
 1. vergroten 
diversiteit 

2.vrijwilligers en 
belangengroepen 

3.herstellen kleine 
landschapselementen 

4.gebieds 
fonds 

5.Overig Ondernemen we actie? 

Bermbeheer  Uitgaan van 4 jaarscyclus 
Ondergrond bepaalt 
beheer 
Wat is bij welk gebied het 
best. 
Lokaal maatwerk. 
Samenwerking zoeken met 
onderhoudsbedrijf en 
vrijwilligers 
 
 

Wilgen rijen om en om 
knotten 
 
 

 Hoe wordt de aannemer 
begeleid buiten zodat hij 
onderhoud op de juiste 
plek op de juiste tijd doet. 
 
 

 In pilots 
Bethunepolder en 
Spengen wordt 
geëxperimenteerd 
met beheer door 
bewoners en dus 
lokaal maatwerk. Tot 
nu toe loopt deze 
pilot succesvol. Pilot 
eindigt eind 2021.  

 Over de rol van de 
aannemer gaan we 
in gesprek met ons 
team buiten 
(openbaar groen) 

Bloemrijke 
bermen en 
terreinen 

Open bermen met 
diversiteit aan 
bloemen. 
Bijenlinten 
Kleurkeur 
 

     In Breukelen is een 
bijenlint samen met 
bewoners aangelegd 
en in Nigtevecht zijn 
er ook 3 aangelegd. 
Plan is om in 2018 
meer locaties te 
zoeken en in 2019 in 
te zaaien (i.s.m. met 
onze eigen Team 
Buiten en wellicht 
partijen zoals de 
vlinderstichting). 

 Keurmerk 
Bijvriendelijke 
Gemeente proberen 
te krijgen in 2018 

Maak een 
soorten lijst 

Planten, struiken 
en bomen lijst 
toegespitst op een 
gebied/ 
ondergrond 
Ga uit van 
inheemse soorten 
Betrek ook 
klimaatadaptie: 

     Niels gaat deze lijst 
opstellen. Is in 
voorjaar 2019 klaar. 



Wateropvang, 
hitte stress 
(hoe dit 
verspreiden?) 

Zoek 
ambassadeurs 
in de kernen 

 Probeer in de kernen 
ambassadeurs te vinden 
om het enthousiasme voor 
het groen over te dragen 
en hierover te praten met 
gemeente en bewoners. 
 
 

  Groene krant 
Vervolg sessies 2x per jaar 
eventueel op locatie 

Dit is geen doel op zich 
maar een middel waarop 
we steeds meer proberen 
te werken. We focussen 
op het losweken van 
groene initiatieven met 
behulp van lokale 
ambassadeurs, maar we 
zetten niet in op het 
creëren van lokale 
ambassadeurs an sich.  
We zullen in gesprek 
gaan met bewoners van 
iedere dorpskern (via de 
wijkteams) gaan 
verkennen wat de 
mogelijkheden zijn per 
dorpskern. 

Informatie over 
het berm en 
groen beheer  

    Vertel meer waarom er 
gekozen wordt voor dit 
beheer 
(BUITEN) 

Er is bij Team Buiten 
(openbaar groen) iemand 
begonnen die zich inzet 
om beter te 
communiceren over het 
wat en waarom van 
openbaar groenbeheer. 
Daarnaast is via 
www.kleurrijkbuiten ook 
een hoop informatie over 
het groenbeheer te 
vinden in Stichtse Vecht 

Aanleg 
natuurvriendelijk
e oevers 

Aanleg 
natuurvriendelijke 
oevers ook in de 
kernen. 

Via project KLE    We gaan bekijken of we 
wellicht met ons team 
Buiten iets met plas-dras 
kunnen doen in onze 
watergangen.  

Een plant voor 
een tegel 

Verstening van 
tuinen tegen 
gaan. 

    In 2017 is dit samen met 
aannemer Verheij en 
Woningcorporatie Portaal 
in Loenen en Breukelen 

http://www.kleurrijkbuiten/


Kijken of het 
mogelijk is dit 
project ook in SV 
toe te passen. 
Bijv. beginnen in 
Kockengen om 
mensen meer 
bewust te maken. 

georganiseerd en in 2018 
in Maarssen. We 
bekijken momenteel of 
we in 2018 per dorpskern 
een Groenparade kunnen 
organiseren die 
ondersteuning & advies 
aan bewoners biedt op 
gebied van leefomgeving 
(met o.a. steen eruit, 
plant erin) 

Adoptie groen 
door (basis) 
scholen 

Laat scholen in de 
diverse kernen 
een stukje groen 
adopteren zodat 
ze meer 
betrokken zijn bij 
het groen in hun 
omgeving 

    Vraagt veel en kundige 
begeleiding. Dit is iets 
waar we nu geen 
capaciteit voor hebben, 
we focussen ons 
vooralsnog op zorgen dat 
ieder kind van een 
basisschool minimaal 1x 
per jaar een activiteit 
rondom natuurbeleving 
doet met school. 

Natuurpaden 
rondom kernen 

Aanleg van (korte) 
wandelroutes 
rondom de kernen 

     We hebben de 
volgende klompen 
paden: 

-Vredelandsepad bij 
Vreeland 
- Zoddepad bij Tienhoven 
-Nimmerdorpad 

 We onderzoeken of 
in Queeckhoven ook 
een pad kan worden 
aangelegd.  

 

Thematische 
fiets/wandel-
routesroutes 

Er is al een start 
gemaakt in 
Maarssen met 
een wandelroute 
met uitleg. 
Er zijn 
voorbereidingen 
dit ook in andere 

    Er is een route bureau in 
oprichting. Eerst kijken 
wat er is dan kijken wat 
er ontbreekt. Daarnaast 
Via Venster op de Vecht 
en Juliët Zevering zijn al 
heel veel routes 
ontwikkelt. Ook zijn er de 



kernen te gaan 
doen 

LAW paden en het 
waterliepad 

Educatie 
cultuurhistorie 

Mensen meer 
bewust maken 
van de historie 
van het landschap 
bv door speciale 
routes  

    Zie bovenstaande punt.  

Educatie/ 
bewustwording 
starten bij 
kinderen 

Beleving en 
uitdaging geven 
aan kinderen 
Onderzoeken of 
er mogelijkheden 
zijn om samen te 
werken met 
andere 
organisaties 

    Begin 2018 hebben we 
met het MEC (Milieu 
Educatief Centrum) een 
inventarisatie gemaakt. 
Er wordt nu gewerkt om 
de laatste ‘gaten’ op te 
vullen. Doel is ieder 
basisschoolkind 1x per 
jaar naar buiten met 
school.  

Les materiaal  
voor basis 
scholen over het 
landschap 

Uitleg over de 
vorm van het 
landschap 
Wat is er al 
beschikbaar bij 
het MEC 

    Zie vorige punt 

Je school kan 
de boom in/ 
Boomfeestdag 

Boomfeestdag      We organiseren 
ieder jaar 
Boomfeestdag in 
maart. Voor veel 
kinderen in groep 8 
is dit de enige buiten 
activiteit met school. 
We blijven dit dus in 
stand houden. 

 Daarnaast gaan we 
vanaf 2019 ieder 
kind een boompje 
om in de tuin te 
planten. 

Waar komt je 
eten vandaan 

Bewustwording bij 
kinderen (maar 
ook ouderen) 
waar hun eten 
vandaan komt. 

    Er zijn al regelmatig 
initiatieven van bedrijven 
en organisaties die open 
dagen organiseren. 



Voorlopig doen wij hier 
niets mee.  

Faciliteren van 
klooien  

Ruimte geven aan 
plekken waar 
kinderen vrij 
kunnen spelen en 
ontdekken. 

    Er wordt in 2018 een 
struintuin aangelegd in 
Maarssenbroek. In 2018 
gaan we inventariseren 
waar dit nog meer 
mogelijk is.  

KLE- 
Hoogstamboom-
gaarden 

  Aandacht voor het 
onderhoud van 
hoogstamboomgaarden 
Vrijwilligers ook 
vruchtgebruik geven. 
 

  In samenwerking met 
LEU (Landschap Erfgoed 
Utrecht) bieden we 
cursussen aan, maar de 
respons is beperkt en 
ook voor vrijwilligers is dit 
lastige materie 

Onderhoud KLE    Maak een 
onderhoudsprogramma 
voor de KLE 

  We houden op een kaart 
in Google maps bij welke 
landschapselementen er 
zijn en wanneer ze voor 
het laatst onderhouden 
zijn. 

Groene kaart 
provincie 

  Landschaps elementen 
opnemen op de groene 
kaart van de provincie (en 
gemeente) 

  De groene kaart van de 
provincie wordt dit jaar 
geherijkt en door ons 
aangevuld waar nodig.  

Natuurdoelen 
van de 
gemeente in 
stedelijk/dorpsg
ebied 

Beschrijf de 
natuurdoelen van 
de gemeente  
binnen de 
bebouwde kom. 

    We gaan hierover in 
gesprek met team buiten 
(openbaar groen).  

Zichtbaarheid 
gemeente 
buiten 

     Er is bij Team Buiten 
(openbaar groen) iemand 
begonnen die zich inzet 
om beter te 
communiceren over het 
wat en waarom van 
openbaar groenbeheer.  
Daarnaast willen we 
kijken met ons team 
Buiten hoe we 
www.kleurrijkbuiten.nl 
kunnen versterken met 
bijv. subsidie informatie 

http://www.kleurrijkbuiten.nl/


Samenwerking 
tussen 
beheerders 
buiten, binnen 
de gemeente-
grenzen 

 Organiseren kennismaking 
en opzoek naar 
mogelijkheden meer 
samen te werken 

   We doen dit al waar 
nodig, maar geen doel op 
zich 

HIT spot mobiel  Caravan op steeds andere 
plek waar vrijwilligers dan 
kunnen werken in het 
groen. 
Wellicht een manier om 
meer vrijwilligers te krijgen. 

   We gaan dit wellicht 
doen, maar dan in iets 
andere vorm (zie groene 
parade) 

Actiever maken 
20-ers en 30-ers  

Groep stimuleren 
met korte acties 
voor families 

    Dit is een heel moeilijk te 
bereiken groep vanwege 
hun drukke leven, niet 
teveel op inzetten. We 
zetten liever in op de 
jeugd 

Herplant bomen 
langs wegen/ 
lanen 

  Op diverse plekken is 
laanbeplanting 
weggehaald. Graag zo veel 
mogelijk herplanten. 
Ook letten op snoeivorm 
van bomen in de lanen.  

  Bespreken met Buiten.  
Hebben we concrete 
plekken waar er gekapt is 
en terug geplant kan 
worden. 

Groen 
behouden en 
niet volbouwen 

Niet alle 
groene/open 
plekken (in de 
kernen) 
volbouwen.  
Niet al het 
(snipper)groen 
uitgeven aan 
particulieren 

   Omgevingsvisie/plan 
Werken met klimplanten 
(klimaat/broedgelegenheid 
e.d) en werken met 
voorzieningen in huizen en 
objecten voor fauna en 
insecten. 

Dit is niet iets wat thuis 
hoort in de agenda 
vergroenen Dit moet 
vastgelegd worden in de 
omgevingsvisie. Deze zal 
de komende tijd 
opgesteld worden in 
overleg met nieuwe raad 
en bewoners.  

Ruimte voor 
waterberging 

      Opnemen met 
duurzaamheid 

 Omgevingsvisie/plan 

 Daarnaast worden er 
5 plekken in de 
Gemeente klimaat 
adaptief gemaakt, 
we gaan op 
verschillende 
plekken ontharden 



(tegel eruit, gras 
erin). 

 Pilot Kockengen: we 
willen bekijken of we 
in Kockengen een 
pilot kunnen doen 
met bijv. natuurgroep 
Kockengen om de 
waterberging in 
mensen hun tuinen 
te verbeteren. 

Open houden 
van zichtlijnen 
naar water, 
weilanden en 
Vecht 

    Om mensen het landschap 
te laten ervaren moeten 
ook de zichtlijnen in stand 
worden gehouden. 

Dit kunnen we niet actief 
afdwingen want het gaat 
in 99% over particuliere 
grond. Via het 
beeldkwaliteitplan en het 
LOP (Landschaps-
ontwikkelingsplan) zetten 
we er wel op in. 

Transport van 
snoeihout naar 
afnemers 

  Is het snoeihout te 
hergebruiken 
Wie voert het af waarheen 
Duurzaam gebruik 
snoeihout 

  We onderzoeken de 
mogelijkheden als 
Gemeente, maar 
vooralsnog is het verre 
van rendabel en zitten er 
veel haken en ogen aan.  

Vogelvriendelijk
e maatregelen 
bij nieuwbouw 

Is het mogelijk bij 
nieuwbouw al 
natuur inclusief 
bouwen op te 
leggen.  
Meenemen 
nestgelegenheid 
bij de bouw. 

    Beleidsdoel in 
bouwvoorschriften/vergu
nningen, dan wel: 
Automatische 
aanbeveling bij 
bouwaanvragen. 
Ook voor infrastructuur  

Aandacht voor 
de leegloop van 
het agrarisch 
gebied en 
schaal 
vergroting van 
de landbouw 

    Hergebruik agrarische 
gebouwen 
Eenzijdig grasland 
Maisteelt 
 

Op provinciaal niveau 
wordt gekeken naar 
leegloop bij agrarische 
bedrijven. Hier zullen we 
in de toekomst een visie 
op moeten ontwikkelen, 
maar heeft nu geen 
prioriteit.  

Geen 
‘verpaarding’ 

     Hier kunnen we niet 
zoveel mee: Het 



van het 
landschap 

hobbymatig houden van 
paarden, of andere 
dieren in het 
buitengebied is 
toegestaan. 

Biologisch 
boeren 

     We kunnen eventueel 
kijken voor Lokale 
training voor boeren 
Werken met natuur en 
landschap, maar het is 
veel duwen en trekken. 

Aandacht voor 
de duisternis 

     Zal deels terugkomen in 
het 
soortenmanagementplan 
waarin bij ontwikkeling en 
bouw omschreven staat 
hoe om te gaan met 
beschermde soorten. 

Aandacht voor 
buitenplaats 
biotopen 

     Binnen de gemeente 
wordt op dit moment 
gewerkt aan een nieuwe 
bestemmingsplan 
regeling voor de 
buitenplaatsen. 
De gemeente is bezig 
met een cultuur 
historische waarden 
kaart. Het is de bedoeling 
om voor de invoering van 
de omgevingswet een 
goede regeling te hebben 
voor cultuurhistorie en 
archeologie. 

 H Waterlinie 
oud en nieuw 

    Verhaal zichtbaar, 
beleefbaar en waarnodig 
herstellen. 
 

I.v.m. de unesco 
nominatie wordt op dit 
moment door de 
provincie veel gedaan 
aan acties rond de 
waterlinie. De gemeente 
sluit zich daar waar 
mogelijk bij aan. 

Recreatie 
gebruiken om 

     Vanuit de NHW / 
cultuurhistorie maar ook 



geld binnen te 
halen voor meer 
groen en 
onderhoud 

bij de Oostelijke 
Vechtplassen wordt 
nagedacht over het 
opzetten van een 
(gebieds) fonds waarin 
recreanten en recreatie 
ondernemers gaan 
bijdragen aan het 
landschap.  

VVV-kantoor 
voor recreatie 

     Op diverse plekken in SV 
zijn Toeristische Opstap 
Punten (TOP’s) opgericht 
waar men informatie kan 
krijgen.  
Er is een TOP bij: 

- Slot Zuylen 
- Maarsseveense-

plassen 
- P&R Breukelen 

 


