restanten ervan markeren de grens tussen Utrecht en Holland, o.a. in de Vechtstreek, in Montfoort en in
Woerden. Het best bewaarde kasteel is het Muiderslot. Floris V heeft dit kasteel gebouwd om zo tolgelden te kunnen heffen
op alle langsvarende schepen. Bezoek www.muiderslot.nl. Op de "wallen" van Muiden passeert men een boom waar Floris V -
volgens de overlevering - zou zijn vermoord.

6. Natte vervening (vanaf ca 1530)
Vanaf ca. 1530 maakte de zgn. natte vervening met de karakteristieke baggerbeugel opgang. Aan de vervening
(energiehonger) viel uiteindelijk een vijfde deel van het Groene Hart ten prooi; op deze wijze ontstonden o.m. de plassen van
Nieuwkoop, Reeuwijk, Loosdrecht, Vinkeveen en talrijke zgn. droogmakerijen, zoals bijvoorbeeld de huidige Zuidplaspolder 
In Boskoop werd het veen niet afgegraven omdat daar al vroeg een centrum ontstond voor de kweek van bomen, struiken en
andere sierplanten. Boskoop heeft zich ontwikkeld tot een boomkwekerijcentrum dat in de hele wereld bekendheid geniet.
Voor een uitgebreide ''veengeschiedenis'': van dit gebied kan men het in Vinkeveen gevestigde Museum de Ronde Venen
bezoeken. Bezoek www.museumderondevenen.nl 
Voor de boomkwekerijcultuur in Boskoop kan men terecht op www.boomkwekerijmuseumboskoop.nl.

7. Desiderius Erasmus (1469?-1536)
Erasmus werd geboren in Rotterdam, als zoon van een Goudse priester en zijn huishoudster; hij bracht zijn jeugd in Gouda
door en trad in 1488 toe in het Klooster te Stein bij Haastrecht.
Erasmus oefende bijtende kritiek uit op de misstanden in  de Rooms-Katholieke kerk, maar riep ook op tot verdraagzaamheid
en tolerantie. 
In de traditie van Erasmus past ook Dirck Volkertsz. Coornhert (1522-1590), geboren in Amsterdam maar gestorven en
begraven in Gouda. Coornhert kan worden gezien als een (religieus)-humanist, en een belangrijk - zij het wat onderge-
waardeerd - verlicht en verdraagzaam renaissance-denker en publicist op vele terreinen.
Net als in zijn eigen tijd wordt Erasmus vandaag de dag nog steeds omgeven door controverses. De steden Gouda en
Rotterdam voeren een heuse ''Erasmustwist'' om zijn burgerschap. In oktober 2006 verscheen een roman over het leven van
de ''Goudse'' Erasmus: Het Geheim van Erasmus (M. Tompot & I. van Bokhoven). Bezoek www.erasmushouse.museum 

8. De Goudse Glazen (ca 1555)
Van de Goudse glazeniers - waaronder Dirck en Wouter Crabeth - zijn een twintigtal schitterende glas-in-lood-ramen te
bewonderen in de St.-Janskerk. Ze bevatten afbeeldingen uit de bijbelse en vaderlandse geschiedenis. De ramen zijn gemid-
deld 8 meter hoog - twee zelfs 20 meter hoog - en van een grote schoonheid. Zij trekken dan ook internationale belang-
stelling. De glazenierskunst telde in die tijd in Gouda vele beoefenaars.
De glazen zijn te zien in de Sint-Janskerk in Gouda. Aan de hand van een audiotour wordt  veel verteld over de geschiedenis
van het glasblazen en krijgt men informatie bij elke afbeelding. Bezoek www.sintjan.com

9. Religieus geweld in het Groene Hart
In de 16e eeuw kregen godsdienstige tegenstellingen een gewelddadig karakter. Het eerste bekende slachtoffer van religieus
geweld was Jan de Bakker, ook wel bekend als Jan van Woerden (1499-1525)  Hij was een hervormingsgezinde priester in
Woerden en werd in 1525 om zijn geloofsopvattingen tot de brandstapel veroordeeld. Hij was de eerste martelaar in de Lage
Landen. 
In de tijd van de Tachtigjarige Oorlog werden 19 geestelijken uit Gorcum opgehangen (de martelaren van Gorcum). Zij wer-
den later zaliggesproken en in 1867 door paus Pius IX in de Romeinse canon opgenomen. 
De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) wordt tegenwoordig als de Opstand tegen het centrale gezag omschreven. Het Groene
Hart had in het begin van de Opstand zwaar te lijden, Naarden (1572) en Oudewater (1575) werden gruwelijk uitgemoord
door Spaanse legers omdat ze voor de Willem van Oranje als stadhouder hadden gekozen. 
Musea over godsdienst zijn o.m. het Catharijneconvent in Utrecht (www.catharijneconvent.nl) en het Bijbelmuseum in
Amsterdam (www.bijbelsmuseum.nl).                

10.  Heksenwaag en Arminiushuis: religieuze tolerantie
Naast religieus geweld waren er ook veel voorbeelden van tolerantie te vinden in het Groene Hart. Het bekendste voorbeeld is
de Oudewaterse Heksenwaag. In de zestiende eeuw moesten vele vrouwen zich laten wegen om niet als heks te worden
beschuldigd. In de waag van Oudewater werden veel beschuldigde vrouwen echter vrijgesproken.
Vrijwel naast de Heksenwaag staat het Arminiushuis. Jacobus Arminius (1559-1609) werd geboren in Oudewater en opgevoed
door een priester met protestantse sympathieën. Als predikant en later hoogleraar theologie in Leiden hield hij gematigde
preken. Hij raakte in conflict met de theoloog Gomarus over de leer van de predestinatie. Zijn volgelingen, die zich remon-
stranten noemen, scheidden zich na de Synode van Dordrecht (1618-19) af van de Gereformeerde Staatskerk.
In het Groene Hart was dus ook ruimte voor religieuze diversiteit en konden "dissenters" een schuilplaats vinden, zoals de
Pilgrim Fathers (via Leiden naar Amerika), de Hugenoten (in Schoonhoven), Jansenisten of Oud-Katholieken (in Oudewater,
Gouda en Schoonhoven) en andere minderheden.
Een vrouw was een heks als ze te licht werd bevonden. Methodes om ''heksen'' te wegen waren zeer wreed, vrouwen werden
bijvoorbeeld aan een steen gebonden in het water gegooid. Als de ''heks'' dan nog bleef drijven, was ze schuldig.
Ook nu kunnen bezoekers zich laten wegen, om voor alle zekerheid uit te sluiten dat ze in bezit zijn genomen door zwarte
magie. Bezoek www.heksenwaag.nl

11. Zeevaart en visserij (ca 1600)
In 1602 werd een van de grootste en beroemdste Nederlandse handelsorganisaties opgericht, de Verenigde Oost-Indische
Compagnie, kortweg de VOC. 
Hierbij speelden de in Gouda geboren gebroeders De Houtman een belangrijke rol. Cornelis Houtman zeilde met de eerste
Nederlandse vloot naar Oost-Indie en terug (1595-1597), en zijn broer Frederik was jarenlang gouverneur van de Molukken.
Drie jaar later zeilde Olivier van Noort, geboren in Schoonhoven, voor hetzelfde doel de hele wereld rond. 
Dat deze zeevaarders annex kooplieden uit het Groene Hart afkomstig waren is geen toeval. Het Groene Hart was in die tijd
in hoge mate georiënteerd op de bloeiende zeevaart en visserij. Scheepsbouw en scheepvaart waren belangrijk en stad en
land profiteerde daarvan in hoge mate. Veel boeren in het Groene Hart waren specialisten in de hennepteelt. De bewerking
van de sterke hennepvezels zette vele handen in beweging: schillers, hekelaar(ster)s, draaiers, draad- en
garenspin(ne)(ste)rs, nettenbrei(st)ers, lijndraaiers en touwslagers. Zij maakten het scheepstouw en de visnetten voor de
wereldwijde handels- en oorlogsvloot en voor de talrijke vissersschepen.
Het glorieuze scheepvaarttijdperk van de Republiek krijgt veel museale aandacht. Wie meer wil weten over het scheepsleven
tijdens de maandenlange VOC-handelsreizen rond de wereld, brengt een bezoek aan de Batavia bij Lelystad en het Maritiem
Museum in Rotterdam. www.bataviawerf.nl en www.maritiemmuseum.nl.
Minstens zo interessant is een bezoek aan Touwmuseum De Baanschuur in Oudewater, waar de touwproductie voor de VOC
van groot belang was. www.touwmuseum.nl
De gebroeders De Houtman hebben een monument in Gouda gekregen aan het Houtmanplantsoen. En het standbeeld van
Olivier van Noort staat aan de Lek, voor de Veerpoort van Schoonhoven.

12. De Hollandse Waterlinie (1672)
In 1672 werd de Republiek van drie kanten aangevallen: vanaf zee door Engeland, vanuit het oosten door Duitse legers en
vanuit het zuiden door Franse troepen. De Republiek leek 'reddeloos, radeloos en redeloos' verloren, maar door de inundatie
van een breed gebied tussen Muiden en Brabant werd de Franse opmars gekeerd; de (Oude) Hollandse Waterlinie was
geboren. Een jaar later begon men met de aanleg van Fort Wierickerschans en werd een groot aantal vestingsteden in het
Groene Hart met nieuwe omwallingen versterkt.
Fort Wierickerschans herbergt momenteel een informatiecentrum over het fort zelf, maar ook over de Oude Hollandse
Waterlinie. Een andere leuke uitstap biedt de vesting Naarden. Hier ziet men een stad met vesting die voor een groot deel is
teruggebracht naar het eind zeventiende eeuw. Bezoek http://www.xs4all.nl/~nieko/schans.htm en www.naarden-
cultureel.nl. In Naarden kan men daarnaast ook het vestingmuseum bezoeken. www.vestingmuseum.nl 
Op initiatief van de Stichting Groene Hart is de een project Oude Hollandse Waterlinie gestart (zie www.groenehart.info). 

13. Buitenplaatsen aan de Vecht (ca 1720)
De Vechtstreek is vanaf de Gouden (17e) Eeuw bekend geworden vanwege de buitenhuizen, landgoederen en theekoepels
waar regenten rust zochten. De meeste buitenhuisbewoners waren gefortuneerde Amsterdamse kooplieden. Na een roerig
handelsbestaan koos men vaak voor een landelijke retraite. De grootste bloeitijd viel echter in de 18e eeuw. De glorie van de
buitens is verbeeld in De zegepralende Vecht, een populair prentenboek uit 1719. Bekende buitenplaatsen zijn o.m.
Bolenstein, Goudenstein en Vechtenstein (in Maarssen), Queeckhoven, Groenvecht, Slangevecht en Boom en Bosch
(in Breukelen) en Oud-Over (in Loenen).
Voor een indruk van het weelderige leven in een van de buitenhuizen aan de Vecht kan men Slot Zuylen bezoeken. Bezoek
www.slotzuylen.nl Een andere optie is een mooie fietstocht langs de Vecht. In de VVV Fietsgids Utrecht staat de 36 km-lange
Buitenplaatsroute.

14. De Goudse pijp (ca. 1725)
De 18e eeuw staat bekend als de Pruikentijd. Maar even onvermijdelijk was daar de Goudse pijp. Buitenlanders verwonder-
den zich over de zware rookgewoonten van de Hollanders. Op het hoogtepunt werden in Gouda naar schatting jaarlijks vele
miljoenen pijpen uit klei gevormd en gebakken. Geen stukje grond of er worden nog altijd restanten van aarden pijpen
gevonden.
De Goudse pijpen, maar ook vele andere soorten, zijn te bewonderen in het Catharina Gasthuis in Gouda.
Bezoek www.museumgouda.nl

15. Belle van Zuylen (1740-1805)
Isabella van Tuyll van Serooskerken - beter bekend als Belle van Zuilen - was een van de meest markante vrouwen in
Nederland. In haar Slot Oud Zuylen onderhield zij correspondentie met tal van onafhankelijke schrijvers en filosofen. In de
literatuurgeschiedenis van Frankrijk wordt zij beschouwd als de belangrijkste romanschrijfster van de 18e eeuw. Het
hoofdthema in haar werk, het recht van de vrouw om zelf te beslissen over haar bestemming en het recht om zelf te denken,
was voor haar tijd zeer onconventioneel. Haar brieven verraden een kritische en geëmancipeerde geest, typerend voor de
Europese Verlichting.
Belle van Zuylen woonde een groot deel van haar leven in Slot Zuylen. Dit slot is nu nog steeds te bezoeken met een rond-
leiding. De staat van slot en tuin is nog ongeveer dezelfde als ten tijde van Belle van Zuylen. Bezoek www.slotzuylen.nl
Om meer te weten te komen over Belle van Zuylen zelf kan men surfen naar www.charriere.nl

16. De watermolens van Kinderdijk (ca 1740)
Watermolens zijn vanaf de 15e eeuw onlosmakelijk verbonden met ons polderland. Voor de bemaling van de Alblasserwaard ver-
rees omstreeks 1740 een waar molenpark bij de Kinderdijk. Twee rijen (boezem) molens moesten respectievelijk de Neder- en
de Overwaard van de Alblasserwaard droog houden. Later werd de functie van de molens overgenomen door enkele gemalen.

Een ander fraai molencomplex is de molenviergang van Aarlanderveen. Deze molengang houdt diep verveende polders droog.
Ze zijn als 'enige in de wereld' nog in functie.
Drommen toeristen uit de hele wereld bezoeken vandaag de dag het wonder van de molenbouwkunst, inmiddels erkend als
UNESCO-Werelderfgoed.De molens van Kinderdijk zijn goed bereikbaar met de auto, de fiets en te voet. Voor alle activiteiten
en informatie, bezoek www.stichting-kinderdijk.nl

17. De aanhouding bij Goejanverwellesluis (1787)
Eind 18e eeuw stonden Patriotten - voorstanders van democratisering - en Prinsgezinden - steunpilaren van het stadhouder-
lijk gezag - lijnrecht tegenover elkaar. De aanhouding door de Patriotten van prinses Wilhelmina aan de Vlist - waarna zij een
nacht werd vastgezet in de zgn. Prinsessenboerderij bij de Goejanverwellesluis (1787) - was het spreekwoordelijke lont in het
kruitvat. De prinses riep haar broer, de koning van Pruisen, te hulp en met het Pruisische leger werden de Patriotten uit
Nederland verjaagd.
Met de Ruigeweide Route verkent u de polders en boerenbuurten in de omgeving van Hekendorp (vroeger
Goejanverwellesluis) en Oudewater. Bijzonder zijn vooral de vele oude boerderijen (17e en 18e eeuw). Onderweg passeert u
de Goejanverwelle, met de sluis en schuin er tegenover de Prinsessenboerderij, het voormalige huis van Adriaan
Leeuwestein, waar de prinses na haar aanhouding gedwongen werd de nacht door te brengen.
De wandeling is verkrijgbaar bij de VVV en ANWB in het Groene Hart.

18. Jan Blanken, ingenieur van Rijkswaterstaat (1755-1838) 
Een van de meest veelzijdige ingenieurs in Nederland was Jan Blanken, een timmermanszoon uit Bergambacht. Als water-
bouwkundig ingenieur ontwierp hij bruggen, dokken, dijken, havens, kanalen, molens, sluizen, fortificaties, stoommachine- en
andere gebouwen. Hij bracht het tot Inspecteur-Generaal van de pas opgerichte Rijkswaterstaat. 
Naam maakte Blanken met een nieuw type sluis met waaierdeuren (1808). Een ingenieus ontwerp. Met waaierdeuren kan de
sluis namelijk altijd geopend worden, of de binnen- en buitenwaterstand nu hoog of laag is. Waaiersluizen zijn onder andere
gebouwd bij Asperen, als inundatiesluizen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en bij Gouda, in de gekanaliseerde
Hollandsche IJssel. De meeste bekendheid kreeg Blanken echter met het Groot Noord-Hollands Kanaal tussen Amsterdam en
Den Helder. Een ander bekend werk van Blanken is het  ontwerp van het Zederikkanaal, begin 19e eeuw, later verbreed tot
het Merwedekanaal. In de tijd van de industrialisatie ontwikkelde de Rijnvaart zich stormachtig en moesten de vaarwegen
worden aangepast. Het Merwedekanaal is daarvan een sprekend voorbeeld in het Groene Hart. Het kanaal tussen
Amsterdam, Utrecht en de Merwede is in de 19e eeuw stukje bij beetje tot stand gekomen en werd voltooid in 1892/93.
Jan Blanken woonde een groot deel van zijn leven in Vianen, waar ook een monument van hem staat. 
De 11-kilometerlange Arkelroute (wandelroute) leidt  via Gorinchem en Arkel langs het Merwedekanaal en de Linge. Men 
krijgt tijdens deze tocht een goed beeld van het belang van deze brede vaarroute voor de ontwikkeling in deze omgeving.
Onderweg passeert men molens, een oude verdedigingswal en prachtige polders. De route is te koop bij de VVV in Gorinchem
en online te bestellen in de VVV-shop. Surf naar http://www.vvvgorinchem.nl/natuur_wandel_route.html

19. Drooglegging met stoomkracht (19e eeuw)
De eerste Hollandse polderstoomgemalen in de polder Blijdorp en de Mijdrechtse droogmakerij werden een mislukking
(1795). Succesvoller verliep de drooglegging van de Haarlemmermeer met o.m. de Cruquius (1847). Door de eeuwen heen
waren de meren tussen Leiden, Haarlem en Amsterdam uitgegroeid tot "een grote hongerige waterwolf", die steeds meer
grondgebied verslond. In 1847 begonnen ingenieurs met drie gemalen - uitgerust met Engelse stoommachines - aan de
drooglegging van de Haarlemmermeer, die werd voltooid in 1852. Tien jaar eerder werd de Zuidplas drooggemalen, toen nog
hoofdzakelijk met tientallen windmolens...
Samen met de stoomgemalen ''Leeghwater'' en ''Lijnden'' pompte de Cruquius van 1847 tot 1852 het Haarlemmermeer leeg
en hield het daarna droog. Het gemaal is sinds 1933 niet meer in gebruik en doet nu dienst als museum. Het museum toont
de Cruquius in zijn oer-Hollandse context: de nooit aflatende strijd tegen het water. Bezoek www.museumdecruquius.nl

20. Steenplaatsen en pannenbakkerijen (ca 1850) 
Voor de opkomst van de steenfabrieken in het rivierengebied was het Groene Hart een belangrijk productiegebied van 
bakstenen en dakpannen. De Oude Rijnzone was het oude middelpunt van de Hollandse pannen- en steenbakkerijen en de
Hollandsche IJssel-regio een productiecentrum voor de baksteen in West-Nederland. Hier werden o.m. de lichtrode Rijn- en
gele IJsselsteentjes geproduceerd, langs de Vecht de Vechtsteentjes.
Al wandelend ontdekt men de locaties waar vroeger steen- en pannenfabrieken langs de rivieroevers lagen. Op verschillende
plaatsen is hier nog het een en ander van te zien. Wandelingen staan beschreven in B.R.Feis/H.Rutten, De Achterkant van
Holland. Bezoek www.groenehart.info om het wandelgidsje te bestellen

21. Meester Lalleman tegen de kinderarbeid (1855)
Touw was in de tijd van de zeilvaart een belangrijk Groene Hart-product. In Moordrecht draaiden de lijnbanen vooral dankzij
goedkope kinderarbeid. De Moordrechtse hoofdonderwijzer Lalleman stelde in publicaties deze misstanden aan de kaak. Zijn
vlammende pleidooien tegen kinderarbeid vormden mede de aanzet tot de Wet op de Kinderarbeid (1874), de eerste sociale
wet in Nederland.
In museum De Baanschuur in Oudewater wordt de geschiedenis van de touwfabricatie op levendige wijze verbeeld. De
bezoekers kunnen zelfs in de huid kruipen van hun voorouders en zelf een touw maken! Bezoek www.touwmuseum.nl 

22. Haagse School-schilders in het Groene Hart (ca 1875)
Geïnspireerd door de School van Barbizon verzetten de kunstenaars van de Haagse School zich tegen de snelle industrialisatie
eind 19e eeuw. Zij zochten nieuwe inspiratie in de ongerepte natuurgebieden van het Groene Hart, o.a. de Nieuwkoopse
Plassen. Bekende kunstenaars die vaak in Nieuwkoop en Noorden kwamen waren o.m. Jan Hendrik Weissenbruch, Willem
Roelofs en Paul Gabriël. Ze konden verblijf houden in een plaatselijk schilderspension 'Moeder Verzijden'.  
In het Dordrechts Museum zijn diverse doeken van Weissenbruch en Gabriël te bezichtigen. Bezoek www.museum.dordt.nl
Verder zijn er werken te vinden in het Museum Mesdag in Den Haag, de Lakenhal in Leiden en het Rijksmuseum te
Amsterdam.                  
Schilderijen in de Nieuwkoopse traditie van de Haagse school zijn ook te zien bij de goed geoutilleerde
Galeriehoeve/Beeldenpark Rijlaarsdam in Nieuwkoop (www.rijlaarsdam.nl). 

23. Stichting Samson Uitgeverijen (1882)
Nicolaas Samson bedacht als secretaris van de gemeente Alphen aan den Rijn een speciale inrichting voor de Gemeentelijke
Administratie. Zijn eigen bedrijf zou uitgroeien tot een wereldbekend grafisch bedrijf (voorheen Samson, nu de firma Kluwer).
De oprichting van Samson staat model voor tal van andere grote (beursgenoteerde) - internationale - ondernemingen die in
het Groene Hart werden gesticht, zoals bijvoorbeeld Van Houten Cacao (Weesp), de Glasfabriek van Leerdam, Nutricia
(Zoetermeer), Andrelon (Bodegraven) enz. Vaak gebruikten deze ondernemingen symbolen uit het Groene Hart als reclame-
logo; het meest bekend zijn de reclameplaatjes van Van Houten.
Er zijn natuurlijk diverse websites te vinden van Groene Hart-bedrijven. Een leuke historische website met veel symbolen van
het Groene hart is www.vanhoutencacao.com.

24. Boerinnenkaas (ca 1900)
Juist in de tijd van de opkomende zuivelindustrie wordt kaas van de boerderij een bekend product van het Groene Hart. De
boerin maakt de kaas. Zij staat centraal en daarom spreken wij bij voorkeur van boerinnenkaas. De boer doet de handel.
Kaasboerderijen, markten voor boer(inn)enkaas (o.m. in Breukelen, Woerden, Gouda, Bodegraven, Alphen aan den Rijn,
Oudewater en Groot-Ammers), kaaspakhuizen en een coöperatie voor kaasproducenten (De Producent in Gouda) dateren uit
deze periode. 
Veel zelfkazers zijn er mee opgehouden, maar in het Groene Hart zijn er nog tientallen. In Zoeterwoude bijvoorbeeld twaalf.
Zij ontwikkelden o.m. de grappige en succesvolle hartenkaasjes.
In Bodegraven, het centrum van de kaashandel, bevindt zich het Kaasmuseum. Op levendige wijze wordt hier de kaasmakerij
in beeld gebracht. http://bodegraven.atspace.com/p-kaas.htm
Wil men het boerenkaasbedrijf eens van dichtbij meemaken, dan is een rondleiding door kaasboerderij de Graaf een geschik-
te optie. Bezoek http://www.vvhp.nl/kaasboerderij-degraaf
Een bekend product van zelfkazers is de Zoeterwoudse Boerengoudse, verkrijgbaar bij Kaasboerderij Captein, Kaasboerderij
Van Veen, Kaasboerderij Onderwater, Kaasboerderij Polderzicht en Kaasboerderij Rustdam, allen uiteraard te Zoeterwoude.
Zie ook www.boerenkaas.nl.

25. De dijkadel van Alblasserdam en Sliedrecht (ca 1900)
In de zuidwesthoek van het Groene Hart - langs de Noord en de Merwede -  is de bedijking het zwaarst en zijn de rivieren
het breedst. Hier was de water- en grondbouw vanouds het verst ontwikkeld. Sinds de tijd van de industrialisatie bloeien daar
het baggerbedrijf, de scheepsbouw en aanverwante sectoren: de zgn. dijkadel (Bos, Van der Giessen, Smit, Kalis, Volker, Van
Oord en anderen) vorm(d)en met de griendwerkers en werfarbeiders een eigen economie en cultuur.
In Sliedrecht huist het Nationaal Baggermuseum. Aan de hand van vele illustraties, schaalmodellen, objecten en films leert
men de geschiedenis van het baggerbedrijf kennen. Momenteel biedt het museum hiernaast een tijdelijke expositie over
dijkverzwaring aan. Bezoek www.baggermuseum.nl

26. Het Naardermeer natuurmonument (1905)
Natuurbeschermers weten op initiatief van de bekende biologen Jac.P. Thijsse en E. Heimans te voorkomen dat het
Naardermeer in een vuilstortplaats verandert. In 1905 wordt de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten opgericht en
het Naardermeer aangekocht als het eerste natuurmonument in Nederland.  
Het Naardermeer staat nu bekend als rustgebied, maar het heeft ook veel te bieden voor recreanten. Er lopen meerdere wan-
del- en fietsroutes door het gebied. Een vaartocht over het meer behoort tot de mogelijkheden. Bezoek www.naardermeer.nl

27. Het Wassende Water (1925)
De Watersnood van 1953 dreigde ook in het Groene Hart uit te lopen op een grote ramp doordat Schielands Hoge Zeedijk 
op doorbreken stond. Schipper Arie Evegroen legde zijn binnenvaartschip in hoge nood echter voor de verzwakte dijk. 
Zijn huzarenstukje voorkwam daarmee dat het Groene Hart tot aan Leiden onder water zou zijn gelopen.
Een indringend beeld van de aloude watersnoodproblematiek geeft Het wassende water (1925), de belangrijkste roman van
de streekschrijver Herman de Man (1898-1946), geboren in Woerden. Het wassende water is en blijft van fundamentele
betekenis in het Groene Hart. Het leeft in herinnering, van de beruchte Sint-Elisabethsvloed in 1421 - ontstaan van de
Biesbosch - tot aan de huidige voorspellingen van hoger water onder invloed van klimaatverandering.
In Ouderkerk aan den IJssel kunt u het Watersnoodmuseum vinden. Een andere interessante inkijk in de waterhuishouding
geeft een bezoekje aan het Gemaal de Hooge Boezem bij Haastrecht. Bezoek www.watersnoodmuseum.nl en 
www.gemaalhaastrecht.nl

28. Wim Kok en het poldermodel (1994-2002)
Wim Kok werd geboren in Bergambacht en groeide op als zoon van een timmerman. Hij volgde een opleiding aan het
Instituut Nijenrode in Breukelen, maakte carrière bij de bouwbond NVV en werd voorzitter van de grootste vakbond in
Nederland, de FNV. Daarna werd hij de voorman van de PvdA en minister van Financiën in het kabinet-Lubbers. Van 1994 
tot 2002 was Kok minister-president van twee "paarse" kabinetten in de hoogtijdagen van het zgn. poldermodel. 
Het poldermodel typeert de geest van overleg en tolerantie in het polderland. Al in de Middeleeuwen werd er van de 
bewoners van de Lage Landen een verregaande samenwerking verreist om dijken te bouwen en het land leefbaar te houden.
De consensuspolitiek met als noemer het poldermodel is mede een product van de stevige onderhandelingen tussen de
werkgevers en werknemers. Vakbonden spelen dus een grote rol in het ontwikkelen en voortzetten van deze typische
Hollandse vorm van politiek. Bezoek www.deburcht-vakbondsmuseum.nl

29. Aanwijzing Groene Hart als Nationaal Landschap (2003)
De term 'groene hart' werd het eerst gebruikt in 1958, in een eindrapport van een werkcommissie over "De ontwikkeling van
het Westen des Lands". Hierin werd het open middengebied van de Randstad aangeduid met "het Hollands-Utrechtse weide-
gebied als het groene hart van het geheel". Daarna werd de term 'groene hart' - in relatie tot de stedenring van de Randstad
- gebruikt in vervolgnota's over de ruimtelijke ordening. 
Al deze nota's hebben echter het dichtslibben en verstedelijken van het Groene Hart niet kunnen voorkomen, waardoor het
gebied in demografische en sociologische zin sterk van karakter is veranderd; zo is de werkgelegenheid in de landbouw sterk
teruggelopen. Van het Groene Hart zijn bovendien de randgebieden "afgeknabbeld", o.a. bij Amsterdam, Rotterdam en
Utrecht, waardoor Rotterdam en Zoetermeer aan Gouda dreigen vast te groeien.
In de Nota Ruimte (2003) wordt het Groene Hart aangewezen als Nationaal Landschap. De  Stuurgroep Groene Hart - 
gevormd door de drie provincies - wil nu een beleid ontwikkelen dat is gericht op handhaving van de resterende open ruimte,
natuur en landschap, o.m. door nieuwe functies voor recreatie en toerisme.
Wilt u meer weten over het Groene Hart? Over de toekomstplannen die er dit gebied spelen? Of bent u benieuwd naar de
mogelijkheden van een recreatief dagje uit? Dit alles is te vinden op website van de Stichting Groene Hart
(www.groenehart.info), of van de Stuurgroep Groene Hart (www.groene-hart.nl).

30. De eerste Wielerronde van het Groene Hart (2007)
In 2007 wordt de eerste grote Wielerronde van het Groene Hart verreden: startpunt van een jaarlijkse traditie. 
Het Groene Hart is zeker ook een 'sportief-gebied'. Veel bekende sporters zijn in het Groene Hart geboren, zoals beroemde
wielrenners als Jan Janssen (Nootdorp), Arie van Vliet (Woerden) en Joop Zoetemelk (Rijpwetering); of even beroemde
schaatsers als Hein Vergeer, Leo Visser (beiden uit Haastrecht) en Henk Angenent (Woubrugge) de laatste winnaar van de
Elfstedentocht; en Nederlands bekendste tafeltenniskampioene Bettine Vriezenkoop komt uit Hazerswoude. 
Een typerende poldersport in het Groene Hart is het polstokverspringen over water met jaarlijks een tweekamp tegen de
Friezen. Deze tweekamp is in 2006 door de Hollanders gewonnen.
Op 24 maart 2007 zal de eerste Ronde van het Groene Hart worden gereden. De ronde wil eer doen aan de wielerprestaties
van Joop Zoetemelk én de cultuur en natuur van het Groene Hart aanprijzen. Het evenement markeert zowel het belang van
de sport in dit gebied evenals haar grote culturele waarde. Bezoek www.rondevanhetgroenehart.nl

Wilt u meer weten over het Groene Hart? Wilt u een vriend van het Groene Hart worden?
Word dan donateur van de Stichting Groene Hart. U betaalt een minimumbijdrage van 
€ 10 per jaar, en krijgt hiervoor het kwartaalblad Groene Hart Visie, de wekelijkse Groene
Flits, uitnodigingen voor excursies en congressen en korting op onze publicaties!

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze poster/brochure mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de Stichting Groene Hart.


