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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
Na de samenvoeging van de gemeentes Maarssen, Breukelen en Loenen in 2011 is door het gemeentebestuur van de nieuwe gemeente Stichtse Vecht 

besloten dat de eerder voor die gemeenten vastgestelde LandschapsOntwikkelingsPlannen (LOP’s) verder uitgevoerd zouden gaan worden. De uitvoering 

van de LOP’s vraagt om een agenda waarbij met de beschikbare middelen en capaciteit uitvoering gegeven gaat worden aan de LOP’s. 

Gekozen is voor het thema Vergroenen omdat het groen symbool staat voor de kracht van de natuur en de waarde van het landschap en leefbaarheid van 

wijken en kernen. 

 

1.2 Doel 
Het doel van de deze notitie is het geven van een uitvoeringsagenda voor de komende 5 jaar voor het ‘vergroenen’ van Stichtse Vecht. Het is geen 

beleidsstuk met nieuw beleid maar de notitie geeft een aantal concrete acties en processen waarmee we groene accenten binnen de gemeente willen 

aanbrengen gebaseerd op de landschapsontwikkelingsplannen. Deze acties en processen zijn afgestemd op de beschikbare capaciteit en financiën zodat ze 

ook werkelijk uitgevoerd kunnen worden. 

 

Daarbij willen we ons vooral richten op de volgende punten; 

 Vergroten diversiteit en beleefbaarheid van het groen in de woonomgeving van de inwoners; 

 Bevorderen en ondersteunen van vrijwilligers, belangengroepen en burgerbeheer in het groen; 

 Behouden en herstellen kleine landschapselementen; 

 Opzetten gebiedsfonds. 
 

 

1.3 Planproces 
Ter voorbereiding van deze agenda is in 2015 een aantal klankbordgroepsessies gehouden. De uitkomsten hiervan vindt u terug in Bijlage 1. Op basis van de 

resultaten uit de klankbordgroep is een lijst gemaakt van acties en processen. Deze vindt u terug in de agenda. 

Daarnaast zijn de afgelopen periode ook al diverse grote (gebieds)processen gestart waarbij verschillende overheden samenwerken, zoals Kockengen 

Waterproof en Gebiedsontwikkeling Oostelijke Vechtplassen. Tevens zijn we zelf gestart met burgerbeheer voor Polder Spengen en de Bethunepolder. Ook 

heeft het provinciebestuur,via de gebiedscommissie Utrecht West, begin 2017 besloten geld beschikbaar te stellen om de kleine landschapselementen  in 

stand te houden en te verbeteren, waarvoor de portefeuillehouder Natuur & Landschap  is aangewezen als bestuurlijk trekker. 

 

1.4 Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 geeft de inleiding en de aanleiding van deze Agenda Vergroenen.  

Hoofdstuk 2 gaat in  op de rol van de gemeente en beschrijft de 4 onderdelen waarop we groene accenten willen zetten. Ook komen hier de instrumenten aan 

de orde die we daarbij in willen zetten.  



4 
 

In hoofdstuk 3 wordt het programma via een zogenaamde ínfographic’ weergegeven. Hierdoor is in één oogopslag duidelijk wanneer we welk onderdeel willen 

uitvoeren.  

In hoofdstuk 4 wordt per instrument aangegeven of er personele of financiële inzet van de gemeente gevraagd wordt , hoeveel en of hiervoor al dekking is. 

In bijlage 1 is het verslag van de werkateliers te vinden. In bijlage 2 is aangegeven waar de genoemde punten uit de ateliers terug komen.   
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2 Groene accenten zetten 
 

2.1 Wat gebeurt er al? 
De LOP’s geven een veelvoud aan wensen en acties om het buitengebied aantrekkelijk te maken en te houden. Sinds de vaststelling van de LOP’s zijn al 

diverse acties in gang gezet. 

Er is gestart met: 

 Gebiedsproces groot-Wilnis Vinkeveen: Het herinrichten van het gebied zodat landschap en natuur zich goed kunnen ontwikkelen en de bodemdaling 

vermindert. 

 Gebiedsproces Oostelijke Vechtplassen: het verbreden van de vrijetijdssector in dit gebied om de economische impact te verbreden en te zorgen dat 

dit stuk landschap in stand blijft en duurzaam gebruikt wordt.  

 Burgerbeheer Bethunepolder: bewoners nemen het beheer van de bermen uit handen van de gemeente en krijgen hiervoor een vergoeding. 

 De provincie en gemeente hebben hun waardevolle groene elementen in beeld gebracht op de Groene kaart en de gemeente heeft haar 

cultuurhistorische elementen in beeld gebracht op de Cultuurhistorische waardenkaart. 

 Op diverse plekken zijn wandelingen uitgezet met toelichting op de waardevolle elementen.  

 Er zijn klompenpaden geopend bij Vreeland, het Vredelandsepad en Tienhoven, het Zoddenpad en binnenkort het Nimmerdorpad. 

 Realisatie van Toeristische overstappunten (TOP’s) 

 Ontbrekende stukken in het Jaagpad worden aangelegd en de betekenis ervan verduidelijkt. 

 

Verder wordt  aansluiting gezocht bij reeds lopende initiatieven van andere partijen zoals bijvoorbeeld het Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), die verschillende 

bijeenkomsten organiseert om vrijwilligersgroepen & gemeenten in provincie Utrecht met elkaar te verbinden rondom het cultuurhistorisch landschap. 

 

2.2 Rol van de gemeente 
Met de beschikbare capaciteit en middelen kan niet alles opgepakt worden. We willen ons daarom concentreren op de volgende punten: 

 Streven naar de beste kwaliteit van het groen en het landschap met de beschikbare middelen. 

 Faciliteren van de vrijwilligers waar nodig en verjongen en uitbreiden van de vrijwilligers- groepen in het groen. 

 Helder toetsingskader bieden bij groene initiatieven in de kernen en in het buitengebied. 

 Zoeken van samenwerking met reeds bestaande organisaties in en om de gemeente om maximale synergie te krijgen voor het landschap, mensen en 

de economie. 

 

2.3 Vergroten diversiteit in het groen in de woonomgeving van de inwoners 
Door het groen in de directe woonomgeving van onze burgers aantrekkelijker te maken, willen wij er voor zorgen dat ze zich meer betrokken voelen bij hun 

woonomgeving. Hierbij kan gedacht worden aan een andere groeninrichting die meer soorten bevat en daardoor ook meer vogels en insecten trekt. Ook 

projecten die te maken hebben met het klimaatbestendig maken van de woonomgeving kunnen hierbij betrokken worden. 
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Begin 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden waarin een aantal ‘groene’ wetten zijn samengevat. Als onderdeel hiervan willen we een 

gemeentebreed ‘potentieonderzoek’ uit laten voeren naar de beschermde dieren en planten in onze gemeente. Daarnaast willen we gemeentebreed een 

soortenonderzoek laten uitvoeren voor specifieke beschermde soorten zoals de gierzwaluw, huismus en alle vleermuizen. Met zo’n onderzoek kan een 

soorten managementplan (SMP) worden opgesteld en een generieke ontheffing worden aangevraagd bij de provincie. Onderdeel van het SMP zijn de 

zogenaamde mitigerende maatregelen; zoals vervangende nestruimte, groenstructuur of voedselplek. Op deze manier kan een telkens terugkerend duur 

onderzoek voor de gemeente en de burgers voorkomen worden en wordt op basis van het SMP een goed integraal beleid en beheer geregeld om de 

beschermde soort in stand te houden. 

 

Wat willen we bereiken  

 Meer diversiteit in het groen en de natuur dichter bij huis 

 Meer betrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving 

 Meer beleving van het groen en de natuur om de kernen 

 

Welke instrumenten gaan we daarbij inzetten 

 Boomfeestdag 

 Bijenlint1 

 Groenstructuurplan 

 Schatkaart2 

 Historie in het groen 

 Catalogus Groen om het huis3 

 Potentieonderzoek (Nbw) 

 Soorten onderzoek en soorten managementplan (Nbw) 

 Toeristische Opstap Punten (TOP) 
 

2.4 Vrijwilligers, belangengroepen en burgerbeheer in het groen 
De gemeente werkt samen met verschillende vrijwilligers organisaties die op dit moment nog niet op dezelfde wijze worden ondersteund. Daarnaast willen we 
in het buitengebied meer inzetten op burgerbeheer om de kwaliteit van het beheer te verbeteren. 
 
Wat willen we bereiken 
Met het uitwerken van het vrijwilligersbeleid in het groen is het voor elke groep helder:  

 wat zij van de gemeente kunnen verwachten 

 wat de gemeente van hen verwacht 

 welke ondersteuning zij (kunnen) krijgen 

 hoe de financiën geregeld zijn 

                                                                                 
1 Een initiatief in Breukelen om bijen meer voedselplekken te geven door het aantal plekken te vergroten en de diversiteit aan bloemen en planten te vergroten. 
2 Een kaart voor de schooljeugd met buitenactiviteiten die je gedaan moet hebben. 
3 Een catalogus voor particulieren met voorbeelden van inheemse tuinplanten, groene daken, nestkasten voor vogels en vleermuizen en adviezen voor hemelwaterafvoer. 
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Door bijvoorbeeld het werk meer projectgericht te maken willen we de vrijwilligersgroep: 

 verjongen 

 diversifiëren 
 
Door burgerbeheer in te zetten willen we: 

 Een kwalitatief betere output krijgen 

 Bewoners meer betrekken en verantwoordelijk maken voor hun omgeving 
 
Instrumenten die we daarbij in willen zetten 

 Ondersteuning en uitrusting vrijwilligersgroepen in het groen (Vrijwilligersbeleid) 

 Ondersteunen groene initiatieven 

 Meer samenwerken met MEC (Milieu-educatie Centrum) 

 Samenwerking met gebiedscommissie West en LEU (Landschap Erfgoed Utrecht) 
 

2.5 Behouden en herstellen kleine landschapselementen; 
Een belangrijk onderdeel van de beleving van het landschap, met name in het buitengebied, zijn de kleine landschapselementen (KLE). Deze elementen zijn 
van belang omdat ze van oudsher kenmerkend zijn voor dit gebied en laten zien hoe onze gemeente er vroeger uitzag. Met het in stand houden van deze 
elementen kunnen we de geschiedenis van het landschap niet alleen vertellen, maar ook laten beleven. Bijvoorbeeld hoe belangrijk de bosjes op het erf van 
de boer waren om goed hun werk te kunnen doen, of hoe legakkers ervoor zorgden dat mensen het niet koud kregen in de winter. Ook de provincie vindt 
deze elementen dermate belangrijk dat zij hier begin 2017 een apart fonds voor ingesteld heeft.  
Onder streekeigen elementen worden verstaan: 
 

 Geriefhout- en hakhoutbosjes 

 Knotbomen 

 Bomenrijen, singels en lanen 

 (hoogstam)boomgaarden 

 Trilveen 

 Legakkers 

 Stroomruggen 

 Poelen 

 Slotenpatronen 
 
Wat willen we bereiken 
Door in te zetten op het behouden, onderhouden en vernieuwen van kleine landschapselementen willen we het landschap en de waardes die daar bij horen 
behouden en versterken zodat dit aantrekkelijk blijft voor onze inwoners en bezoekers. 
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Instrumenten die we daarbij in willen zetten 

 Regeling KLE ( in samenwerking met provincie Utrecht) 

 Subsidie RVV: een subsidie voor het onderhoud aan kleine landschapselementen op agrarische grond. 4 

 Ondersteuning groene initiatieven 

 Verankeren van de waarden en elementen in het ruimtelijk beleid 

 De Groene kaart (bomenbeleid) 

 Samenwerking met gebiedscommissie West en LEU 
 

2.6 Opzetten gebiedsfonds 
In de door de raad overgenomen LOP’s staat over het gebiedsfonds het volgende; 

Vanuit bestaande regelingen voor landschapsontwikkeling en landschapsbeheer is niet altijd een dekkende financiering mogelijk. Dit vormt vaak een 
knelpunt in de uitvoering van projecten. Toch is het wenselijk dat bepaalde onderdelen van de visie actief gestimuleerd worden door de gemeenten door 
deze op te nemen in projecten. Om de slagingskans van een aantal van deze projecten te vergroten is het van belang dat de gemeenten een extra 
stimulans geven in een stuk ontbrekende financiering. Deze gemeentelijke bijdrage kan vaak via subsidieregelingen verdubbeld of verdrievoudigd worden, 
maar kan dan de vereiste eigen bijdrage afdekken. Deze financiering werkt dan als een cofinanciering. Een dergelijke financiering kan worden opgezet via 
een landschapsfonds. 

 

Wat willen we bereiken 

Met het opzetten van het gebiedsfonds willen we een blijvende financiering van projecten in het kader van het LOP garanderen. 

 

Instrumenten die we daarbij in willen zetten 

 Potentieonderzoek: hoe zetten wij als gemeente een gebiedsfonds op en levert dit op wat we voor ogen hebben? 

 

 

                                                                                 
4 Het collectief Rijn Vecht en Venen gaat zich vanaf 2016 met de aangesloten agrariërs richten op weidevogelbeheer, bloeiende slootkanten, broedgebieden voor de zwarte stern, foerageergebied 
voor de purperreiger en leefgebied voor de libellensoort groene glazenmaker, landschapselementen en verbetering van de waterkwaliteit in boerensloten. 
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3 Programma 
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4 Begroting 

 
Maatregel Financien Dekking Uitvoering 

  Boomfeestdag € 1.915 begroting lopend 

  Bijenlint € 0 - lopend 

  Groenstructuurplan € 0 - lopend 

  Schatkaart € 0 - gereed 

  Historie in het groen € 8.150 begroting lopend 

  Catalogus groen om het huis MEC, gemeente begroting (m.i.v. 2019  na afronden potentieonderzoek 

  Soorten onderzoek € 55.000 begroting start in 2018 

  Potentie onderzoek € 45.000 begroting start in 2018 

  Soorten onderzoek, en soorten managementplan € 35.000 begroting (m.i.v. 2019) start in 2019 

  Recreatie om de stad Utrecht Provincie Utrecht extern lopend 

  Toeristische opstappunten 
Gemeente en 

recreatieschap 
 

lopend 

  
Burgerbeheer (wat willen we hier als gemeente mee en 
wat levert het op?) € 0 - lopend 

  
Ondersteuning voor uitrusting en vervoer vrijwilligers 
(GLOP e.a.) € 11.900 begroting lopend 

  Vrijwilligersbeleid € 2.000 begroting lopend 

  
Ondersteunen groene initiatieven (niet vallend onder 
KLE/RVV) € 9.950 begroting lopend 

  Meer samenwerken met MEC € 0 begroting lopend 

  
Samenwerken met gebiedscommissie Utrecht West en 
LEU € 0 - lopend 

  Regeling KLE € 0 - lopend 

  LOP projecten € 13.300 begroting   

  Verankeren ruimtelijk beleid € 0 - lopend 

  (Herijken) groene kaart € 0 - lopend 

  
Onderzoek opzet gebiedsfonds (inc. Verkoop 
snippergroen) € 0 - start in 2018 
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Legenda 

  vergroten diversiteit 
     vrijwilligers en belangengroepen 
     herstellen kleine landschapselementen 
     gebiedsfonds 
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5 Bijlage 1: verslag atelier Agenda Vergroenen 
Atelier Vergroenen Stichtse Vecht 

Stichtse Vecht gaat vergroenen. Dat wil zeggen: bewoners, vrijwilligers, agrariërs en andere ondernemers, verenigingen en overheden zetten zich in voor een 

groene gemeente. Dat de wil er is, bleek op 3 maart 2015 tijdens het atelier Vergroenen Stichtse Vecht. Dit document is een terugblik op deze bijeenkomst.  

 
Niels van den Berg 

“In de afgelopen decennia zijn veel groen- en landschapselementen verdwenen in Stichtse Vecht. In het huidige landschap moet je kansen zoeken om te 

vergroenen. Een passage onder de weg als deze wordt vernieuwd, knotwilgen langs een nieuwe stal, overgebleven hoekjes met schraal grasland. Er zijn 

kansen genoeg die we samen moeten grijpen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frans ter Maten 

“Inwoners moeten betrokken raken bij hun eigen landschap. Niet alleen de overheid moet initiatief nemen, iedereen moet initiatief kunnen nemen om het 

landschap te vergroenen. De overheid moet daar ruimte voor geven.”  
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Gebiedstafel Veenweidegebied 

 

Betrokkenheid 

De toekomst van het 

veenweidegebied is een 

verantwoordelijkheid van ons 

allemaal. Ondernemers, inwoners en 

de overheid dragen allemaal hun 

steentje bij. Om inwoners en 

ondernemers enthousiast te maken is 

het essentieel de kennis over het 

gebied te vergroten, te beginnen bij 

schoolkinderen. Als er methoden 

worden ontwikkeld, zoals lezingen, presentaties en filmpjes, kunnen meerdere partijen daar gebruik van maken. Een belangrijke doelstelling is om het aantal 

vrijwilligers op peil te houden of zelfs te vergroten, bijvoorbeeld voor de volgende werkzaamheden. 

 

 Inzet voor behoud van het Veenweidegebied, door het volgen van ontwikkelingen en beheer. 

 Het knotten van wilgen. Het waterschap staat ze nu alleen nog toe op dijken als het onderhoud goed geregeld wordt. De gemeente kan hier een 

facilliterende rol in nemen. 

 Onderhoud van groepschuilplaatsen als elementen van de waterlinie. 

 

Samenwerking tussen stichtingen, verenigingen, ondernemers en overheid vergroot de slagkracht. Er is al veel georganiseerd in Stichtse Vecht waar 

vrijwilligers zich bij aan kunnen sluiten. Wel is het van belang dat de bestaande instanties zo goed mogelijk gepromoot worden. En dat de vrijwilligers worden 

ondersteund, bijvoorbeeld door een gemeentelijke landschapcoördinator. 

 

De betrokkenheid met het landschap wordt ook vergroot door het veenweidegebied beleefbaar te maken, bijvoorbeeld door een route te ontwikkelen vanaf 

recreatieterrein “De Aa” met voldoende overnachtingsmogelijkheden in het gebied. 

 

Waardevolle landschapselementen 

Het karakteristieke beeld van het open veenweidegebied wordt voor een groot deel bepaald door waardevolle landschapselementen. Elementen die tijdens 

het atelier veel zijn genoemd, zijn het copelandschap, de geriefhoutbosjes en het netwerk van rietmoeras. 

 

 Voor het beschermen van het copelandschap is het vooral van belang om de lengte van de kavels in stand te houden. De gemeente kan hier 

ruimtelijk beleid voor inzetten. De kavelbreedte is van secundair belang. In de loop van de eeuwen zijn hier al veel wijzigingen in aangebracht. Het 

vertrekpunt is de oude copemaat van 113 x 1250 meter. 
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 Geriefhoutbosjes met hun ringsloten moeten behouden blijven in het landschap, net als overige monumentale bomen. Ook is het interessant om bij 

ontwikkelen in het gebied te kijken naar het aanplanten van nieuwe of verdwenen bosjes. Nieuwe bosjes kunnen dienen om nieuwe bebouwing uit het 

zicht te houden. Ook boomrijen langs provinciale wegen worden als waardevol ervaren en mogen niet verloren gaan.  

 Rietmoeras is karakteristiek voor het veenweidegebied, maar momenteel is onvoldoende sprake van een aaneengesloten netwerk. Gekeken moet 

worden naar de mogelijkheden om een netwerk te ontwikkelen. 

 

Een belangrijke taak is weggelegd voor boeren, georganiseerd in LTO en de ANV’s, die altijd een belangrijke rol hebben gehad bij de vorming en 

instandhouding van het buitengebied. Ook het recreatieschap heeft beeldbepalende stukken grond in eigendom en beheer. Als op deze terreinen het 

recreatieve gebruik toeneemt, moet dit zo goed mogelijk worden ingepast in het landschap. Aanvullend kan een herstelprogramma voor cultuurhistorische 

landschapselementen worden opgezet als samenwerking tussen publieke en private partijen.  

 

Ecologie 

Door het veenweidegebied lopen verschillende verbindingen van de Ecologische Hoofdstructuur, maar ook 

daarbuiten is het een gebied met veel ecologische schatten. Ter bevordering van een rijke flora en fauna zijn 

diverse maatregelen geopperd.  

 

 Realisatie plas-dras oevers, bijvoorbeeld op gemeentelijke gronden. Deze gebieden kunnen dienen als 

waterberging, ter verbetering van de waterkwaliteit en als geschikt biotoop voor diverse beschermde 

soorten. 

 Een gevarieerde grondinrichting bevorderen ten behoeve van weidevogels. 

 Meer broedhopen voor ringslangen in het buitengebied, bijvoorbeeld op gemeentelijke gronden. Geef ook 

voorlichting aan inwoners om zelf broedhopen te maken en faciliteer vrijwilligers. 

 Richt het gemeentelijk groen in met inheemse soorten die vlinders en bijen aantrekken. 

 Houd rekening met de flora en fauna bij infrastructuur en beheer. Gefaseerd onderhouden, looprichels, 

padvriendelijke stoepranden, putten. enz. 

 

Kostendragers  

 Stel een landschapsfonds in 

 Zorg voor een eenvoudige subsidieregeling voor onderhoud á la de voormalige provinciale regeling voor 

kleine landschapelementen 

 Recreatieondernemers exploiteren het landschap en moeten daarom ook bijdragen aan de kosten voor 

instandhouding en het herstel van het landschap, via een revolverfonds dat uitkeert aan de eigenaren van 

het cultuurhistorische groen. 

 

Aandachtspunten 
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In het hele veenweidegebied zijn de gevolgen te merken van veenoxidatie. In combinatie met de klimaatverandering kan dit in de toekomst leiden tot een 

bedreiging van het huidige gebruik. In een samenwerking tussen overheden en belanghebbenden worden visies ontwikkeld, om op de ontwikkelingen te 

anticiperen en bodemdaling zoveel mogelijk tegen te gaan. 
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Vechtstreek 

 

Landschap 

Het karakteristieke beeld van de Vechtstreek 

is een meanderende rivier langs oude 

dorpskernen en buitenplaatsen. Het in stand 

houden van de buitenplaatsen en hun 

landgoederen is in ecologisch, 

cultuurhistorisch en toeristisch opzicht 

essentieel. De gemeente profiteert van de 

toeristische aantrekkingskracht, maar daar 

moet ook iets tegenover staan. Genoemd 

tijdens het atelier is het opzetten van een 

samenwerkingstructuur voor landgoederen, 

eventueel vanuit de structuur voor onderhoud 

van de Vechtoever. De Gemeente kan een rol 

spelen in de ondersteuning van het 

groenonderhoud op landgoederen, 

bijvoorbeeld door het coördineren van vrijwilligersgroepen.  

 

Om het landschap van de Vechtstreek te beschermen moeten duidelijke voorwaarden worden gesteld aan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.  

 

 Bij ontwikkelingen altijd letten op de open zichtlijnen (oost-west). Ook hoogopgaande 

beplanting heeft effect op de doorzichten. 

 Karakter van bebouwing bewaken: geen nieuw Overweer of Stadskantoor 

 Plantenvlotten in de “Stedelijke Vecht” 

 Het onderhoud van de bomen langs de Vechtoever moet uitgaan van veiligheid en behoud 

van monumentale bomen.  

 

Beleefbaar maken 

De Vechtstreek is populair bij recreanten en toeristen, maar de bereikbaarheid of beleefbaarheid 

kan nog worden verbeterd.  Hierbij zijn de volgende aandachtspunten genoemd. 

 

 De wandelmogelijkheden kunnen worden uitgebreid door het herstellen van oude 

jaagpaden. Particulieren kunnen door middel van groenonderhoud bijdragen aan delen 

van het jaagpad over particulier terrein. Het schoonmaken, onderhouden of herstellen van 
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bestaande routes moet de voorkeur hebben boven het aanleggen van nieuwe routes, temeer omdat nieuwe routes een verstorend effect kunnen 

hebben op bijvoorbeeld broedvogels. 

 De toename van recreatie en gebrek aan faciliteiten is een lastig spanningsveld. Het toevoegen van faciliteiten zou zo veel mogelijk moeten 

aansluiten bij dorpskernen, buitenplaatsen of bestaande recreatieve voorzieningen. 

 

Ecologie 

De Vechtstreek heeft een rijke flora en fauna, maar kan met een “harde” inrichting ook een barrière voor dieren vormen.  

 

 Behouden en ontwikkelen van oeverlandjes 

o Verwijderen van uitheemse beplanting 

o Oeverwallen in oorspronkelijke staat brengen 

 Meer natuurvriendelijke oevers langs de Vecht om mobiliteit van fauna te bevorderen. Dakpanbeschoeiingen in stand houden herstellen. 

 Nieuwe natuur aan randen agrarisch gebied, en niet er dwars doorheen. Daarmee houd je bruikbare stukken agrarisch gebied over. 
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Oostelijke Vechtplassen – Noorderpark 

 

Ecologie 

De Oostelijke Vechtplassen vormen een 

uitgestrekt en waterrijk gebied van Ankeveen tot 

Westbroek. Grote delen zijn beschermd in het 

kader van Natura 2000, of maken onderdeel uit 

van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen 

EHS). Door bewoners, agrariërs en verschillende 

overheden wordt hard gewerkt aan het behoud en 

versterking van de ecologie in het gebied. Dit 

gebeurt bijvoorbeeld door het afplaggen van 

voedselrijke graslanden en een natuurlijk 

waterpeilbeheer.  

 

Tijdens het atelier zijn nog verschillende aandachtspunten meegegeven. 

 Kwaliteitseisen meenemen in plannen voor het inrichten van recreatiegebieden. Deze moeten natuurlijk zijn met een daarop gericht beheerplan en 

een garantie op instandhouding.  

 Robuustere Ecologische VerbindingsZone (EVZ) 

 Streef vanuit de gemeente ook de Kaderrichtlijne Water (KRW) na. Dat is goed voor de fysiologische en de ecologische kwaliteit. 

 Aandacht voor de Rosse Woelmuis in het Molenpoldergebied 

 

Betrokkenheid 

Natuur en landschap is niet alleen iets van overheden maar van alle bewoners, ondernemers en 

recreanten.  

 Ecologisch beheer van landschapselementen door grondeigenaren (particulieren en 

overheid). Niet alle hakhout in een keer, niet alle knotbomen over kilometers in één keer 

afzetten, maar bijvoorbeeld gefaseerd  jaar om jaar 50 meter hakhout, of 10 knotbomen. Dit 

geldt ook voor het bermbeheer en het schonen van de slootoevers. Het is beter om stroken 

te laten overstaan en het gras en de kruiden na de bloei zaad te laten afzetten. 

 Bewoners langs de randen van natuurgebieden voorlichten om doorzichten open te houden. 

B.v. Westbroekse Binnenweg naar Molenpolder 

 Aandacht voor agrarisch natuurbeheer. 

 

Waardevol landschap 

 Maak een “O”-meting van de aanwezige landschapselementen. 
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 Nieuwbouwhuizen en bedrijfsgebouwen goed inpassen in het landschap en aanpassen aan de landschapsstijl. 

 Aandacht voor het algemeen belang van het landschap dat buiten het “zicht” van de directe 

belangen van burgers valt. 

 Legakkers goed inrichten en niet toestaan dat ze hardhouten, dan wel plastic beschoeiïngen 

rondom hebben. Ten minste elke 10 meter loopplanken voor amfibiën en kleine watervogels. 

 Vernieuw het convenant Kleine Landschapselementen. 

 

Recreatie 

 Vanuit Fort C (= fort Maarsseveen) en natuurbeleving en natuureducatieactiviteiten 

organiseren. Denk daarbij aan: Natuurfietstocht+picknickmandje, roeien of kanoën, 

poolstokspingen met de Polderwachter. 

 Daar waar behoefte aan paardenrecreatie: Apart faciliteren (gaan niet samen met fiets- en 

wandelpaden) 

 Meer toezicht op snel varen of snelvaren beperken. 

 

Kostendragers  

Opzetten van een “marrektrite” naar voorbeeld van het Friese merengebied. De Marrekrite bestaat 

sinds 1957. Het is een samenwerkingsorgaan van de Provincie Friesland en 20 Friese gemeenten, met 

als doel het Friese waterland recreatief en toeristisch zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarbij wodt rekening gehouden met de belangen van landschap 

en natuur. Vanaf de oprichting is het maken van aanlegvoorzieningen in het buitengebied en dus ook het beheer en onderhoud ervan nog steeds de 

hoofdactiviteit. Watersporters betalen aan Marrekrite en mogen in ruil het beeldmerk dragen op de boot.  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.grienlinks.nl/2010/07/&ei=3XlHVZyeJtCKaN7ggMgB&bvm=bv.92291466,d.d24&psig=AFQjCNG42e0T40M3tdX5XjAbLQlRA3gpbA&ust=1430834003203349
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Kernen Stichtse Vecht 

 

Betrokkenheid 

Een groene buurt is een van de belangrijkste voorwaarden voor een prettig leefklimaat.  Bewoners en de gemeente steken dan ook graag de handen uit de 

mouwen om privé-, publiek- en adoptiegroen te onderhouden en te verfraaien. De samenwerking kan nog worden verbeterd, waarbij met name de 

ondersteuning van vrijwillig groenonderhoud een belangrijk aandachtspunt is.  

 

Aandachtspunten voor de ondersteuning 

 Adoptiegroen is positief! Ook adoptiegroen in andere kernen dan Maarssen 

 Stimuleren nestkasten en insectenhotels 

 Samenwerking met bewoner voor bomen, bermen en perken (groenstructuur) 

 Buurtbewoners faciliteren met beheer in de buurt, in de vorm van kennis en gereedschap 

 Als er bewonersinitiatieven komen moet de gemeente dit ook faciliteren en laat het vergunningtraject (deels) los. Vaak lopen zaken vast op 

rompslomp, legeskosten etc. Het principe is “samen met de gemeente”, niet tegen. 

 Goed voorbeeld: In Breukelen is dierenweide bij de ijsbaan bijna verdwenen. Inwoners hebben een vrijwilligersgroep gemaakt die de dieren 

verzorgen, maar de grond is te nat. Misschien kan de gemeente dat ophogen. 

 Bewoners informeren over mogelijkheden voor natuurvriendelijke opties bij bouw, nieuwe beschoeiing etc. 

 

Een bijzondere kans doet zich voor in het kader van Kockengen Waterproof. Door grootschalige ophogingen moet veel groen opnieuw worden ingericht. 

Samenwerking tussen de gemeente en inwoners, bijvoorbeeld door middel van goede voorlichting, kan mooie resultaten opleveren. Een algemeen 
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aandachtspunt voor de gemeente is dat bij onderhoudswerkzaamheden evenveel aandacht moet zijn voor zogenaamde “buitenwijken” als de dorpsharten. 

Ook zien mensen veel kwaliteitsverschil bij het onderhoud van openbaar groen. Hier moet beter op worden gecontroleerd. 

 

Waardevolle landschapselementen 

In de kernen vormen bomen belangrijke groenelementen. De inventarisatie van monumentale bomen wordt door sommigen onvoldoende gevonden. 

Gevraagd wordt om een herziening, waarbij meer gebruik wordt gemaakt van de aanwezige kennis bij bewoners en de Bomenstichting. Met snoeien moet 

terughoudend worden omgegaan, waarbij meer acceptatie moet zijn voor natuurlijke boomvormen. Bomen kunnen ook worden gebruikt om 

nieuwbouwontwikkelingen in groen in te pakken, zoals bijvoorbeeld bij nieuwe stallen aan de randen van kleine kernen. 

 

Andere aandachtspunten 

 Een beheerstichting voor snippergroen in het buitengebied van gemeente en “schap” 

 Meer met respect werken vanuit bestaande structuren. Behoud wat niet bij voorbaat weggehaald hoeft te worden. Bekijk vooraf wat behouden kan 

worden, in plaats van achteraf kijken wat wij nog kunnen doen aan groenbeheer. 

 Heel zuinig zijn op openbaar groen. Dit is heel belangrijk en kost relatief weinig per inwoner. 

 Als er snipper groen verkocht wordt, elders opnieuw inrichten. 

 Bij nieuwe gemeentelijke voorzieningen zou vergroening van de omgeving mee moeten bij opdracht aan architect. Hetzelfde geldt voor het afstoten 

van gebouwen. Daarbij moeten voorwaarden worden 

gesteld aan de nieuwe eigenaren. 

 

Ecologie 

Voor dieren en planten hoef je niet perse naar het 

buitengebied. Met een zorgvuldige inrichting van tuinen en 

openbaar groen, kunnen planten en dieren een plaats vinden 

in de kernen. Tijdens het atelier zijn hierover meerdere 

suggesties gedaan.  

 

 Groenstructuur in kernen door laten lopen 

(verbindingzones). Ruimte voor ecologisch beheer 

 In openbaar groen gebruik maken van inheemse plant- 

en boomsoorten 

 Groene “anarchie” binnen grenzen. Wijze van inrichten 

en onderhoud openbare ruimte. 

 Tijdelijke natuur stimuleren op ongebruikte percelen 

 Kansen pakken bij ruimtelijke ontwikkelingen (groen, 

infra, water) o.a. natuurvriendelijke oevers. Bewoners 

en overheden kunnen daar met goede voorlichting een 

belangrijke rol in spelen. 
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 Herinrichting wegen is kans om iets aan groen te doen. Bijvoorbeeld diervriendelijke oversteekplaatsen en niet te veel verlichting.  
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6 Bijlage 2: Hoe is er omgegaan met de uitkomsten van de ateliers 
In bijlage 1 vindt u het verslag 3 maart 2015 van de Ateliers die geweest zijn om input te krijgen voor de Agenda Vergroenen. 

 

Hieronder wordt schematisch weergegeven of en waar de gegeven de opbrengst uit deze ateliers terug komt in de agenda. 

 

Gebiedstafel Veenweidegebied Vergroten diversiteit Vrijwilligers en 

belangengroepen 

Kleine  Landschaps 

elementen 

Gebiedsfonds Buiten de agenda 

Instandhouden lengte cope verkaveling   X   

Geriefhoutbosjes en ringsloten   X   

Netwerk rietmoeras      

Plas-dras oevers/ ecologische verbindingen      

Gevarieerde grondinrichting X X    

Broedhopen voor ringslangen X     

Inrichting gemeentelijk groen met inheemse soorten X     

Rekening houden met flora en fauna bij infrastructuur en beheer X    X 

Stel een landschapsfonds in    X  

Zorg voor eenvoudige subsidieregelingen   X X  

 

Gebiedstafel Vechtstreek Vergroten diversiteit Vrijwilligers en 

belangengroepen 

Kleine Landschaps 

elementen 

Gebiedsfonds Buiten de agenda 

Zichtlijnen   X   

Bewaken Vechtskarakter van de bebouwing     X 

Planten vlotten      

Onderhoud en behoud monumentale bomen langs de Vecht X     

Uitbreiden wandelmogelijkheden X     

Faciliteren recreatie in de dorpskernen     X 

Natuurvriendelijke oevers/ ecologische verbindingen X    X 

Natuur aan randen agrarisch gebied niet er doorheen     X 
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Gebiedstafel Oostelijke Vechtplassen - Noorderpark Vergroten diversiteit Vrijwilligers en 

belangengroepen 

Kleine Landschaps 

elementen 

Gebiedsfonds Buiten de agenda 

Kwaliteitseisen voor recreatieparken     X 

Robuustere Ecologische verbindingszones X  X  X 

Nastreven Kaderrichtlijn Water als gemeente     - 

Aandacht voor Rosse Woelmuis in Molenpolder     X 

Ecologisch beheer van landschapselementen X  X   

Voorlichting naar bewoners openhouden doorzichten X    X 

0-meting landschapselementen X     

Landschappelijke inpassing nieuwbouw X  X   

Inrichting legakkers X    X 

Vernieuw convenant kleine landschapselementen     - 

Gebruik C-Fort voor natuureducatie en beleving     X 

Paarden recreatie apart faciliteren     - 

Toezicht op snelvaren     - 

Opzetten gebiedsfonds    X  

 

Gebiedstafel Kernen Stichtse Vecht Vergroten diversiteit Vrijwilligers en 

belangengroepen 

Kleine Landschaps 

elementen 

Gebiedsfonds Buiten de agenda 

Stimuleren nestkasten en insectenhotels X     

Samenwerken en faciliteren bewoners voor inrichting en 

onderhoud groen 

X X    

Informatie over Natuurvriendelijke opties bij bouw X    X 

Onderhoud groen overal op hetzelfde niveau      

Inventarisatie monumentale bomen   X   

Landschappelijke inpassing nieuwbouw   X  X 

Beheerstichting voor snippergroen in het buitengebied  X   X 

Behoud groen wat niet bij voorbaat weg hoeft X     

Areaal groen niet af laten nemen maar compenseren X    X 

Groenstructuur in kernen door laten lopen X    X 

Bij openbaar groen gebruik maken van inheemse soorten X    X 

Tijdelijke natuur stimuleren     X 

Bij herinrichting wegen rekening houden met ecologische 

verbindingen 

    X 
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