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1 INLEIDING

Papendrecht is in vergelijking met andere Drechtsteden 
gemeenten nu al een groene gemeente. Er zijn een aantal grote 
groengebieden, de hoofdontsluiting (de wegstructuur van en 
naar Papendrecht) is ruim en groen opgezet, Papendrecht ligt 
schitterend aan de rivier en binnen handbereik bevinden zich 
bovendien de Biesbosch en het Groene Hart. De opgave is om 
door het opstellen van een Groenbeleidsplan de troeven die 
Papendrecht in handen heeft op het gebied van groen, water en 
recreatie te verzilveren.
Papendrecht is sterk gericht op de woonfunctie, hiervoor is een 
voorzieningenniveau op peil van levensbelang. Voor de kritische 
woonconsument is een aantrekkelijk leefklimaat een belangrijk 
aspect in de keuze voor een woning en woonplaats. Het (blijven) 
bieden van een goed leefklimaat is daarmee van cruciaal belang. 
Een groene leefomgeving en goede toegankelijkheid van 
groengebieden zijn zeer bepalend voor een goed leefklimaat. 

1.1. INLEIDING

In februari 2014 is de Nota van Uitgangspunten Groenbeleidsplan 
2015 - 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. In deze Nota van 
Uitgangspunten is de aanleiding weergegeven tot het opstellen 
van een groenbeleidsplan. Dit Groenbeleidsplan   2015 - 2024 
wordt in het vierde kwartaal vrijgegeven voor inspraak door 
college van B & W. Begin 2015 kan het beleidsstuk vastgesteld 
worden door de gemeenteraad. 

1.2. WAAROM EEN GROENBELEIDSPLAN?

In de structuurvisie van gemeente Papendrecht is verwoord dat 
de afgelopen decennia het accent op bouwen heeft gelegen. 
Met de afronding van de laatste uitleglocaties transformeert 
Papendrecht op dit moment van groeigemeente naar een 
dynamische beheergemeente. Deze slag maakt de gemeente 
via diverse sporen. De structuurvisie is hier een voorbeeld van. 
Deze heeft nadere uitwerking gekregen in deelvisies, zoals de 
woonvisie, het verkeers- en vervoersplan, de dijkvisie en de visie 
op het groenblauwe netwerk. 

Dus enerzijds worden de kaders vanuit beleid vorm gegeven in 
onder andere de structuurvisie en de visie op het groenblauwe 
netwerk. Anderzijds is onder andere een Groenplan 2013 - 2017 
vastgesteld. Dit plan beschrijft het huidige beleid en beheer en 
maakt inzichtelijk wat feitelijk aan het groenbeheer gedaan wordt. 
Ook is de groene kaart opgesteld met een inventarisatie van alle 
bomen in de gemeente Papendrecht waarin onderscheid gemaakt 
wordt in monumentale-, waardevolle en belevingsbomen. 

Tussen deze twee planniveaus, de visie op het groenblauwe 
netwerk en het Groenplan, ontbreekt een schakel. Deze 
schakel wordt gevormd door het groenbeleidsplan. Het vorige  
groenbeleidsplan dateert van 1991 en was toe aan herijking 
om te kunnen voldoen aan huidige eisen. Het Groenbeleidsplan 
2015 - 2024 voorziet dus enerzijds in een actualisering en 
herijking van het oude groenbeleidsplan. Anderzijds vormt het 
Groenbeleidsplan 2015 - 2024 een noodzakelijke schakel 
tussen de meer abstracte beleidskaders en de op uitvoering en 
beheer gerichte plannen. 



B O S C H  S L A B B E R S      • 8 •

1.3. DOELSTELLINGEN GROENBELEIDSPLAN

Gegeven de aanleiding te komen tot een groenbeleidsplan en de 
gestelde kaders volgend uit de bestaande beleidsdocumenten, 
worden in dit hoofdstuk de doelstellingen voor het 
Groenbeleidsplan 2015 - 2024 weergegeven. 

1.3.1. Streven van gemeente en doelstellingen groenbeleidsplan
De gemeente Papendrecht streeft naast een robuust netwerk van 
groen en blauw naar een gevarieerd aanbod van aantrekkelijk en 
betekenisvol groen. Hierbij wordt ingespeeld op de verschillen 
in ligging, omvang, functie, historische betekenis van het groen 
en water en op gebruikswensen. Het doel van een nieuw 
groenbeleidsplan is een duurzaam groenbeleid dat het behoud 
van bestaand groen, behoud en versterking van ecologische 
waarden, vergroting van de samenhang tussen groene en blauwe 
structuren en de vergroting van de bruikbaarheid van groen en 
blauw voor ogen heeft. 

Samen met de visie op het groenblauwe netwerk vormt het 
groenbeleidsplan het kompas voor het toekomstige beheer, 
onderhoud en investeringen in het groen en blauw binnen de 
gemeente Papendrecht. 

1.3.2. De zeven doelstellingen van het Groenbeleidsplan
Het groenbeleidsplan heeft zeven doelstellingen. Dit zijn de 
volgende.

1. Het Groenbeleidsplan 2015 - 2024 geeft uitgangspunten 
en beleidslijnen voor bestendiging, duurzaamheid en 
ontwikkeling van ‘het groen’ in Papendrecht o.a. conform de 
beleidsvisie IBOR 2015 - 2020;

2. Het Groenbeleidsplan 2015 - 2024 geeft verder inhoud 
en vorm aan onderdelen van de hoofdgroenstructuur zoals 
benoemd in de visie op het groenblauwe netwerk;

3. Het Groenbeleidsplan 2015 - 2024 definieert op wijkniveau 
de belangrijkste groenstructuren (bomenrijen, lanen, parken, 
bermen, etc.) en geeft visie op deze groenstructuren;

4. Het Groenbeleidsplan 2015 - 2024 maakt nadrukkelijk een 
koppeling met het waterplan en het baggerplan en doet 
uitspraken over watergangen, oevers, taluds en bijbehorende 
groenstroken en zal ook nadrukkelijk een koppeling maken 
met recreatie en doet uitspraken over wandelpaden, 
vaarroutes, speelplekken en parken;

5. Het Groenbeleidsplan 2015 - 2024 geeft aan welke 
structuren er ‘minder toe doen’ en eventueel anders 
ingericht en beheerd kunnen worden. Daarnaast geeft 
het groenbeleidsplan algemene kaders en richtlijnen over 
groenstroken/gebieden waar niet specifiek op ingegaan 
wordt (snippergroen, ‘achteraf-groen’, etc);

6. Het Groenbeleidsplan 2015 - 2024 geeft inhoud aan de 
versterking van de ecologie in Papendrecht. 

7. Het Groenbeleidsplan 2015 - 2024 gaat nadrukkelijk in op 
de mogelijkheden voor participatie in het groen.
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BELEIDSVERANKERING2

2.1. DRIE ‘GROENE’ PLANNEN EN IBOR

Uit het bovenstaande blijkt dat het Groenbeleidsplan 2015 
- 2024 niet op zichzelf staat maar samenhangt met reeds 
bestaande beleidskaders. In de inleiding zijn reeds de visie op 
het groenblauwe netwerk en groenplan genoemd waartussen 
het Groenbeleidsplan 2015 - 2024 fungeert. Deze drie ‘groene’ 
plannen hebben de volgende focus:

 • Visie op het groenblauwe netwerk => beleid voor de 
hoofdstructuren van de gemeente Papendrecht, genereert 
beeld en idee voor deze structuur, zorgt voor koppeling met 
andere beleidsvelden en voor koppeling met de omgeving 
(buurgemeente, regio, etc);

 • Groenbeleidsplan => beleid voor de hoofdstructuren van de 
wijken (het beeldbepalend groen), genereert beeld en idee 
voor ‘plannen’ (niveau schetsontwerp), zorgt voor koppeling 
met beheer en voor koppeling met bewoners;

 • Groenplan Papendrecht 2013 - 2017 => het Groenplan 
2013 - 2017 stelt kaders voor de uitvoering in de huidige 
en toekomstige situatie. Het Groenplan beschrijft hoe het 
beheer en onderhoud van het groen in de komende jaren 
wordt gerealiseerd, geeft inzicht in het kwaliteitsbeeld van 
het groen en de inhoudelijke en financiële consequenties. 
Daarnaast geeft het Groenplan invulling aan de taakstellende 
bezuinigingen.

Ook de beleidsvisie IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) 
2015 - 2020 is een kapstok voor de diverse beleidsplannen en 
is parallel aan het groenbeleidsplan ontwikkeld. Beide plannen 
zijn integraal tot stand gekomen, met een sterke focus op het 
gebied van participatie. 

Naast deze drie gemeentelijke plannen zijn er diverse 
bovenliggende beleidsuitgangspunten. Nationale en 
regionale doelstellingen zijn verwoord in het groenblauw 
netwerk Drechtsteden – 2008. Hierin zijn een aantal ambities 
neergelegd voor Papendrecht. Aan de noordzijde van rivier ligt 
een ecologische verbindingszone in relatie met het gebied van 
de Noordhoekse wiel. Aan de noordzijde van de Betuwelijn 
en de A15 is een brede groene zone voorgesteld met een 

recreatief knooppunt. Deze uitgangspunten zijn verwoord in de 
visie op het groenblauwe netwerk en zijn overgenomen in dit 
groenbeleidsplan.    

2.2. OVERZICHT BELEIDSKADERS

Bovenstaande ‘groene’ plannen zijn niet de enige (beleids)
kaders. Bij het formuleren van een Groenbeleidsplan 2015 - 
2024 is rekening gehouden met diverse andere beleidskaders. 
Dit betreffen niet alleen gemeentelijk plannen maar bijvoorbeeld 
ook de vastgestelde beleidsvisie van de provincie. Een (niet 
limitatieve) opsomming van deze plannen is de volgende.  

 • Beleidsvisie Groen van de provincie Zuid-Holland;
 • Structuurvisie Papendrecht 2020;
 • Visie op het groenblauwe netwerk;
 • Dijkvisie;
 • Beleidsvisie IBOR 2015 - 2020;
 • Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan;
 • Verbreed gemeentelijk rioleringsplan;
 • Stedelijk waterplan;
 • Groenplan 2013 - 2017;
 • Speelbeleid
 • Bomenverordening Groene Kaart;

Deze plannen staan niet op zichzelf, maar hangen onderling 
(hiërarchisch) met elkaar samen. In de volgende figuur wordt 
de onderlinge samenhang van de belangrijkste gemeentelijke 
beleidsdocumenten weergegeven.
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Beleidsvisie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 2009 - 2014 
vastgesteld 10-12-2009

Wegenplan 2013 - 2017 
vastgesteld 2013

Groenplan 2013 - 2017 
vastgesteld 2013

Structuurvisie 2020
vastgesteld 02-07-2009

Stedelijk Waterpan 2007 - 2015
vastgesteld 24-01-2008

2e fase Stedelijk Waterpan

Bestekken n.a.v. 
Stedelijk Waterpan

Visie op groenblauwe netwerk
vastgesteld 2013

Boomverordening Groene Kaart
vastgesteld 2013

Wegenbeleidsplan Groenbeleidsplan 2015 2024
vast te stellen begin 2015

Wegenbeheerplan Groenbeheerplan

Wegen bestekken Groen bestekken

Beleidsvisie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 2015 - 2020 
vast te stellen begin 2015

2.3. ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR

Aandacht voor ecologie in Papendrecht kan een voordeel 
opleveren voor veel dier- en planten-soorten. Aan de westkant 
ligt reeds een ecologische hoofdstructuur van Sofiapolder, 
via polder Nieuwland en het Noordhoekse Wiel naar de 
Alblasserwaard. Een doordacht ruimtelijk beleid, met aandacht 
voor groenstructuren, vergroot de algehele natuurwaarde van 
de gemeente. Zeker wanneer ook het reguliere beheer wordt 
omgevormd naar een meer natuurlijk beheer.

Samenhang tussen de beleidsdocumenten in de openbare ruimte

2.4. BELANGRIJKSTE BELEIDSKADERS EN GROEN 
 BELEIDSPLAN

Het groenbeleidsplan put uit de kaders van de bovengenoemde 
beleidsdocumenten. In het bestek van dit groenbeleidsplan 
worden in onderstaand gedeelte de kaders vanuit de in paragraaf 
2.1. genoemde groene plannen uitgewerkt. Deze plannen 
hangen immers direct met elkaar samen, zoals in bovenstaand 
figuur te zien is. Hier worden respectievelijk het kader van de 
visie op het groenblauwe netwerk, IBOR, Groenplan 2013 
- 2017 en de beheerkaders weergegeven. Uiteraard past 
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het Groenbeleidsplan 2015 - 2024 ook in de meer brede en 
abstracte kaders van provincie en structuurvisie. Naast deze 
inhoudelijke kaders is een belangrijk kader de heroverwegingen 
die in de Voorjaarsnota 2011 worden weergegeven. Dit kader 
leidt namelijk tot een versobering van het beheer van de 
openbare ruimte i.v.m. een beperking van de financiële middelen 
voor beheer. 

2.4.1. Visie op het groenblauwe netwerk 
Voor veel onderdelen uit de visie op het groenblauwe netwerk 
volstaat het beleidsdocument en kan de nota vertaald worden 
naar beheer- of inrichtingsplannen. Sommige onderdelen van 
de visie op het groenblauwe netwerk behoeven echter een 
nadere uitwerking. Bovendien is in de raadsbehandeling bij de 
vaststelling van het document voor onderdelen extra aandacht 
gevraagd. Hieronder volgt een opsomming van de in dit 
Groenbeleidsplan 2015 -2024 behandelde onderdelen.

 • het opnemen van een samenhangend netwerk in de wijkvi-
sie. Dit geldt voor groen, water, recreatie en flora en fauna;

 • de invulling van de groene component op, aan en langs de 
dijk (ook onderdeel van de dijkvisie);

 • verder precisering van de negen parken;
 • nadere verdieping in ecologische kansen, combineren met 

aanvullend ecologisch onderzoek;
 • nadere verkenning voor stadslandbouw.

Betreffende het A15 park is meer uitwerking noodzakelijk dan in 
een groenbeleidsplan kan worden gerealiseerd. Daarom wordt 
in het Groenbeleidsplan 2015 - 2024 een plan van aanpak 
opgesteld om een dergelijke uitwerking te kunnen opstarten. 

2.4.2. Beleidsvisie IBOR
De gemeente heeft in haar Beleidsvisie IBOR 2009 - 2014 een 
ambitie voor beheer en onderhoud vastgesteld. IBOR gaat over 
kwaliteit en budgetten en legt de relatie tussen die twee vast. 

Technisch wordt het beheer ingesteld op instandhouding van 
bestaande functie van de openbare ruimte en visueel is het uit-
gangspunt basiskwaliteit. 

De verandering van een groei- naar beheergemeente, vraagt een 
andere benadering van het beheren van de openbare ruimte en 
daarmee een herziening van de Beleidsvisie IBOR 2009-2014. 
Daarnaast zijn de financiële heroverwegingen ook aanleiding 
om een geactualiseerd IBOR-beleidsvisie op te stellen. Het 
vast te stellen Groenbeleidsplan 2015 - 2024 wordt opgesteld 
binnen de kaders van IBOR. In de beleidsvisie IBOR 2015 
-2020 worden de integrale kwaliteit en de financiële middelen 
vastgesteld.

2.4.3. Groenplan 2013-2017
De kaders voor het groenbeleidsplan vanuit het Groenplan 2013 
- 2017 zijn als volgt.

 • Beplanting kan vervangen worden door gras, indien dat 
strookt met de ruimtelijke inpassing en de beheerstrategie;

 • groen wordt tijdig onderhouden om kapitaalsvernietiging te 
voorkomen;

 • bij de inrichting geldt het principe ‘de juiste boom op de 
juiste plaats’. Liever één goede boom dan een groep van drie 
slechte. Bij de inrichting van groenvakken wordt altijd reke-
ning gehouden met de functie, onderhoudsarm is het stre-
ven. Daarnaast wordt de plantafstand van bomen vergroot;

 • gazon wordt op daartoe geschikte locaties omgevormd 
tot ruw gras of bloemrijke kruidenvegetatie waarmee de 
maaifrequentie naar beneden gaat;

 • voor de instandhouding van groen zijn de beschikbare bud-
getten leidend:

 - voor regulier onderhoud (verzorging en technische 
staat) zijn budgetten opgenomen in de begroting;

 - egalisatie voorziening groot onderhoud, gecombineerde 
vervanging van groen, wegen en riool;

 - Voorziening groen en wegen, IBOR;
 - separate vervanging en inboet van groen, budgetten in 

de begroting.

Met het toepassen van het groenplan wordt op een adequate 
wijze invulling gegeven aan de zorgplicht voor het groen dat de 
gemeente in beheer en eigendom heeft. Het groenonderhoud is 
afhankelijk van het gebruik, het type bomen, de soort beplanting 
en de functie van het groen. De voorgestelde aanpak is specifiek 
afgestemd op de Papendrechtse situatie. Voor het opstellen van 
het groenplan zijn actuele onderzoeks- en inspectiegegevens 
toegepast.
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2.4.4. Beheervisie
Beheer is erop gericht de functies van de openbare ruimte blijvend 
te garanderen. De openbare ruimte heeft vele functies: het is dé 
ontmoetingsplek van de samenleving, het is de plek voor vele 
economische en maatschappelijke activiteiten, voor transport en 
vervoer en voor ontspanning, de plek waar kinderen spelen en 
opgroeien, bewoners en bezoekers genieten van groen, water 
en buitenlucht. Om deze functies blijvend te kunnen garanderen 
onderhouden we de wegen, het groen, de lichtmasten, enz. en 
vervangen we ze aan het einde van de levensduur. Hiervoor is 
een beheervisie opgesteld die is vastgesteld in het Groenplan 
en Wegenplan. Deze beheervisie op de openbare ruimte is op 
7 november 2013, door de gemeenteraad, herbevestigd met 
de vaststelling van de begroting 2014. Deze is toegevoegd in 
bijlage 1.

2.4.5. Voorjaarsnota 2011, heroverwegingen
Bestaande financiële kaders zijn het uitgangspunt van het 
Groenbeleidsplan 2015 - 2024. Betreffende het financiële 
kader het volgende. In juni 2011 is een bezuinigingstaakstelling 
vastgesteld door de gemeenteraad op onder andere wegen en 
groen. Hiermee dient rekening te worden gehouden. Dit wordt 
als volgt gedaan. Bij het uitvoeren van de bezuinigingstaakstelling 
van 2011 hanteren we als uitgangspunt dat de omvang van 
het groenareaal en de kwaliteit van het groen zoveel mogelijk 
gehandhaafd blijft. Op onderdelen vindt een wijziging van het 
kwaliteitsniveau plaats (betreft maaifrequentie gazon en onkruid 
in beplanting) en wordt gazon omgevormd naar ruw gras. 

2.4.6. Uitvoeringsprogramma speelbeleid
Kinderen en jongeren besteden steeds meer vrije tijd aan 
activiteiten binnenshuis. Voor een groot deel wordt met elkaar 
gechat via internet en mobiel. Whatsapp, SMS en internetgames 
zijn de straat als informele contactruimte in rap tempo aan het 
verdringen. De jeugd van nu maakt eerder een afspraak via 
mobiel en chatbox dan via een praatje op straat.

Als gevolg van deze ontwikkeling neemt de tijdsbesteding, in de 
buitenspeelomgeving, van kinderen en jongeren (vanaf 9 jaar) 
gestaag af. Het buiten zijn en –spelen staat, met name bij de 
oudere leeftijden, onder druk, de vraag naar speelruimte binnen 
de gemeente verandert hierdoor

Het is een doorgaand proces om vraag en aanbod op elkaar 
af te stemmen. Een speelvoorziening heeft ook een eigen 
levenscyclus. De inrichting blijft niet eeuwig overeind. Deze slijt 
door gebruik en verweert onder invloed van zon, regen, roest 
en rot. Veranderende regelgeving kan een speelvoorziening ook 
ineens achterhaald maken. Om in passende speelvoorzieningen 
bij de veranderende vraag te voorzien is het uitvoeringsprogramma 
speelbeleid 2011 – 2016 opgesteld. 

2.4.7. Stedelijk Waterplan
Separaat aan dit groenbeleidsplan staat een herijking van het 
Stedelijk Waterplan op de rol. Tussen het groenbeleidsplan, 
waarin uitspraken gedaan worden met betrekking tot de 
uitstraling en beleving van water en oevers, en het Stedelijk 
Waterplan bestaat een sterke relatie. Het is daarom van belang 
kennis te nemen van de methodiek voor het opstellen van het 
stedelijk waterplan. 

Door het Waterschap Rivierenland is hiervoor de systematiek 
“Streefbeelden voor Stedelijke Waterplannen” opgesteld. 
In deze systematiek zijn drie typen water te onderscheiden: 
kijkwater, gebruikswater en natuurwater. Gekoppeld aan deze 
streefbeelden zijn ook oevermodellen opgesteld. Als uitwerking 
van het Stedelijk Waterplan wordt aan al het water en alle 
bijbehorende oevers een streefbeeld toegekend.  

Het groenbeleidsplan zal niet specifiek op elke watergang 
ingaan maar door kennis te nemen van de systematiek en deze 
te gebruiken bij het denken over water kunnen de uitspraken 
gedaan in het groenbeleidsplan een basis vormen voor deze 
nadere uitwerking van het waterplan. Een goede koppeling 
tussen beide systemen wordt zo gewaarborgd.
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UITGANGSPUNTEN3

3.1. INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt verdere verdieping gegeven aan 
de uitgangspunten en de beleidslijnen aangaande het 
groenbeleidsplan. In onderstaand gedeelte worden de 
belangrijkste twaalf uitgangspunten genoemd die de pijlers van 
het groenbeleidsplan vormen. 

3.2. UITGANGSPUNTEN

1. Bestaande financiële kaders zijn uitgangspunt
In het beleidsplan IBOR 2015 - 2020 worden de initiële 
en beheerkosten voor de verschillende onderdelen van de 
openbare ruimte weergegeven. Dit wordt ook gedaan voor het 
domein groen. Het financiële kader dat in het beleidsplan IBOR 
2015 - 2020 wordt geformuleerd is het uitgangspunt voor het 
Groenbeleidsplan 2015 - 2024. Voor de planuitwerking en 
eventuele aanpassingen voortkomend uit dit groenbeleidsplan 
zijn vooralsnog geen financiële middelen beschikbaar gesteld. 

2. Inzetten op participatie van de samenleving
Participatie is een belangrijk thema. De gemeente hecht 
bijzondere waarde aan het versterken van het comfort ten aanzien 
van de woon-, leef- en werkomgeving. De gemeente kan en wil 
dit niet alleen en vraagt hier een duidelijke inbreng van inwoners. 
In hoofdstuk 4 wordt dit verder uitgewerkt. In de gemeente zijn 
hiertoe de eerste stappen gezet met het afsluiten van een aantal 
beheerovereenkomsten. 

3. Bestaand beleid is uitgangspunt
Het is van belang het groenbeleidsplan aan te laten sluiten op 
de uitgangspunten en beleidsuitspraken die gedaan zijn in de 
in hoofdstuk 2 benoemde beleidsdocumenten. Een algemeen 
uitgangspunt is daarbij dat groenstructuur in stand gehouden 
dient te worden, met functioneel beheer. 

4. Focussen op hoofdstructuren
Het Groenbeleidsplan 2015 – 2024 focust op de 
hoofdwijkstructuur in Papendrecht (bovenliggende structuren 
worden beschreven in het groen-blauwe netwerk). Dit betekent 
primair dat de belangrijkste en gezichtsbepalende structuur van 

gemeente Papendrecht (beleidsmatig) wordt versterkt. Zo komt 
de inrichting van de belangrijkste straten aan de orde om te 
laten zien wat de kwalitatieve meerwaarde is van een passende 
boombeplanting in deze straat. Hier worden diverse bouwstenen 
ontwikkeld die handreikingen geven voor de (her)inrichting van 
de straat, ook worden voorbeelden gegeven, zonder hierbij 
elke woonstraat te benoemen. Op deze manier ontstaat een 
beleidsvisie gericht op hoofdlijnen en hoofdstructuren, welke 
makkelijk doorgetrokken kan worden naar de minder bepalende 
elementen (een uitwerking kan dit verduidelijken, zie hoofdstuk 
5). 

5. Zorgen voor samenhang en herkenbaarheid
De openbare ruimte heeft vele functies. Het is dé ontmoetingsplek 
van de samenleving, het is de plek voor vele economische en 
maatschappelijke activiteiten, voor transport en vervoer en 
voor ontspanning, de plek waar kinderen spelen en opgroeien, 
bewoners en bezoekers genieten van groen, water en buitenlucht. 
Uitgangspunt van het Groenbeleidsplan 2015 -2024 is – 
conform de visie op het groenblauwe netwerk – samenhang en 
herkenbaarheid te creëren in de ruimtelijke groenstructuren die 
bij de diverse functies horen. 

6. Focussen op beeldkwaliteit en slim inzetten op 
aantrekkelijkheid
Gestreefd wordt naar een goede beeldkwaliteit 
(onderhoudskwaliteit). De gemeente heeft in haar Beleidsvisie 
IBOR 2009 - 2014 een ambitie voor beheer en onderhoud 
vastgesteld. 

In beleidsvisie IBOR 2015 - 2020 vindt een herijking plaats 
van het gewenste kwaliteitsniveau. Uitgangspunt van het 
groenbeleidsplan is dit herijkte kwaliteitsniveau vanuit de 
beleidsvisie IBOR 2009 - 2014 op de meeste onderdelen te 
realiseren. Tevens wordt ingezet op ‘slimmer’ werken door 
middel van beeldkwaliteit. Dit houdt in dat werkzaamheden alleen 
uitgevoerd worden waar dit nodig is. 
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7. Bewaken van integraliteit
Uitgangspunt is integraliteit in de plannen en uitvoering. Door 
integrale aanpak van werkzaamheden wordt efficiencyvoordeel 
bereikt: integrale afstemming van de planningen voor groot 
onderhoud wegen, riolering, water en groen (immers: als de weg 
maar één keer open hoeft levert dit financiële voordelen op. Ook 
heeft de burger er zo het minste last van). 

8. Inzetten op duurzaamheid
Uitgangspunt van het Groenbeleidsplan 2015 - 2024 is 
duurzaamheid. In het Groenbeleidsplan worden uitspraken 
gedaan over duurzaamheid en hoe duurzaamheid in het groen 
verder vorm gegeven kan worden. Duurzaamheid betreft 
meerdere aspecten. Voorbeelden zijn recente initiatieven om het 
onderhoud van het openbare groen op een milieuvriendelijke 
wijze vorm te geven, bijvoorbeeld gifvrije onkruidbestrijding.
 
9. Inzetten op de versterking van de ecologie in Papendrecht. 
Het Groenbeleidsplan 2015 - 2024 zet nadrukkelijk in op de 
versterking van de ecologie in Papendrecht. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de zogenaamde rode lijst voor wat betreft 
dier- en plantsoorten. Een indicator kan zijn de bijvriendelijkheid 
van de gemeente en de aanwezigheid van bijen. Hiervoor is 
het voornemen het bijenconvenant te ondertekenen. Een ander 
voorbeeld zijn aspecten van groen en water, bijvoorbeeld de 
typering van natuurvriendelijke oevers en aansluitend ecologisch 
beheerde taluds.

10. Rekening houden met technische uitgangspunten
Belangrijk zijn de technische aspecten. In het Groenplan 2014 
- 2017 worden uitspraken gedaan over kwalitatieve technische 
randvoorwaarden voor het groenbeleid. Aangaande bijvoorbeeld 
beplantingen, talud en oevers. Een uitgangspunt is bijvoorbeeld 
het liever beheren van één boom met goede groeicondities, dan 
drie bomen die niet goed kunnen uitgroeien tot een gezonde 
volwassen boom. Hiervoor wordt ook verwezen naar de groene 
kaart incl. boomverordening en het Groenplan 2013 - 2017. 

11. Koppeling water en recreatief gebruik
Het groenbeleidsplan maakt nadrukkelijk een koppeling met de 
waterstructuur en doet op hoofdlijnen uitspraken over watergang, 
oevers, taluds en bijbehorende groenstroken (koppeling Stedelijk 
Waterplan) en zal ook nadrukkelijk een koppeling maken met 
recreatie en doet uitspraken over wandelpaden en -routes, 
vaarroutes, speelplekken en parken. Deze koppeling wordt verder 
doorgewerkt in het groenbeleidsplan. Bijvoorbeeld in Molenvliet 
zijn de recreatieve routes langs waterstructuren verder opgepakt 
en aantrekkelijker gemaakt voor ecologie en recreant. Dit is 
gedaan door natuurvriendelijke oevers voor te stellen en het pad 
dichterbij het water te leggen, meer waterbeleving. Daarnaast 
worden de kruisingen met het water nadrukkelijker vormgegeven. 
Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor het ontwerp. 

12. Snippergroen
Snippergroen zijn kleine stroken openbaar groen zonder 
belangrijke functie, vaak liggen deze stroken langs huizen en 
tuinen. Het groenbeleidsplan dient kaders te scheppen voor het 
beleid van de gemeente Papendrecht voor het snippergroen. 
Daarnaast wordt er in 2015 een aanvullend onderzoek gedaan 
naar het snippergroen in Papendrecht.  
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UITWERKING IN BELEID4

In het groenbeleidsplan worden de in hoofdstuk 3 genoemde 
uitgangspunten verder uitgewerkt in beleid. Naast deze meer 
thematische onderwerpen, worden in hoofdstuk 5 t/m 7 de 
ruimtelijke aspecten verder uitgewerkt. 

In dit hoofdstuk komen de volgende aspecten aan bod:
1. Participatie
2. Snippergroen
3. Stadslandbouw
4. Duurzaamheid
5. Ecologie
6. Focus op hoofdstructuur

4.1. PARTICIPATIE 

Mensen zijn meer en meer betrokken bij hun leefomgeving. 
Mensen willen ook steeds grotere verantwoordelijkheden 
nemen voor hun leefomgeving. Mensen slaan de handen in één 
en bedenken met elkaar hoe zij de buitenruimte in hun directe 
leefomgeving zouden willen zien. De gemeente kan inhaken op 
dergelijke trends en in overleg met groepen bewoners kijken hoe 
er met het groen omgegaan kan worden. In een afzonderlijke 
rapportage wordt de visie en aanpak op participatie in de 
buitenruimte nader geïnformeerd.

Dit kan het beeld in de wijk meer toespitsen op wat bewoners van 
die wijk ook daadwerkelijk mooi vinden en hoe zij het groen willen 
gebruiken en zo de betrokkenheid van bewoners te vergroten.  
Wanneer bewoners meer verantwoording nemen voor 
hun omgeving kan het voor de gemeente mogelijk een 
lastenverlichting zijn in de beheerkosten, maar het is vooral een 
kans om haar inwoners beter te betrekken bij de leefomgeving. 
Belangrijk is wel dat bewonersinitiatieven worden getoetst aan 
het groenbeleid, niet alles kan immers overal. 

Daarnaast kan bijvoorbeeld een informatievoorziening 
gerealiseerd worden waar mensen advies krijgen over het 
vergroenen van hun leefomgeving en evt. met reductie artikelen 
kunnen krijgen, denk hierbij aan:

 • Hagen ipv schuttingen;
 • Bodembedekkers, bloemen i.p.v. tegels;
 • Groene daken;
 • Groene gevels.

In onderstaand figuur wordt weergegeven welk participatieniveau 
voor de verschillende groenstructuurniveaus wordt gehanteerd. 

regie gemeente/ participatiegraad
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Het is de bedoeling ruimte te geven aan participatie van 
bewoners bij het groen in Papendrecht. Particulier initiatief wordt 
gewaardeerd en gestimuleerd. De gemeente Papendrecht zet 
in op lokale kennis en betrokkenheid. De medewerkers van de 
eigen dienst kennen de omgeving en zijn bewoners. Hiermee 
is het optimaal mogelijk om te sturen op kwaliteit. Klachten en 
meldingen worden snel en adequaat afgehandeld, waar nodig 
maakt men in gesprek met inwoners duidelijk waarom de 
gemeente bepaalde activiteiten doet dan wel nalaat. Vastgesteld 
beleid is hierbij een belangrijk hulpmiddel. In onderstaand figuur, 
wordt de mate van regie van bewoners weergegeven. 
 

4.2. SNIPPERGROEN 

Snippergroen is een beperkt stukje openbaar groen van 
maximaal 50 m2 dat veelal onrendabel is om te onderhouden. 
Het stukje openbaar groen vormt geen onderdeel van een grotere 
groenvoorziening. Bij het bepalen wat met dit stukje groen moet 
worden gedaan, moet naar het geheel worden gekeken en niet 
alleen naar het stukje groen. 

Het groenbeleidsplan zet in op de hoofdstructuren in 
Papendrecht en in de wijk. Deze structuren zijn beschreven 
in hoofdstuk 5 en 6. Buiten deze structuren is er nog veel 
waardevol groen in de buurten aanwezig.  Voor deze structuren 
geldt dat deze eventueel anders ingericht en beheerd kunnen 
worden, hier is ook een hogere participatiegraad voor mogelijk. 
In het groenbeleidsplan zijn kaarten opgenomen met gebieden 
waar het groen structureel is en een belangrijke bijdrage levert 
aan het uiterlijk van Papendrecht. Deze gebieden komen niet 
in aanmerking voor eventuele uitgifte van gronden of andere 
manieren van beheer (bv zelfbeheer). In de gebieden buiten deze 
structuren is, afhankelijk van een aantal factoren, meer mogelijk. 

Het belang wordt bepaald aan de hand van de volgende factoren:
 • Mate van zichtbaarheid. Sommige stukken snippergroen 

liggen strategisch in de buurt, bijvoorbeeld precies op de 
zichtlijn van het binnenrijden van de straat of naast een 
kopgevel. 

 • Onderdeel van een groter geheel. Sommige stukken 
snippergroen zijn onderdeel van een groter geheel, een 
ritme in de buurt of straat. Het verkopen van zo’n deel 
snippergroen verstoort het ritme (groter geheel) ernstig. 

 • De robuustheid van de “snipper”. Soms is een snipper groen 
(geen onderdeel van een belangrijk lijnelement) zo’n robuust 
groenelement dat die op zich zelf staande waarde heeft. 

Deze factoren worden verder uitgewerkt in een nog op te stellen 
beleid aangaande snippergroen.
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 • stadslandbouw
 • zichtbaar vergroenen / minder verharding particuliere 

kavels
 • groene gevels
 • groene daken
 • kwaliteitsverbetering groen
 • zichtbaar verblauwen
 • waterpark
 • groen parkeren
 • groene bermen en verkeerslijnen
 • natuurvriendelijke oevers
 • functioneel groen
 • straatbomen
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4.3. VOEDSELTEELT OF STADSLANDBOUW

Voedselteelt in bebouwd gebied is een fenomeen dat meer en 
meer navolging krijgt. Ook Papendrecht heeft veel openbaar 
groen in en rond het dorp. Deze gronden zouden, naast de 
traditionele volkstuinen, ingezet kunnen worden voor voedselteelt 
door bijvoorbeeld buurtmoestuinen en/of sociale buurttuinen op 
te zetten. 

Een sociale buurttuin is een opzet van biologische tuinen die 
verspreid door de gemeente heen door buurtbewoners ea. 
bewoners van Papendrecht kunnen worden opgezet, beheerd 
en onderhouden. Dit kunnen planten-, bloemen-, kruiden, of 
moestuinen zijn of combinatie hiervan. Het sociale karakter van 
deze tuinen ligt in het feit dat ze toegangkelijk zijn voor iedereen, 
ook tbv. Organisaties zoals Rivas, Gemiva en Wasco en/ of 
basischolen. Bovendien is de opbrengst van de tuinen naast 
verdeelbaar onder medewerkers mogelijk ook een bron voor de 
voedselbank. In de gemeente Schiedam is er bijvoorbeeld sinds 
jaren het initiatief de voedselbanktuin gaande. Hier wordt door 
meer dan 20 vrijwilligers op diverse plekken in de stad verse 
groente geteeld voor de voedselbank.  Ook valt te denken aan 
oogstfeesten waar  produkten uit eigen tuin worden klaargemaakt, 
als maaltijd en of BBQ. Gezamenlijk het onderhouden van 
sociale kontakten en de tuin kunnen zorgen voor een meer 
betrokkenheid in de buurt participatie. Sociale buurttuinen 
kunnen groen percelen zijn (> 50m2) en of snippergroen binnen 
de wijken( < 50 m2). 

Ook tijdelijk braakliggende terreinen kunnen worden ingezet voor 
voedselteelt. Deze terreinen ontsieren vaak het aanzicht van een  
dorp. Veelal worden deze terreinen afgezet met bouwhekken om 
vervolgens jarenlang braak te liggen. Hier liggen uitstekende 
mogelijkheden om met tijdelijke voedselteelt het dorp een fraaier 
aanzicht te geven en de terreinen niet ongebruikt te laten liggen. 
Hierbij dienen goede richtlijnen opgesteld te worden wat wel 
en wat niet kan en mag. Belangrijke punten van aandacht zijn: 
tijdelijkheid, collectiviteit, schoonheid, veiligheid en functionaliteit. 

Daarnaast kan nagedacht worden over het bomen en 
struikenbestand in de gemeente. Veel bomen staan vooral voor 
ruimtelijke -, sier- en ecologische waarde in de gemeente. Een 

deel van de bomen en struiken zou ook ingezet kunnen worden als 
voedselleverancier voor de gemeente. Denk hierbij aan makkelijke 
bomen, zoals de kers, de pruim, de walnoot, de tamme kastanje 
en de boomhazelaar of soorten die meer beheer nodig hebben 
zoals appel, peren en andere vruchtbomen. Daarnaast zijn er 
diverse struiken en kleinere boomsoorten prima geschikt voor 
het openbare groen. Denk hierbij ook aan historische gewassen 
als moerbei, mispel, hazelaar en kweepeer. Voor struiken kan 
gedacht worden aan diverse bessenstruiken, framboos en 
braam. Naast de voedselvoorziening is het educatief van grote 
waarde, de jeugd kan ervaren waar vruchten vandaan komen. Als 
nadeel moet genoemd worden dat overtollig, niet geoogst fruit 
kan zorgen voor overlast. 

In de dorpsranden wordt vooral ingezet op natuurontwikkeling en 
recreatie. Er liggen hier ook kansen om naast de natuurfuncties 
ook andere functies te ontwikkelen die extra financiële 
middelen met zich meebrengen. Denk hierbij aan speelnatuur of 
voedselteelt met sterke ecologische kwaliteiten (bijenboerderijen, 
boomgaarden). Voor wat grootschaligere voedselteelt zou het 
A15 park in combinatie met het Noordhoekse Wiel een goed 
experiment kunnen zijn. Hier kunnen bijvoorbeeld boomgaarden 
gerealiseerd worden. 
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4.4. DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is voor de gemeente Papendrecht van groot 
belang. Op diverse beleidsvelden wordt hier stevig op 
ingezet, zo ook in het groen. Voor duurzaamheid worden in het 
groenbeleidsplan een vijftal doelen genoemd:

 • Gifvrije gemeente, onkruidbestrijding in de openbare ruimte 
moet gifvrij gedaan worden. Door het niet toepassen van gif 
vervuilt de omgeving minder en wordt het ecosysteem niet 
belast met gifstoffen, hetgeen zowel de biodiversiteit als de 
leefomgeving ten goede komt.

 • Zorgen voor goede groeiomstandigheden, elk type 
beplanting heeft zijn specifieke eisen voor de grondslag en 
waterhuishouding. Uitgangspunt bij het aanbrengen van 
beplantingen is dat deze groeiomstandigheden optimaal zijn 
voor de gekozen plantsoort. Zeker bij natuurontwikkeling is 
het van belang te zorgen dat natuurdoeltype, bodemsoort 
en waterhuishouding goed op elkaar afgestemd zijn. Voor 
bomen in de verharding geldt: liever één boom gezond, dan 
drie net niet. 

 • Zorgen voor de juiste planten (en plantmateriaal), door 
zorgvuldig te kiezen welke planten het goed doen op een 
bepaalde plek is de kans groter dat deze goed aanslaan. Het 
uitgangsmateriaal moet gezond en vitaal zijn, en bij voorkeur 
uit de omgeving (i.v.m. transportbewegingen).

 • Duurzame beheermethode, door op een goede manier met 
het juiste materieel te beheren kan de milieulast enorm 
gereduceerd worden. Het een en ander kan terugkomen in 
het beheervisie van de gemeente.   

 • Een belangrijk aspect van duurzaamheid is bewustwording. 
Dit kan gedaan worden door medewerkers regelmatig 
te herinneren aan de duurzaamheidsdoelstellingen die 
opgesteld zijn. 
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4.5. ECOLOGISCHE KANSEN

Openbaar groen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de 
natuurwaarde(n), het kan de ecologische structuren binnen 
Papendrecht versterken. Dit kan op het schaalniveau van 
de individuele boom of struik, maar ook in de vorm van meer 
aaneengesloten groengebieden. Met name als er verbindingen, 
koppelingen met het buitengebied en de ecologische 
hoofdstructuur worden gemaakt, wordt de bebouwde komgrens 
voor plant en dier minder hard. 

Doel is om de natuurwaarde van het openbaar groen te vergroten, 
het op een duurzame en milieuvriendelijke manier te beheren en 
het groen betekenis te geven bij actuele klimaatvraagstukken. 

Openbaar groen heeft altijd natuurwaarde, al staat er maar een 
enkele boom of struik. De waarde voor de natuur kan echter veel 
groter worden als:

 • het om grotere aaneengesloten eenheden gaat;
 • de toegepaste soorten hier van nature voorkomen;
 • beplantingselementen deel uit gaan maken van grotere 

structuren, als het kan doorgaand in het landschap. 

Een voorbeeld van een soortgroep die baat heeft bij een goede, 
aaneengesloten boomstructuur is die van de vleermuizen. 
Vleermuizen zijn streng beschermd: hun leefgebied staat continu 
onder druk door verarming van het landschap en het verdwijnen 
van verblijfplaatsen. Aandacht voor deze groep is zelfs een 
Europese verplichting. Vleermuizen gebruiken bomenrijen om 
zich langs te verplaatsen, om langs te jagen en voor beschutting 
tegen wind en predatoren. Zeker in combinatie met water en een 
extensief beheerde vegetatie - waardoor het insectenaanbod 
aanzienlijk groter wordt- leveren bomenrijen een waardevolle 
bijdrage aan vleermuisbescherming.

Niet alleen vleermuizen hebben baat bij extensief beheer: dergelijk 
beheer levert voedsel voor insecteneters zoals de huiszwaluw 
en voor muizeneters zoals roofvogels en uilen. Wanneer er een 
aaneengesloten structuur van dekkingbiedende vegetaties wordt 
gerealiseerd, ontstaan er ook meer kansen voor grondgebonden 
zoogdieren zoals kleine marterachtigen en egels.

Aandachtspunt bij het optimaliseren van de beplanting voor de 
natuur en voor een natuurlijke ontwikkeling is dat er een zekere 
ruimte gevraagd wordt. Ook strookt een natuurlijk beeld niet altijd 
met het gevoel van netheid in de directe woonomgeving of andere 
technische beperkingen in een woonwijk. Voorgesteld wordt 
om de natuurontwikkeling te sturen op plekken met voldoende 
ruimte of voldoende ruimte te reserveren indien een natuurlijk 
beeld gewenst is. Deze plekken worden bij voorkeur met elkaar 
verbonden en aangesloten op de buiten de dorpskernen gelegen 
natuur. 

Deze keuze om te sturen op ruimte heeft als gevolg dat indien 
de benodigde ruimte niet gevonden kan worden het natuurlijk 
beheer wordt aangepast. Dit is onder meer het geval bij het 
natuurlijk bermbeheer langs sommige wijkontsluitingswegen en 
op delen van de dijk die zo dicht bebouwd zijn dat er geen ruimte 
is voor een grasberm. Ook de ontwikkeling van natuurvriendelijke 
oevers wordt alleen toegepast als er voldoende ruimte is om de 
natuur en het bijbehorende beeld tot zijn recht te laten komen. 
Recentelijk heeft de gemeente Papendrecht al een maatregel 
getroffen om langs de waterkanten 1 meter extensief te beheren 
ook is het het gazon langs waterkanten omgevormd tot extensief 
gras. Hiermee wordt op kleine schaal weer een netwerk 
toegevoegd. 

Een belangrijke rol in het ecologisch netwerk wordt ingenomen 
door het watersysteem. Dit heeft te maken met de historische rol 
van water in de gemeente (poldersloten/vaarten) en het feit dat 
veel van de groene ruimten gekoppeld zijn aan watergangen. Bijna 
al het oppervlaktewater in Papendrecht vormt het leefgebied van 
de regionaal algemene maar op hoger niveau toch bijzondere 
bittervoorn en kleine modderkruiper. In het land van Matena is 
zelfs de nog zeldzamere grote modderkruiper gevonden. 

Met een natuurvriendelijke oever worden meerdere (natuur) doelen 
gediend, waaronder de ontwikkeling van natte oevervegetaties 
(voedselaanbod, schuilmogelijkheid), maar ook de bermvegetatie 
van de aangrenzende drogere zone kan hiermee een eenheid 
vormen. Daarnaast kan een natuurvriendelijke oever bijdragen aan 
de gebruiks- en beeldwaarde van het openbaar groen en deels 
voorzien in de behoefte aan waterberging. Zo is de kwelsloot 
langs de dijk een belangrijke lijn voor ecologische ontwikkeling.
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Kansen in relatie tot groenbeheer

Extensief (natuurvriendelijk) beheer van bermen 
Dit betekent dat de bermen niet geklepeld, maar gemaaid worden 
en dit slechts 2 à 3 keer per jaar. Daarnaast dient het maaisel 
afgevoerd te worden, zodat de meeste nutriënten afgevoerd 
worden en de bodem wat armer kan worden. Veel (bijzondere) 
plantensoorten geven namelijk de voorkeur aan voedselarme 
bodems en dergelijke planten trekken weer vlinders, bijen en 
andere insecten aan die op hun beurt voedsel vormen voor 
vogels en vleermuizen. Het maaisel moet bij voorkeur een aantal 
dagen blijven liggen, zodat zaden, insecteneieren en rupsen 
de kans krijgen om tot ontwikkeling te komen. Verder heeft het 
de voorkeur om een maaibalk te gebruiken die op minimaal 8 
centimeter hoogte afgesteld staat, zodat er zo min mogelijk 
slachtoffers vallen onder amfibieën en andere diersoorten die 
zich in de bermen ophouden. 

Gefaseerd schonen van watergangen 
Door het schonen van watergangen gefaseerd in ruimte en tijd 
uit te voeren, blijft er altijd een deel van de watergangen geschikt 
als leefgebied en kunnen vissen en andere aquatische fauna 
uitwijken naar deze delen. In de regel wordt bij iedere watergang 
25% van de oppervlakte niet geschoond. Dit deel kan dan bij 
de volgende ronde meegenomen worden, waarin weer een 
ander deel van de watergang overgeslagen wordt. Op deze 
manier krijgen de kleine modderkruiper en andere vissoorten 
en amfibieën een grotere kans om te overleven en zich voort te 
planten. 

Aanplanten van inheemse boom- en struiksoorten 
Wanneer bermen ingericht moeten worden of bestaande 
bomen/struiken vervangen moeten worden, kies dan voor 
inheemse boom- en struiksoorten en niet voor uitheemse, zoals 
bijvoorbeeld de Gewone plataan. Uit onderzoek blijkt namelijk 
dat inheemse boomsoorten veel rijker zijn aan insecten dan 
geïntroduceerde uitheemse soorten (Moraal, L., 2011). En hoe 
meer insecten, hoe meer voedsel voor onder andere vogels en 
vleermuizen. Bovendien zijn inheemse, streekeigen boomsoorten 
beter bestand tegen ziekten en parasieten dan uitheemse 
soorten en cultivars. Waarschijnlijk geldt dit ook voor inheemse 
struiksoorten. 

Extensief beheer van locaties waar de heikikker voorkomt 
Om de heikikker te behouden, dienen de locaties waar deze 
soort voorkomt op een extensieve manier beheerd te worden 
en te blijven. Indien maaien noodzakelijk is, dient gekozen te 
worden voor een maaimethode die zo amfibievriendelijk mogelijk 
is en waarbij het maaisel afgevoerd wordt. Daarnaast is het 
van belang dat er gefaseerd gemaaid wordt en het maaien bij 
voorkeur plaatsvindt in de laatste helft van september of begin 
oktober. Op deze manier kunnen ook nieuwe leefgebieden voor 
de heikikker gerealiseerd worden. 

Begrazing 
Het inzetten van begrazing is niet alleen voor de heikikker gunstig, 
maar ook voor andere diersoorten en planten. Het levert meer 
structuur in de begroeiing op, hetgeen gunstig is voor insecten die 
weer voedsel vormen voor onder andere vogels en vleermuizen. 
Daarnaast worden op deze manier nutriënten aan de bodem 
onttrokken waardoor voedselarmere omstandigheden ontstaan 
die weer gunstig zijn voor plantensoorten, insecten, vogels en 
vleermuizen (zie ook het eerste punt). Ook levert het een heel 
natuurlijk beeld op en is het voor de inwoners van Papendrecht 
leuk en mooi om te zien. Begrazing kan ook ingezet worden in 
parken. Wel dient de mate van begrazing goed afgestemd te 
worden, zodat de begrazingsdruk niet te hoog wordt.



6: Slechtvalk

7: Bosuil

8: Tiendzone, belangrijk habitat
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Provinciale Ecologische Hoofdstructuur
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12: Kleine modderkruiper
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4.6. FOCUS OP HOOFDSTRUCTUREN

In de visie op het groenblauwe netwerk zijn de hoofdstructuren 
in Papendrecht in acht lagen beschreven:

1. Een krachtige rivier als frontlijn
2. Het Groene Hart als achtertuin
3. De ankerlijnen
4. Park A15
5. Een samenhangend en onderscheidend raster van lanen
6. Negen authentieke parken
7. Samenhangend netwerk
8. Burgerinitiatief

In dit groenbeleidsplan worden de structuren op wijkniveau 
hieraan toegevoegd. Tezamen maken deze een robuust systeem 
van de groene structuren die Papendrecht rijk is. Deze structuren 
worden benoemd, onderkend en waar nodig en mogelijk 
versterkt. Dit beleidsplan moet de groene kwaliteiten borgen 
en vastleggen, zodat toekomstige ontwikkelingen geen inbreuk 
kunnen plegen op deze structuur. 

Tussen deze structuren, veelal in de buurten en woonstraten, 
liggen nog veel plantvakken, beplantingen en bomen. Deze zijn 
vaak van grote waarde voor bewoners, omdat dit groen in sterke 
mate hun dagelijkse leefomgeving bepaalt. Dit groen valt buiten 
de hoofdstructuren en hier kan dus ook “vrijer” mee omgegaan 
worden. “Vrijer” betekent met meer participatie van omwonenden 
over hoe in te  richten, maar ook vrijer in de vormen van beheer. 
Voor deze gebieden hebben we algemene bouwstenen per 
type wijk opgesteld. De bouwstenen kunnen in overleg met de 
omgeving toegepast worden. 
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Visie op het groenblauwe netwerk
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VERDIEPING GROENBLAUWE 
NETWERK

5

De visie op het groenblauwe netwerk beschrijft de 
hoofdgroenstructuur en de hoofdwaterstructuur van 
Papendrecht. In deze visie worden diverse kansen benoemd. 
Voor veel kansen volstaat het beleidsdocument en kan de 
nota vertaald worden naar beheer- of inrichtingsplannen. 
Sommige onderdelen behoeven nadere uitwerking of zijn bij de 
raadsbehandeling expliciet benoemd. Dit zijn de vijf aspecten die 
nader vormgegeven worden in dit Groenbeleidsplan:

 • de invulling van de groene component op, aan en langs de 
dijk (ook onderdeel van de dijkvisie);

 • verder precisering van de negen parken;
 • nadere verdieping in ecologische kansen, combineren met 

aanvullend ecologisch onderzoek, verder uitgewerkt in 
hoofdstuk 4;

 • nadere verkenning voor stadslandbouw, verder uitgewerkt 
in hoofdstuk 4;.

 • het opnemen van een samenhangend netwerk in de wijkvisie. 
Dit geldt voor groen, water, recreatie en flora en fauna => dit 
is tevens verder uitgewerkt in hoofdstuk 6;

Betreffende het A15 park is meer uitwerking noodzakelijk dan in 
een groenbeleidsplan kan worden gerealiseerd. Daarom wordt 
in het Groenbeleidsplan 2015 - 2024 een plan van aanpak 
opgesteld om een dergelijke uitwerking te kunnen opstarten. 

5.1. PLAN VAN AANPAK A15 PARK

Voor het A15 park heeft het groenblauwe netwerk een ambitie 
neergelegd om de barrièrewerking van de infrastructurele bundel 
tussen polder en dorp te slechten. Het A15 park ligt zowel aan 
de noordzijde als aan de zuidzijde van de infrastructurele bundel 
en vormt één park. Dit is een ambitie die niet op korte termijn 
gerealiseerd kan worden. In het groenblauwe netwerk is een 
ambitie neergelegd en in een plan van aanpak wordt de route 
naar de realisatie van deze ambitie beschreven. Het opstellen 
van een dergelijk plan kent de volgende stappen:

 • Een inventarisatie van de verschillende eigenaren, 
stakeholders en belanghebbenden. Samen met hen een 
goed plan opstellen. Dit plan begint uiteraard met een visie 
over de gewenste eindsituatie, hiervoor kan de schets uit 
het netwerk dienen. In dit plan kunnen de verschillende te 
nemen stappen beschreven worden. Wie is voor welke stap 
verantwoordelijk? En waar liggen koppelkansen? Hierin 
kunnen hogere overheden, Prorail en Rijkswaterstaat een 
belangrijke rol spelen. 

 • Een belangrijk aspect hiervan is de tijdelijke situatie, zoals 
gezegd wordt deze ambitie niet in korte tijd gerealiseerd. 
Ook moet het A15 park goed kunnen functioneren als 
nog maar 70% aangelegd is. Hiervoor zijn diverse tijdelijke 
stappen te nemen. Een paar mogelijke stappen worden hier 
beschreven:

 - Met het beheer kan de zone tussen Papendrecht en 
de geluidsschermen al meer in de richting van het 
streefbeeld A15 park gebracht worden. De grootste 
kansen liggen in de koppeling van deze zone met 
de parken en dwarswegen (Noordhoekse wiel, 
Kreekrugpark, Veerweg, N3, Matenasche Scheidkade). 

 - Mogelijkheden voor tijdelijk gebruik. De schapenweide 
aan de noordzijde van de A15 kan prima tijdelijk gebruikt 
worden voor stadslandbouw, met een openbaar pad. 
Zo wordt er al wel een route aangelegd, maar kan in 
de kosten op korte termijn gespaard worden. Later kan 
een dergelijke zone nog omgevormd worden. 
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5.2. GROEN OP, AAN EN LANGS DE DIJK

Op 12 december 2013 is de dijkvisie van de gemeente 
Papendrecht vastgesteld. Deze visie geeft richting aan de 
toekomstige ontwikkelingen in, op en langs de dijk. Deze visie 
is in grote samenhang met de visie op het groenblauwe netwerk 
opgesteld. 

De visie op de dijk beschrijft de dijk als kralenketting, waarbij 
de dijkbebouwing de kralen vormen. De openbare ruimte is de 
draad die de kralen aan elkaar rijgt en zorgt voor continuïteit. 

Belangrijk onderdeel van de visie is het vergroten van de 
herkenbaarheid van het dijklint als bijzondere structuur in 
Papendrecht. Hiertoe is op de kruin een asfalt rijloper voorgesteld 
met een koppelstrook tussen rijloper en talud, tuin of gevel. Deze 
koppelstrook bestaat, afhankelijk van de inrichting van het talud, 
uit klinkers, grasbetonstenen of gras. Waar het talud onderdeel 
is van de openbare ruimte krijgen de taluds een dijkeigen 
beplanting van gras met kruiden en wilde bloemen. 

Waar de kralen aan de draad geknoopt zijn wordt het karakter 
van de dijk bepaald door gevels en tuinen. Het zijn daarmee 
de kleinschalige groeningrepen in de particuliere tuinen die 
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in totaliteit maken dat het dijklint een groen uiterlijk heeft. 
Voorbeelden hiervan zijn leibomen voor een iets terugliggend 
pand, hagen en groene doorkijkjes naar achtererven. 

Aangezien een groot deel van het groene karakter van de dijk 
bepaald wordt door particulier groen is voorlichting aan bewoners 
van groot belang. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een 
brochure, een wandeling of een ‘dijkdag’ waarbij dijk-typische 
bouwstenen beschreven en getoond worden. Bewoners kunnen 
zich zo betrokken gaan voelen bij de dijk en zelf hun bijdrage 
gaan leveren onder het motto; samen maken we de dijk. 

Op de plekken waar het groen aan de dijk openbaar is, is 
het van belang dit te behouden. Voorbeelden hiervan zijn de 
dubbele rij Kastanjes langs de Veerdam, de bomenrijen langs de 
Pontonniersweg en de Merwedesingel en het tuindorp karakter 
van de Vissersbuurt.

Ecologie aan, op en langs de dijk
Inventarisatie van waarnemingen en het mogelijk voorkomen van 
soorten in de gemeente Papendrecht door het NWC laat zien 
dat de dijk en de zone daarom heen een belangrijke (potentiele) 
habitat vormt voor veel flora en fauna. Er liggen veel kansen voor 

ecologie in brede dijkbermen, kansen voor bloemrijke vegetaties, 
kleine schuilbosjes voor vogels en kleine zoogdieren, kansen voor 
natuurvriendelijke oevers met paaiplekken en poelen. Ook is de 
ecologische kwaliteit gelegen in de continue groenzone langs de 
dijk, in de aaneenrijging van tuinen. Annex aan de tuinen ligt over 
en grote lengte van de dijk een kwelsloot met deels natuurlijke 
oevers. In de ontwikkeling van deze oevers ligt een goede kans, 
enerzijds voor de ecologische kwaliteit en anderzijds om de dijk 
leesbaarder te maken vanuit de “polder’. Ook hierbij is het weer 
van belang bewoners bekend te maken met de kansen en de 
opgaven.

Kansen voor buitendijkse natuurontwikkeling liggen in de oevers 
van de rivier, aan de voet van de dijk. Dit moet in overleg met 
het waterschap verder ontwikkeld worden. De harde kanten van 
de rivier geven te weinig voedingsbodem voor een ecologisch 
waardevolle oever. Tevens zou er een struinpad op de getijdelijn 
van de rivier ontwikkeld kunnen worden. 
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5.3 WANDELNETWERK PAPENDRECHT

Ten aanzien van wandelen in gemeente Papendrecht heeft de 
visie op het groenblauwe netwerk de ambitie neergelegd het 
interne netwerk te verbeteren en hiermee de verschillende 
groengebieden in de gemeente recreatief te verbinden. Op 
deze interne verbindingen zal in hoofdstuk 6 verder ingezoomd 
worden. 

Deze paragraaf beschrijf het rondje Papendrecht, de mogelijkheid 
om een wat groter ommetje door de gemeente te maken. Het 
rondje Papendrecht is in grote delen reeds aanwezig is. Enkele 
knelpunten / ontbrekende schakels zijn de oversteek van de 
Burgemeester Keijzerweg ter hoogte van het Noordhoekse Wiel 
en een doorsteek over de begraafplaats. 

De oversteek van de Burgemeester Keijzerweg is in de 
planvorming rondom de renovatie van de weg meegenomen en 
zal bij uitvoering van de plannen verbeterd worden. De doorsteek 
van de begraafplaats is vooral een kans, een mogelijk alternatief 
loopt via de kinderboerderij. 

Verder ligt er nog de vraag in hoeverre het rondje Papendrecht 
onder de aandacht gebracht wordt. Is dit een aankondiging in 
het streekblad en een aantal keer per jaar een wandeling met 
een gids of wordt het rondje ook fysiek herkenbaar gemaakt door 
bijvoorbeeld bebording, informatievoorziening bij belangrijke 
punten en materiaalgebruik.
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5: Park Wilgendonk

6: Vondelpark

7 & 8: Vijverpark

9 & 10: Omgeving Kerkbuurt

11: Alblasserbos

12: Park Oostpolder

13: Tiendzone

1 & 2 Noordhoekse Wiel

3: Slobbengors

4: Park Wilgendonk
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5.4. DE NEGEN PARKEN

In het groenblauwe netwerk wordt voorgesteld de karakters van 
de verschillende parken te versterken en daarmee de verschillen 
te vergroten, met andere woorden de authenticiteit per park te 
verhogen. In deze paragraaf wordt de essentie van de parken 
aangestipt en daarmee de toekomstige herinrichtings- en 
ontwerpopgaven benoemd en de visie op het beheer weergeven. 
Het beheer wordt uiteindelijk in beheerplannen (reeds aanwezig 
of nog op te stellen) opgenomen. Een deel van de kansen zijn uit 
te voeren binnen reguliere onderhoudsbudgetten, maar een deel 
ook niet. Waar een voorgestelde ambitie niet past binnen de 
reguliere financiële kaders wordt dat aangegeven door het 
cursief op te nemen onder opgaven. Deze opgaven kunnen in 
de toekomst bij vervanging mogelijk worden opgepakt.

Per park wordt er aangegeven hoe men kan komen tot een 
verdere planvorming. Hierin speelt de communicatie met 
de omgeving een essentiële rol. Voor alle nader op te stellen 
beheerplannen en waar nodig inrichtingsplannen geldt dat deze 
participatief met bewoners, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven opgesteld worden. 

Een belangrijk ruimtelijk aspect is het onderliggende netwerk 
dat alle parken verbindt, dit netwerk is verder uitgewerkt in de 
wijkvisies. Dit netwerk maakt dat men tijdens een rondje diverse 
parken aandoet. De verschillende verhalen die de parken vertellen 
vergroten de aantrekkelijkheid van de rondwandeling. 

Verder kunnen de parken een belangrijke rol spelen in de 
waterbergingsopgave binnen Papendrecht. Met de steeds 
hevigere regenbuien is het van belang regenwater tijdelijk te 
kunnen bergen om overstromingen te voorkomen. De meeste 
parken in liggen wat lager dan de omliggende woonwijken en 
kunnen daarmee als tijdelijke waterberging fungeren. 

1. Noordhoekse Wiel 2. Park Wilgendonk  
3. Vondelpark  4. Vijverpark
5. Omgeving kerkbuurt 6. Tiendzone
7. Slobbengors  8. Oostpolderpark  
9. Alblasserbos
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1 Noordhoekse wiel
Inzetten op het natuurlijke polderkarakter van het park, versterken 
natuurwaarde en behoud cultuurhistorische waarden. Verbinding 
maken met het naastgelegen Natuurpark Polder Nieuwland, 
zowel ecologisch als recreatief. Voor het Noordhoekse wiel is er 
een goed beheerplan aanwezig. 

Opgaven: 
 • zichtbaarheid van het park vanaf de dijk vergroten door het 

gedeeltelijk verwijderen van de onderbeplanting
 • aansluiting met A15 park versterken door meer openheid te 

maken
 • aansluiting met A15 park versterken door structuren 

(watergangen en paden) meer door te laten lopen
 • overgang bedrijventerrein verbeteren door het toepassen 

van opgaande beplanting en het op termijn mogelijk 
omvormen van de volkstuinen

 • integreren oude dijkverloop (waterschapsterrein) met park, 
onderzoeken of dit een waardevolle aanvulling op het park 
kan zijn

Beheer, zie ook bestaand beheerplan:
 • Gericht op natuurontwikkeling;
 • Weidebeheer, maaitijden afstemmen op vogelstand en 

bloei- zaadtijden van vegetatie;
 • Integreren van educatie, koppeling met scholen in de 

omgeving.

Aanpak:
 • Continuering van de uitvoering van het beheerplan;
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2 Park wilgendonk (Kreekrugpark)
Dit park is echt een ontmoetingsplek van de wijk, hier komen 
de kinderen spelen en zien mensen elkaar. Het park wordt door 
woningen omgeven en twee keer doorsneden door een weg. Het 
centrum van de wijk grenst aan het park.

Opgaven: 
 • Beter aansluiten op het A15 park en de achterkade;
 • Beter aansluiten op een verbinding naar het park Oostpolder;
 • Beter zichtbaar maken vanaf de doorgaande verkeerstraten, 

meer voorzijde, meer uitnodigend maken, geldt ook zeker 
voor de relatie tussen park en centrum;

 • Beter betrekken van waterstructuren langs de randen 
(ecologische kansen);

 • Blijvend ontwikkelen als ontmoetingsplek voor de wijk (bv up 
to date speelplekken).

Beheer:
 • Een beheerplan opstellen;
 • Intensief beheer, gemaaid gras om op te spelen;
 • Plantsoenen, heestervakken en boombeplantingen zorgen 

voor sfeer en beeld. Een zekere diversiteit in assortiment 
hoort bij dit type park en wijk;

 • Langs de randen kansen voor extensiever en  meer 
ecologisch beheer i.r.t. de watergangen.

Aanpak:
 • Gesprek aangaan met de wijk over de wensen voor dit park, 

qua functies en beeld;
 • Dit kan vormkrijgen met interactieve schetssessie om zoveel 

mogelijk informatie uit de buurt op te halen;
 • Vervolgens uitwerken in inrichtingsplannen en beheerplannen;
 • Toetsen op beleidsdoelen.
 • Deze bespreken en doornemen met de buurt en eventueel 

aanpassen.
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3 Vondelpark
Dit is een monument van zijn tijd in combinatie met het plein en 
de kerk. Het Vondelpark ligt centraal in Papendrecht en vormt 
een goede plek voor intensief gebruik, dichtbij het theater, de 
school en het centrum. Het park wordt thans gebruikt voor 
diverse activiteiten op kleine schaal.

Opgaven: 
 • Met behoud van de hoofdopzet onderzoeken of het park 

programmatisch beter gebruikt kan worden (bv kleinschalige 
activiteiten);

 • Oplossing zoeken voor de wateroverlast in het park;
 • Opschonen van verruigde delen;
 • Relatie met het Van der Palmpad gebied versterken (meer 

gebruik door scholen, theater, kerk,?).

Beheer:
 • Een beheerplan opstellen, eventueel in combinatie met het 

Van der Palmpad gebied;
 • Intensief beheer;
 • Onderzoeken of delen van het park niet extensiever beheerd 

zouden kunnen worden. 

Aanpak:
 • Gesprek aangaan met de gebruikers van dit park, scholen, 

theater, organisaties die activiteiten willen organiseren en 
omgeving over de wensen voor dit park, qua functies en 
beeld;

 • Dit kan vormkrijgen met interactieve sessie om ook elkaars 
belangen voor die plek helder te krijgen, om daarmee een 
gedragen programma van eisen op te stellen voor het park;

 • Vervolgens uitwerken in inrichtingsplannen en beheerplannen;
 • Toetsen op beleidsdoelen.
 • Deze bespreken en doornemen met de buurt en eventueel 

aanpassen.
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4 Vijverpark
Dit park heeft een sterk idioom, door een centrale waterpartij van 
groot formaat. Het park is recentelijk heringericht en ligt er goed 
bij. Het is een erg “clean” park, de natuur zou wat meer een plek 
mogen krijgen.

Opgaven: 
 • Het is een kans om meer met het waterkarakter te doen, 

bijvoorbeeld bevaarbaarheid, events, etc;
 • De ecologische waarde kan versterkt worden door, vooral 

langs de oostzijde van het water, ecologische oevers 
en zones te vergroten (kan voor een deel in bestaande 
beheerbudgetten, en voor een deel niet, bv omvormen 
oevers).

Beheer:
 • Een beheerplan opstellen;
 • Intensief beheer;
 • Een groter deel van het park zou extensief beheerd kunnen 

worden (zijde Kennedylaan). 

Aanpak:
 • Gesprek aangaan met de bewoners rond het park;
 • Toetsen of zij een natuurlijker beeld voor een deel van het 

park zien zitten;
 • Vervolgens uitwerken in inrichtingsplannen en beheerplannen;
 • Toetsen op beleidsdoelen.
 • Deze bespreken en doornemen met de buurt en eventueel 

aanpassen.
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5 Omgeving Kerkbuurt (te ontwikkelen park)
De omgeving van de Grote kerk, de begraafplaats aan de dijk en 
het grote wiel is een plek met een sterk historisch karakter. Thans 
is de plek slecht ervaarbaar en nauwelijks bereikbaar. Door de 
plek te ontsluiten en te verbinden met de omgeving, zal de plek 
beter gaan functioneren.

Opgaven: 
 • Vergroten van de samenhang van de verschillende 

elementen;
 • Maken van doorgaande paden die het mogelijk maken het 

gehele gebied te beleven en te doorkruisen (van dijk langs 
de begraafplaats tot de Willem Dreeslaan);

 • Het wiel uitbaggeren, vergroten en toegankelijk maken. Hier 
ligt het accent op de natuurontwikkeling (flauwe taluds op 
zonnige zijde).

Beheer:
 • Een beheerplan opstellen;
 • Intensief beheer (rond de kerk, etc) en extensief door elkaar;
 • Rond het wiel beheer echt richten op het creëren van 

natuurwaarden.

Aanpak:
 • Gesprek aangaan met eigenaren en gebruikers in het 

gebied om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor 
deze plek, ontmoetingen met het accent op samen kansen 
definiëren en benutten!;

 • Bij eventueel mee willen werken een schetsontwerp 
opstellen en communiceren met deze groep;

 • Bij akkoord communiceren met overige gebruikers en 
bewoners in de omgeving;

 • Vervolgens uitwerken in inrichtingsplannen en beheerplannen;
 • Toetsen op beleidsdoelen.
 • Deze bespreken en doornemen met eigenaren, gebruikers 

en de buurt en eventueel aanpassen.
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6 Tiendzone
De Tiendzone ademt cultuurhistorie, sterk ingekaderd tussen 
de dijk en de recente nieuwbouw van oostpolder is dit een plek 
waar men als het ware terug gaat in de tijd. De zone is recentelijk 
heringericht met onder andere natuurlijk spelen en ligt er goed 
bij.

Opgaven: 
 • In tact houden van het ongedwongen karakter;
 • Verder stimuleren van natuurlijk spelen

Beheer, zie ook bestaande beheerplan:
 • Extensief waar mogelijk, intensief waar het moet. 
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7 Slobbengors
Slobbengors is een sportpark. De ligging op de kop van drie 
rivieren is fenomenaal. Op de noordkop van het park is een 
ontwikkeling gaande met nieuwbouw van Fokker. De sportvelden 
hebben recent nieuwe velden gekregen. Aan de zuidzijde ligt een 
recent gerenoveerd parkje, de relatieve openheid benadrukt de 
ligging achter de dijk.

Opgaven: 
 • De relatie met de rivier versterken, zodat de binnenwereld en 

de randen meer interactie hebben;
 • Onderzoeken of de mono functionaliteit van het park niet 

doorbroken kan worden, is het kansrijk om de sportvelden 
meer te integreren in een totaal parkconcept, zodat 
bezoekers ook tussen de velden door kunnen lopen. 

 • Pad langs rivier meer ontwikkelen als “boulevard” aan 
de rivier, een boulevard qua inrichting, maar ook qua 
functionaliteit. Hierbij zou ook aandacht moeten zijn voor 
ecologische ontwikkeling langs de dijk (zie ook 5.2);

Beheer:
 • Een beheerplan opstellen;
 • Het sportpark kent een intensief beheer;
 • De randen van het park mogen natuurlijker en ruiger zijn. 

Meer aansluiten op de natuurlijke vegetatie die voorkomt 
langs de rivieren.

Aanpak:
 • Kansen benutten gekoppeld aan de ontwikkeling van Fokker 

op de kop van het park, qua openbaarheid, toegankelijkheid 
en zicht;

 • Gesprek aangaan met sportclubs over hun plek in het park, 
ook voor andere gebruikers dan de leden;

 • Gesprek aangaan met de buurt over de wensen voor deze 
plek, qua functies en beeld;

 • Afstemmen met onder andere de dijkvisie, integreren van 
beleidsdoelen.
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8 Park Oostpolder
Park Oostpolder is een echt sportpark en biedt onderdak 
aan verenigingen voor voetbal, tennis, korfbal en atletiek. 
Naast, tussen en langs het sporten is volop ruimte voor de 
natuur. Een wat ruiger groenbeeld vormt de contramal van de 
sportvoorzieningen. 

Opgaven: 
 • Vergroten van de openheid en de uitstraling van het 

sportkarakter van het park vanaf de doorgaande wegen;
 • Vergroten van het sportkarakter van de plek, door gebruik 

van het totale park;
 • Verbinding maken met de hoogspanningszone en het 

verhoogde park tussen Steilsteven en Griendwerker door 
bijvoorbeeld een fitnessparcours;

 • Vergroten van het contrast tussen sport en natuur.

Beheer:
 • Een beheerplan opstellen;
 • Intensief beheer en extensief door elkaar;
 • Contrast verder opvoeren, wat intensief moet vanuit gebruik 

intensief houden, wat extensief zou kunnen ook echt 
extensief beheren.

Aanpak:
 • Gesprek aangaan met de gebruikers van het park, vooral 

de sportclubs en verenigingen en een afvaardiging van de 
omwonenden;

 • In tweede instantie ook de natuurvereniging betrekken voor 
input over natuurwaarden en kansen voor natuurontwikkeling 
in dit park;

 • Vervolgens uitwerken in inrichtingsplannen en beheerplannen 
die grootschalige transformatie in de toekomst niet uitsluiten;

 • Toetsen op beleidsdoelen.
 • Deze bespreken en doornemen met de buurt en eventueel 

aanpassen.

9 Alblasserbos (beheer door derden)
Het Alblasserbos is een echt veenweidebos. een bos met een 
rationele opzet en prachtige doorzichten. 

Opgaven: 
 • Samen met eigenaren onderzoeken van mogelijkheden voor 

recreatie in Alblasserbos en gebied ten noorden van A15
 • Vergroten van de natuurwaarde van het bos;
 • Versterken van de randen van het bos, meer omvormen naar 

brede boszomen;
 • Versterken van de onderbegroeiing. 

Beheer:
 • Wordt beheerd door derden.
 • Aanbeveling: zeer extensief beheer, zoveel mogelijk de 

natuur zijn beloop laten.

Aanpak:
 • In gesprek gaan met eigenaren, belanghebbenden en 

ondernemers over kansen.
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WIJKVISIES6

Per wijk is een visie opgesteld voor de hoofdgroenstructuur. De 
volgende werkwijze om te komen tot een groenbeleidsplan is 
gehanteerd. 

 • Per wijk geeft het groenbeleidsplan een visie op het groen 
en het blauw van de wijk.

 • De visie gaat specifiek in op het hoofdgroen per wijk, 
de wijkontsluitingswegen, recreatieve verbindingen en 
de belangrijkste groen en waterstructuren. Voor het 
overig groen in de wijk wordt middels bouwstenen een 
ontwikkelingsrichting geschetst, zie hiervoor hoofdstuk 7.

 • Per wijk wordt een korte analyse gemaakt van de opbouw 
van de wijk: van de stedenbouwkundig principes, 
ontsluitingsstructuur, voet- en fietspaden, huidige 
groenstructuur, waterstructuur, groenstructuur en de 
kwaliteiten en knelpunten aangaande deze structuren. 

 • Dit wordt samengevat in een aantal kaarten, foto’s en een 
korte tekst. 

 • Op basis van deze analyse is een visie geschetst voor de 
groen- en waterstructuur voor de wijk. Deze is uiteraard 
gebaseerd op bestaande kwaliteiten en probeert deze op 
te pakken en te versterken, maar de visie probeert ook 
knelpunten weg te nemen en kansen te benutten. 

 • De visie is opgebouwd aan de hand van een visiekaart, 
met een legenda van bouwstenen in het groen en blauw en 
enkele doorsneden. 

 • De visiekaart is ingebed in zijn omgeving en laat de relaties 
met aanpalende wijken en groen-/ blauwe structuren zien. 



B O S C H  S L A B B E R S      • 52 •

M
 O

 L
 E

 N
 V

 L
 I
 E

 T

Inventarisatie huidige situatie



G R O E N B E L E I D S P L A N  P A P E N D R E C H T  • 53 •

6.1 MOLENVLIET

Molenvliet is een van de groenere wijken van Papendrecht. 
Passend bij de stedenbouw van de jaren 70 en 80 kent de 
wijk een sterke ontsluitingsstructuur. Tussen woongebieden 
en wijkontsluitingswegen zijn veel restruimtes welke de wijk 
een groene uitstraling geven. Centraal gelegen vindt men een 
wijkpark dat kan dienen als ontmoetingsplek.

Hoofdverkeersstructuur in de wijk
Molenvliet kent met de Molenlaan, de Wieklaan, de Vijzellaan 
en de Onderslag een sterke wijkonstluitingsstructuur. Passend 
bij de bouwperiode van de wijk is er een sterke hiërarchie 
tussen de wijkontsluitingswegen en de daaraan gekoppelde 
woonstraten. Huizen staan vaak met de achterkanten naar de 
wijkontsluitingswegen georiënteerd. Schuttingen zijn veelal 
afgeschermd met een mix aan heesters van 1,5 -2,5 meter hoog. 
Dit geeft een wat rommelig beeld, zeker als deze heesters in 
dezelfde plantvakken staan als de weg begeleidende bomen. Op 
delen is beplanting afwezig, hier doen de schuttingen geen recht 
aan de functie van de weg als wijkontsluiting.

Recreatieve structuur
Midden in de wijk ligt een haast arboretum achtig park direct aan 
de wijkontsluitingsweg en een doorgaand fietspad. Het park is 
door opgaande heesters echter zeer in zichzelf gekeerd. Hier ligt 
een kans het park meer als centrale ontmoetingsplek in de wijk 
te profileren. Tevens kan de relatie met het water verder versterkt 
worden. Routes langs het water kunnen opgepakt worden om de 
recreatieve structuur door de wijk te versterken en aan te takken 
op omliggende groengebieden en parken als het Noordhoekse 
Wiel en de A15 zone. 

Waterstructuur 
Behoudens het water langs de Achterkade wordt de waterstructuur 
binnen Molenvliet vooral gedomineerd door achterkanten. Het 
zicht op het water vanaf de wijkontsluitingswegen is zeer beperkt. 
Voor omwonenden heeft het water veelal een gebruiksfunctie, 
voor passanten bijft de beleving beperkt tot kijkfunctie. De 
Achterkade, in combinatie met het Noordhoekse Wiel, vormt 
een belangrijke drager van cultuurhistorie. Dit is in het ruimtelijk 
ontwerp onderkend, het profiel van de kade krijgt veelal voorrang 
ten opzichte van kruisende structuren maar dit beeld zou verder 
versterkt kunnen worden, vooral ter hoogte van de kruising met 
de Wieklaan. 

visie op de hoofdgroenstructuur

Karakteristieken
 • Sterke ordenende structuur van wijkontsluitingswegen
 • Auto’s dominant in het straatbeeld van de woonstraten
 • Veel openbaar groen in de wijk
 • Achterkade vormt een sterke cultuurhistorische lijn door de 

wijk
 • Park vormt een centrale ontmoetingsplek in de wijk
 • Water in de wijk is veelal gekoppeld aan achterkanten

Kansen
 • Koppeling tussen park en wijkontsluitings- en recreatieve 

structuren versterken
 • Profielen van de wijkontsluitingswegen eenduidiger vorm 

geven voor een rustiger uitstraling
 • Waterstructuren oppakken en koppelen aan recreatieve 

structuren, waar mogelijk natuurvriendelijke oevers creëren. 



7: Oevers van het park kennen weinig kijk- en 
gebruikswaarde. Ook ecologisch beperkt

8: De beplanting van de cultuurhistorisch 
waardevolle Achterkade is dominant ten 
opzichte van de wegbeplanting

9: Weelderige ondergroei van heesters maken 
de weg weinig herkenbaar als wijkontsluiting

10: Grote aantallen geparkeerde auto’s passen 
niet bij een wijkonsluitingsweg

11 & 12: Sterke wegbegeleidende beplanting, 
ondergroei van heesters maakt het beeld wat 
rommelig. Kruisingen met water zijn slecht 
beleefbaar

13: Doorgaande karakter van de achterkade 
gaat verloren door dicht bosplantsoen

1 & 2: Verrommeling door het gebruik van 
vele soorten heesters. Veelal achterkanten 
georiënteerd richting wijkontsluitingswegen.

3: Het centrale park is moeilijk zichtbaar vanaf 
doorgaande routes

4 & 5: Bomen in gazon geven een rustig beeld

6: Doorgaande recreatieve routes soms weinig 
aantrekkelijk
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1. Onderbegroeïng van bosplantsoen verwijderen en vervangen voor gazon of ruw gras met mogelijk bolgewassen, dit geeft een rustiger 
straatbeeld. Achterkanten afschermen door een smalle strook van uniforme opgaande heesters. 

2. Met name rondom het buurtpark een deel van de heesters verwijderen zodat de relatie tussen weg en park versterkt wordt. Het parkway 
achtige karakter van de weg verder benadrukken door de aanplant van nieuwe bomen
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3. Heesterbegroeïng in de plantvakken verwijderen en vervangen door gazon of ruw gras. Door het verwijderen van heesters wordt het water 
meer zichtbaar en beleefbaar, mogelijk natuurvriendelijker oevers creëren. Heesters slechts toepassen ter afscherming van achterkanten en 
schuttingen. 

4. Idealiter worden de garageboxen verwijderd en wordt de weg recht getrokken zodat de relatie met het water versterkt wordt. Er kan dan een 
groenstrook met bomen gecreërd worden tussen bebouwing en de weg. Oevers kunnen natuurvriendelijker gemaakt worden. 
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Inventarisatie huidige situatie
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6.2 WILGENDONK

Grotendeels gebouwd in de jaren 80 en 90 wordt Wilgendonk 
gekenmerkt door een heldere structuur van wijkontsluitingswegen 
met daarop uitkomende woonstraten. De wijk kent relatief weinig 
groen en water maar heeft met park Wilgendonk wel een park 
dat een echte ontmoetingsplek vormt in de wijk. Centraal in de 
wijk ligt een klein winkelcentrum.

Hoofdverkeersstructuur in de wijk
De wijk kent een sterke hiërarchie tussen de verschillende 
straten. De wijkontsluiting wordt gevormd door de Kastanjelaan, 
de Cypressenlaan, de Beukenlaan, de Eikenlaan, de Andoornlaan 
en de Kastanjelaan. De Kastanjelaan vormt hierbij ook een 
onderdeel van het raster van lanen vanuit het Groen Blauwe 
Netwerk. De overige straten in de wijk zijn echte woonstraten 
die aansluiten op de wijkontsluitingswegen. De woningen langs 
de wijkontsluitingswegen zijn veelal met de achterkanten richting 
deze wegen georiënteerd. 

Recreatieve structuur
Dwars door de wijk ligt park Wilgendonk op een oude kreekrug. 
Dit park vormt een belangrijke schakel in de recreatieve structuur 
door Papendrecht. Vanuit dit park kan een wandeling gemaakt 
worden naar het toekomstige A15 park, via de Achterkade naar 
het Noordhoekse Wiel, naar het Oostpolderpark en richting 
Middenpolder. Ook het wijkwinkelcentrum ligt aan het park, al is 
de koppeling tussen beide niet optimaal. 

Waterstructuur
Net als in Westpolder is de Achterkade een cultuurhistorisch 
belangrijk water door de wijk heen, de achterkade heeft vooral 
een kijkfunctie, mogelijk kan de natuurfunctie hier versterkt 
worden. Aan de noordoost zijde van park Wilgendonk ligt tussen 
het park en de omliggende woningen een watergang. Zoals 
reeds beschreven in 4.2 liggen hier kansen zowel de kijk- als 
de natuurfunctie te versterken, dit geldt ook voor de waterpartij 
langs de Eikenlaan. Overig water ligt veelal ingeklemd tussen 
achtertuinen en is vanuit de openbare ruimte slecht beleefbaar.  

Karakteristieken
 • Sterke ordenende structuur van wijkontsluitingswegen
 • Auto’s dominant in het straatbeeld van de woonstraten

visie op de hoofdgroenstructuur

 • Relatief weinig groen in combinatie met kleine voortuinen 
geeft een stenig straatbeeld in grote delen van de wijk

 • Achterkade vormt een sterke cultuurhistorische lijn door de wijk
 • Park Wilgendonk vormt een centrale ontmoetingsplek in de wijk
 • Water in de wijk is veelal gekoppeld aan achterkanten

Kansen
 • Betere koppeling tussen type boom en profiel van de 

wijkontsluitingswegen (deels herprofileren)
 • Koppeling tussen voorzieningencluster en park Wilgendonk 

versterken
 • Kijkfunctie en natuurfunctie van de Achterkade en het water 

langs park Wilgendonk vergroten.
 • Recreatieve verbindingen met omliggende parken en wijken 

versterken.  



4: De Platanenlaan vormt een barriére tussen 
winkelcentrum en park Wilgendonk

5 & 6;: De aansluiting van de achterkade op 
respectievelijk de Veerweg en de A15 zone 
zijn weinig aantrekkelijk

7: Platanen vormen een prachtige begeleiding 
van de weg

8 & 9: Entree tot park Wilgendonk is zeer 
besloten. De relatie met water is beperkt

10: Diversiteit aan onderbegroeiing

11 & 12: Recreatieve aansluitingen op de 
omgeving missen of functioneren slecht

13: Recent herontwikkelde routing richting 
de onderdoorgang van de N3 mist een 
begeleidende boombeplanting

1: Recent heringerichte Kastanjelaan met 
liquidambars aan weerszijde van de weg

2: Langs de Cypressenlaan staan nog maar 
enkele cypressen

3: Zuileiken passen zowel niet bij de 
straatnaam als niet bij het brede profiel van de 
weg
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6. Natuurvriendelijke oevers creëren. Nadruk leggen op de Achterkade en de bomenrij aan weerszijde van de weg door overige bomen te 
verwijderen. Achterkade ook beter toegankelijk maken door bomen slechts aan één zijde aan te planten. 

5. Platanen aan weerszijde van de weg handhaven. De onderbegroeiing van 
gazon doet recht aan de krachtige bomenrij. Mogelijk transformeren naar ruw 
gras met bolgewassen. 
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7. Herprofileren wanneer rioolwerkzaamheden uitgevoerd worden. Ruimte creëren zodat goede groeiomstandigheden ontstaan voor een boom 
aan 1 zijde van de weg. Bosplantsoen ter afscherming van achterkanten vervangen door een uniforme opgaande heester.

8. Bestaand profiel handhaven, mogelijk meer 
natuurvriendelijke oevers creëren. 
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6.3 OOSTPOLDER

Oostpolder is de meest recente uitbreiding van Papendrecht, 
gebouwd in het eerste decennium van de 21ste eeuw. De wijk kent 
een heldere structuur met een ringvormige wijkontsluitingsweg 
en daarop uitkomende woonstraten. De wijk wordt doorsneden 
door 2 lijnvormige waterstructuren, deze staan los van de 
voormalige polderstructuur. 

Hoofdverkeersstructuur in de wijk
De Noordkil, Oostkil, Zuidkil en Westkil vormen een ringvormige 
structuur en daarmee de hoofdontsluiting van de wijk. Vanaf deze 
ringvormige structuur is de Westkil een belangrijke verbinding 
richting de Burgemeester Keijzerweg. Verder is er een verbinding 
met de Andoornlaan en is er via de Sonate een verbinding naar 
Sliedrecht. 

Recreatieve structuur
Met de Tiendzone, de Noordrand (als deel van het toekomstige 
A15 park) en het Oostpolderpark kent de wijk een sterke 
recreatieve omkadering. De zone binnen de kaders van Tennet 
is thans wat onbestemd, hier ligt een kans om een recreatieve 
verbinding te realiseren met het Oostpolderpark en ook de 
Tiendzone.

Waterstructuur 
Met de waterpartijen langs de Kluchter en de Alver, beide 
ongeveer een kilometer lang en haaks op de polderstructuur, 
kent Oostpolder een zeer karakteristieke waterstructuur. In 
de aanpalende Tiendzone en Noordrand is de historische 
polderstructuur nog herkenbaar. 

Karakteristieken
 • Sterke groen-blauwe structuur door en om de wijk, mede 

door de bebouwingsvrije zone binnen de kaders van Tennet
 • Grote variatie aan woningtypen
 • Woningen zijn met de voorkanten op de openbare ruimte 

georiënteerd

Kansen
 • Groenzone onder de hoogspanningszone meer identiteit 

geven

visie op de hoofdgroenstructuur



5, 6 & 7: De Noordrand (5) en de Tiendzone 
(6 - 7) vormen een sterke recreatieve 
omkadering rond de wijk. 

8 & 9: De zone onder de 
hoogspanningsleiding kan mogeliljk 
gekoppeld worden aan sportpark Oostpolder

10: Openbaar groen heeft veelal een forse 
maat

11 & 12: Wat is de functie van het groen 
rondom Westkil

13: Sportpark Oostpolder ligt zeer besloten

1 & 2: Lange watergangen met brede groene 
oevers vormen een kwaliteit

3: Breed profiel van de Zuidkil, bomen zijn 
nog in ontwikkeling

4: De Westkil kent een ecologisch zeer 
waardevolle vegetatie

1

4

8

11

2

5

12

6

9

3

7

10

13



G R O E N B E L E I D S P L A N  P A P E N D R E C H T  • 67 •

9

10

12

11



B O S C H  S L A B B E R S      • 68 •

11. Huidige inrichting en beheer handhaven, mogelijk meer bomen toevoegen waar dit past. 

12. Het profiel met groenstroken en bomen aan weerszijde van de hoofdontsluiting is passend bij de 
wijkstructuur.

10. Brede groene bermen zijn een kwaliteit, bomen zijn nog in ontwikkeling. Mogelijk meer 
natuurvriendelijke oevers creëren in relatie tot de Tiendzone

9. Het brede profiel met bloemrijke bermen en meerdere rijen linde’s is een 
kwaliteit, huidig beheer handhaven
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6.4 WESTPOLDER

Eind jaren 60 en in de jaren 70 is de wijk Westpolder gerealiseerd, 
De wijk wordt gekenmerkt door de typische stroken en blokken 
verkaveling uit die tijd. Ook het centrale voorzieningencluster 
rond het Van der Palmpad hoort hierbij. Woonstraten monden uit 
op iets ruimer gedimensioneerde ontsluitingswegen waar echter 
ook aan gewoond wordt. Water in de wijk is zichtbaar en een 
onderdeel van de openbare ruimte.

Hoofdverkeersstructuur in de wijk
De Vincent van Goghlaan, de Jan Steenlaan, de Rubensstraat en 
de Paulus Potterstraat vormen de wijkonstluiting van het deel van 
Westpolder ten noorden van de Rembrandtlaan. Ten zuiden van 
de Vondellaan wordt de wijkontsluiting gevormd door de Douwes 
Dekkerlaan, de Jacob Catslaan, de Constantijn Huygenslaan en 
de P.C. Hooftlaan. Tussen de Vondellaan en de Rembrandtlaan 
ligt het centraal voorzieningencluster. 

Recreatieve structuur
Zoals beschreven in paragraaf 4.2 vormt het Vondelpark 
een belangrijke locatie voor evenementen. De koppeling 
met het voorzieningencluster maakt het een belangrijke 
schakel in het recreatief netwerk van Papendrecht. Vanaf het 
voorzieningencluster zijn recreatieve routes te creëren richting 
het Noordhoekse Wiel en het Centrum. Hiervoor is het wel van 
belang de uitstraling van de Van der Palm zone te versterken.

Waterstructuur 
Er is betrekkelijk weinig open water in de wijk, het water dat er 
is vormt echter wel een sterke structuur door de wijk heen en 
biedt kansen voor koppeling aan een recreatieve structuur. Het 
water heeft nu vooral een kijkfunctie, bij het Vondelpark en rond 
de flats aan de Staringlaan liggen kansen voor het versterken 
van de gebruiksfunctie. Langs de Paulus Potterstraat ligt een 
kans voor de ontwikkeling van de natuurfunctie. Het creëren 
van natuurvriendelijker oevers langs het overig water kan de 
belevingswaarde vergroten.   

Karakteristieken
 • Het particulier groen (voortuinen) draagt in belangrijke mate 

bij aan de sfeer in de wijk

visie op de hoofdgroenstructuur

 • Voorzieningencluster ligt gescheiden van de woongebieden 
en is stevig ingebed in groen en water. Vormt samen met het 
Vondelpark de ontmoetingsplek van de wijk

 • Water en groen vormen een stevige structuur door de wijk 
heen

 • Openbare ruimte rondom de hoogbouw draagt verder bij 
aan het groene beeld van de wijk

 • ‘Restgroen’ is in de wijk nauwelijks aanwezig

Kansen
 • Versterken en het verder koppelen van de groengebieden 

in de wijk
 • Voorzieningencluster meer uniform vormgeven en beheren
 • Boomstructuren langs de wijkontsluitingswegen versterken 

(deels herprofileren)
 • Natuurvriendelijke oevers toepassen om de ecologische 

structuur binnen Papendrecht te versterken



5 & 6 : Kansen voor het koppelen van 
groengebieden, sterkere recreatieve structuur

7: Kans voor een recreatieve koppeling tussen 
voorzieningencluster en dijk

8: Sterke beleving van het water rondom het 
voorzieningencluster.  

9 & 10: Weinig unifrome uitstraling aan de 
voorzijden van het voorzieningencluster

10: Kansen voor herinrichting van de 
openbare ruimte rondom de Staringlaan

12 & 13: Kwelsloot achter de dijk, zichtbare 
cultuurhistorie

1: Breed profiel biedt kansen voor vergroening 
van het straatprofiel

2: Particulier groen maakt het straatbeeld

3: Onderbeplanting past niet bij het profiel van 
de weg. 

4: Kansen voor de ontwikkeling van 
natuurvriendelijke oevers en recreatieve 
structuur
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14. Het brede profiel leent zich om, gekoppeld aan rioleringswerkzaamheden, her te profileren. Daarmee kan het profiel ‘vergroent’ worden en 
worden betere groeiomstandigheden geschapen voor bomen.

15. Bomen terugbrengen in het straatbeeld. Daar de ruimte beperkt is zorgen voor zo optimaal mogelijke groeiomstandigheden

13. Bij voorkeur herprofileren zodat iets bredere groenstroken ontstaan. Wat meer robuuste bomen toepassen, plantvak invullen met bij voorkeur 
lage heesters of bodembedekkers



G R O E N B E L E I D S P L A N  P A P E N D R E C H T  • 75 •

16. Fraai groen profiel met zicht op het water, hier liggen kansen voor het creëren van natuurvriendelijke oevers en zo de ecologische structuur te 
versterken.

17. De beide buitenste rijen esdoorns langs de Rembrandtlaan staan op de planning om gekapt te worden. De binnenste rijen esdoorns zijn 
al jaren geleden aangeplant wat de bomen nu groot genoeg maakt om het groene karakter van de weg te behouden wanneer de oude bomen 
gekapt worden. 

18. Huidig profiel met sterke begeleidende beplanting 
handhaven. Mogelijk achterkanten wat meer afschermen
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21. Er liggen kansen om bij rioleringswerkzaamheden te herprofileren waarmee aan beide zijden een groenstrook met bomen gerealiseerd kan 
worden. Ook kunnen zo voetgangers en motorvoertuigen beter gescheiden worden. 

20. Parkeren nu afwisselend gekoppeld aan wijkontsluiting en woonstraat. Door dit te koppelen aan woonstraten onstaat langs de wijkonstluiting 
een doorgaande groenstrook waar bomen aangeplant kunnen worden. 

19. Huidig profiel handhaven, in de toekomst de populieren vervangen voor moeraseiken. 
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22. Bestaand profiel handhaven, mogelijk wel dunnen in de 
laan langs het fietspad. 

23. Bestaand profiel met brede groenzone handhaven. 
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Inventarisatie huidige situatie
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6.5 KRAAIHOEK

De wijk Kraaihoek stamt uit de periode van de wederopbouw 
en is de eerste grootschalige uitbreiding van Papendrecht 
in de polder. De wijk heeft een eenvoudige structuur van 
rechte woonstraten met rijen eengezinswoningen eraan, soms 
omsluiten deze rijen een hofje. Straten zijn vaak smal en het 
beeld wordt veelal bepaald door gevels en voortuinen. De wijk 
kent behoudens de hofjes zeer weinig openbaar groen, soms zijn 
er straatbomen aangeplant.

Hoofdverkeersstructuur in de wijk
Er zit betrekkelijk weinig hiërarchie tussen de straten, vanuit de 
wijk sluiten de Lange Tiendweg, de Scheidingslaan, de Gerrit 
van Dalenstraat, de combinatie van Zwaluw-, Seringen- en 
Zonnebloemstraat en de combinatie van Muilwijck-, Rozen- en 
Goudsbloemstraat aan op het raster van lanen zoals beschreven 
in de visie op het Groen Blauwe Netwerk. De Vrijheer van 
Eslaan, onderdeel van het raster van lanen, doorsnijdt de wijk. De 
overige straten in de wijk zijn opgespannen tussen de hierboven 
beschreven straten, wat maakt dat er een raster van straten 
ontstaat binnen het raster van lanen. 

Recreatieve structuur
De recreatieve structuur binnen en door de wijk is beperkt. Wel 
ligt de wijk aan het kwalitatief hoogwaardige Vijverpark. Via 
dit park kan het interne recreatieve netwerk van Papendrecht 
opgepakt worden en kan een rondje Papendrecht gemaakt 
worden. 

Waterstructuur
Open water in de wijk is beperkt aanwezig en er zijn weinig 
doorlopende structuren. Het vijverpark is natuurlijk een plek waar 
water een zeer bepalende rol heeft. Naast het Vijverpark is ook 
de oude kwelsloot achter en onderaan de dijk nog zichtbaar. 

Karakteristieken
 • Auto’s zijn dominant in het straatbeeld
 • Smalle straten in combinatie met voortuinen en enkele 

bomen geven evenwel een groen straatbeeld 
 • Openbaar groen vaak gekoppeld aan parkeerplaatsen, 

kopgevels en schuttingen
 • Boomspiegels zijn vaak klein, matige groeiomstandigheden

visie op de hoofdgroenstructuur

Kansen
 • De hofjes oppakken als voorbeeld voor participatie in de 

openbare ruimte
 • Meer bomen in het straatbeeld, zorgen voor goede 

groeiomstandigheden
 • Herinrichten plantvakken
 • Water zichtbaar maken als doorgaande structuur

  



6 & 7: Water is zichtbaar en kent 
gebruiksfuncties, het is echter weinig 
herkenbaar als doorgaande structuur

8: Koppeling met Vijverpark

9 & 10 Hofjes bieden kansen voor 
burgerparticipatie en buurttuinen

11: Speelplaats aan de Duivenstraat oogt erg 
stenig

12 & 13: Parkje verscholen achter de dijk

1 & 2: Stenig straatbeeld door afwezigheid 
van voortuinen en/of plantvakken. Bomen van 
groot belang

3: Auto’s vaak dominant in het straatbeeld

4 & 5: Afwezigheid van bomen in plantvakken 
is een gemis en leidt tot particuliere initiatieven 
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26. Middels herprofilering kan ruimte geschapen worden voor de aanplant van een boom in de middenberm wat zorgt voor een groener 
straatbeeld. Inzicht in kabel & leidingtracé’s is hier essentieel. 

27. Verrommeling tegengaan door uniforme inrichting van de plantvakken en aanplant van bomen. Veel vakken zijn nu ‘eigen’ gemaakt door 
bewoners, mogelijk liggen hier kansen voor participatie

25. Bestaand profiel handhaven24. Bestaand profiel handhaven
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28. Gekoppeld aan rioleringswerkzaamheden herprofileren. Ook ligt er de kans om een extra groenstrook toe te voegen en zo het straatprofiel te 
vergroenen. 

29. Onderbegroeiing aan de oostzijde van de weg verwijderen waarmee meer zicht op de dijk en de zone achter de dijk gecreërd wordt

30. Huidig profiel handhaven
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Inventarisatie huidige situatie
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6.6 MIDDENPOLDER

Middenpolder is gebouwd in de jaren 60 en begin jaren 70. 
Naar het tijdsbeeld van deze periode kent de wijk een sterke 
groenstructuur. Water en groen zijn geen restruimte maar 
een belangrijk structurerend stedenbouwkundig element. De 
bebouwing bestaat uit rijtjes van 8 a 10 woningen en enkele 
blokken hoogbouw. 

Hoofdverkeersstructuur in de wijk
De relatief kleine wijk kent een tweetal wijkontsluitingswegen; via 
de J.R. Thorbeckesingel takt het deel ten noorden van de Willem 
Dreeslaan aan op het raster van hoofdontsluitingswegen, via de 
Admiraal de Ruyterweg is het zuidelijk deel van de wijk ontsloten. 

Recreatieve structuur
Gekoppeld aan de sterke groenstructuur kent de wijk ook 
een sterke recreatieve structuur welke vooral gericht is op 
voetgangers. Vanuit de wijk sluit deze structuur aan op het 
Vijverpark en de zone langs de dijk waarmee het een belangrijke 
schakel vormt in het recreatieve netwerk van Papendrecht. 
Rondom de hoogbouw aan de Admiraal de Ruyterweg vormen 
de vele soorten volwassen esdoorns een arboretum.

Waterstructuur 
Het water in de wijk kent vooral een kijkfunctie. Daar het water 
gekoppeld is aan zowel de groenstructuur als het recreatieve 
netwerk is het van belang het water aantrekkelijk te maken. 
Hiervoor liggen kansen in natuurvriendelijker oevers enerzijds en 
het creëren van een gebruiksfunctie anderzijds. 

Karakteristieken
 • Woningen zowel met voor als met achterkanten naar de 

openbare ruimte georiënteerd
 • Doorgaande waterstructuur is zichtbaar en beleefbaar
 • De wijk mist een centrale ontmoetingsplek, het groen is alom 

aanwezig
 • Esdoorn arboretum rondom de blokken hoogbouw

Kansen
 • Recreatieve routing door de wijk meer op het water 

oriënteren, gebruiksfunctie toevoegen
 • Versterken ecologische kwaliteiten van de waterkanten 

(natuurvriendelijke oevers)
 • Versterken acer arboretum door het aanleggen van een 

padenstructuur en toepassing van bijzondere Acer soorten 
bij vervanging

visie op de hoofdgroenstructuur



4: Acer arboretum rondom de hoogbouw aan 
de Admiraal de Ruyterweg. 

5: Er liggen kansen voor het versterken van 
het Acer arboretum

6: Koppeling met het Vijverpark is vooral 
visueel

10: Verbinding met de dijk via het Kerklaantje

11: Verbinding met het Oostpolderpark onder 
de N3 door

12: Sterke relatie met het water

7: Het ruime, groene profiel van de 
Thorbeckesingel

8: Diversiteit aan heesters langs de Jonkheer 
A.F. de Savornin Lohmanlaan

9: Admiraal de Ruyterweg

1 & 2: Sterke groen blauwe dooradering van 
de wijk

3: Op plekken kan de gebruiksfunctie van het 
water vergroot worden

6

1

4

2

5

3

6

87

10 11

9

12



G R O E N B E L E I D S P L A N  P A P E N D R E C H T  • 87 •

32

31



B O S C H  S L A B B E R S      • 88 •

32. Bestaand profiel handhaven, mogelijk de groeiomstandigheden van de bomen verbeteren31. Bestaande groene profiel met stevige bomenrij handhaven



G R O E N B E L E I D S P L A N  P A P E N D R E C H T  • 89 •



B O S C H  S L A B B E R S      • 90 •

Inventarisatie huidige situatie
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6.7 DE KOOIJ

Grotendeels gebouwd in de jaren 60 en begin jaren 70 wordt 
de wijk de Kooij gekenmerkt door rijen woningen welke met 
de voorzijde op de straat georiënteerd zijn en wat hoogbouw. 
Uitzondering hierop vormt een deel van de Schoorweg waar 
prachtige huisjes uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw staan. 
De achterkanten van de woningen zijn veelal georiënteerd op 
parkeerhoven.

Hoofdverkeersstructuur in de wijk
De hoofdverkeersstructuur van de relatief kleine wijk wordt 
gevormd door een tweetal wegen welke in elkaars verlengde 
liggen; de Kamerlingh Onneslaan en de Pieter Zeemanlaan. 
Mogelijk kan de haaks hierop staande Henri Dunantsingel ook 
tot de hoofdstructuur gerekend worden. Dit is een overblijfsel 
van de voormalige Tiendweg.

Recreatieve structuur
Tussen de hoogbouw aan de westzijde van de wijk en de N3 ligt 
een doorgaand fietspad wat aansluit op de fietsroute tussen de 
Alblasserwaard en Dordrecht. Het huidige tracé ligt echter zeer 
besloten. Tussen de wijk en de dijk ligt een openbare groenzone 
op het talud van de dijk, deze zone is thans wat onbestemd 
en doet slechts dienst als ontsluiting van achtertuinen van 
dijkwoningen. Mogelijk kan deze zone opgepakt worden als 
recreatieve structuur. 

Waterstructuur
Parallel aan de Henri Dunantsingel ligt een prachtige watergang 
geflankeerd door populieren, dit vormt de hoofdwaterstructuur 
door de wijk. Het overige water ligt vooral aan de westzijde van 
de wijk rondom de hoogbouw en heeft vooral een kijkfunctie. 
Hier liggen kansen om de beleving van water te vergroten. 

Karakteristieken
 • Woningen veelal met de voorzijde op de straat georiënteerd
 • Zichtbare waterstructuur door de wijk
 • Groene zone aan de westzijde van de wijk

Kansen
 • Belevingswaarde van het water vergroten
 • Groenzone ontwikkelen tot een parkachtig gebied
 • Groenzone achter de dijk ontwikkelen als recreatieve 

verbinding
 • Recreatieve route langs de N3 integreren in de groenzone

visie op de hoofdgroenstructuur



6 & 7 : Fietspad langs de N3 ligt verscholen 
achter een bosschage

8: Water geïntegreerd in de groenzone, 
kansen voor natuurvriendelijke oevers

9 & 10: Delen van de groenzone hebben een 
onduidelijke bestemming

11: Routing wordt gemist in de groenzone 
achter de dijk

12: Onbestemde zone

13: Groenzone achter de dijk met een 
duidelijke functie als speelplaats

1: Prachtig profiel langs de Henri 
Dunantsingel

2: Schoorweg, oude woningen door een 
slootje gescheiden van de weg

3: Voorzijden georiënteerd op openbaar groen

4: Achterzijden georiënteerd op een 
parkeerhof

5: Pieter Zeemanlaan, hoofdontsluiting van de 
wijk
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34. Bestaand profiel handhaven, wel anticiperen op het vervangen van de beeldbepalende abelen33. Bestaand profiel handhaven



G R O E N B E L E I D S P L A N  P A P E N D R E C H T  • 95 •



B O S C H  S L A B B E R S      • 96 •



G R O E N B E L E I D S P L A N  P A P E N D R E C H T  • 97 •

BOUWSTENEN VOOR HET GROEN
IN DE WOONSTRATEN

7

7.1. DE BOUWSTENEN

Voor de structuurbepalende groen en blauwe structuren zijn in 
de voorgaande hoofdstukken voorstellen gedaan. Tussen deze 
structuurbepalende elementen liggen veel stukken met groen en 
water. Deze stukken groen en water worden hoog gewaardeerd 
door de bewoners, dit is immers het groen naast de deur. Hiervan 
is gesteld dat deze een hogere graad van participatie kennen, 
met andere woorden hier mogen mensen meer over meepraten 
en meer mee doen. Om kaders te scheppen voor dergelijke 
groenelementen zijn in dit hoofdstuk algemene bouwstenen 
bepaald voor groenelementen in de wijk. Deze bouwstenen gaan 
in op de functionaliteit van het groen en de bouwstijl van de wijk. 
Dit is uitgewerkt in de tabel op pagina 98 - 99. 

De tabel is ingedeeld in rijen en kolommen. De rijen laten de 
verschillende wijken zien en de kolommen de verschillende 
onderwerpen onderverdeeld in ruimtelijk en functioneel. 

Ruimtelijk gezien is onderscheid gemaakt tussen:
 • begeleidingsgroen
 • vakken
 • kop- en zijgevels
 • hofjes

waarbij de mogelijke mate van participatie steeds verder 
toeneemt. 

Functioneel gezien is er onderscheid gemaakt in;
 • spelen
 • parkeergroen
 • camouflagegroen 

De foto’s op de volgende pagina geven een voorbeeld van elk van 
de onderwerpen. Per type wijk zal er anders omgegaan worden 
met een onderwerp. Zo worden de specifieke kwaliteiten per wijk 
benadrukt en verschil gemaakt tussen wijken. 

Toepassing:
Bij herinrichtingsvraagstukken in welke graad van participatie 
dan ook, vormen de bouwstenen een input voor het op te stellen 
plan. Met de bouwstenen kan als het ware een nieuwe inrichting 
gebouwd worden, ze vormen een leidraad zonder alles vast te 
leggen. 

Wanneer een stuk groen gepland staat om heringericht te worden 
moet eerst gekeken worden om wat voor soort groengebied het 
gaat. Als we de Staringlaan als voorbeeld nemen kunnen we dit 
definiëren als begeleidingsgroen langs de flats. De ruimtelijke 
bouwsteen geeft dan de volgende richtlijnen:

 • Gazon met eventueel bolgewassen
 • Bloemrijk gras
 • Plukgroen
 • Waar mogelijk bomen van de 2e of 3e grootte

De gewenste mate van participatie is hier laag, vooral omdat 
het een vrij groot groengebied is wat zeer beeldbepalend is. 
Toepassen van plukgroen kan hier een middel zijn voor het 
verder ontwikkelen van bewonersbetrokkenheid bij beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte. 

Als tweede voorbeeld kunnen we het hofje aan de Schoorweg 
nemen. Dit is typisch een voorbeeld waar een hoge mate van 
participatie mogelijk is. Wanneer bewoners hier zelf aan de gang 
willen is er veel inrichtingsvrijheid mogelijk. De aanplant van 
bomen van 23 of 3e grootte is gewenst, verder staat gebruik van 
sierheesters, vaste planten of gazon vrij. Wanneer het hofje bij de 
gemeente in beheer blijft kunnen dezelfde elementen toegepast 
worden. De keuze is hierbij mede afhankelijk van beschikbare 
budgetten.

Er kan ook sprake zijn van een combinatie van bouwstenen. 
Wanneer een plantvak bijvoorbeeld grenst aan een schutting 
is het veelal gewenst deze te camoufleren. Langs de schutting 
worden dan heesters toegepast terwijl het overige plantvak 
gazon kan worden er wordt dan dus een combinatie gemaakt 
tussen ruimtelijke en functionele bouwstenen. Hierbij is het altijd 



4 & 5: Kop- en zijgevels in respectievelijk 
Molenvliet en Oostpolder

6: Hofje in Kraaijhoek

7: Groene speelplaats

8: Speelplaats omkaderd door hekken

9, 10 & 11: Parkeergroen

12: Camouflagegroen gewenst

13: Camouflagegroen

1: Begeleidingsgroen rondom de flats aan de 
Douwes Dekkerlaan

2 & 3 Voorbeeld van een plantvak in 
respectievelijk De Kooij en Molenvliet
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van belang ook het beheersaspect mee te nemen, een stuk 
gazon moet bijvoorbeeld wel maaibaar blijven, indien dit niet het 
geval is kan het gehele vak beter worden ingeplant met heesters.

Uiteraard bouwt men een inrichting altijd met meer dan alleen 
groene bouwstenen, er zijn ook wegen, parkeerplaatsen en 
trottoirs nodig. De bouwstenen worden gecombineerd met de 
hierna benoemde plantlijsten. 

7.2. DE PLANTLIJSTEN

De gemeente Papendrecht werkt met plantlijsten per wijk van 
soorten die het goed doen. Planten worden geselecteerd 
op groeikracht op dit type bodem (veelal uit ervaring), goede 
dekkingsgraad en beeldwaarde. Dit is een levend document dat 
aangevuld en gewijzigd kan worden. Op deze manier is ook het 
beheer overzichtelijk. Wel is het zaak de lijst niet te smal op te 
stellen en diversiteit tussen de verschillende wijken te houden. 
Anders dreigt er een “eenheidsworst” te ontstaan in Papendrecht.  
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IMPLEMENTATIE8

Voor de implementatie van het groenbeleidsplan wordt 
onderscheid gemaakt in verschillende schaalniveaus. Dit 
bepaalt in sterke mate wie de actoren zijn en wat bijvoorbeeld 
de participatiegraad is. Daarnaast zijn er enkele aanbevelingen 
gedaan voor verdere borging van de visie. 

8.1. ONDERSCHEID IN SCHAALNIVEAU

Structuurbepalend groen/blauw is in regie van de gemeente 
Papendrecht. De visie op het groenblauwe netwerk en de 
uitwerking op wijkniveau geven deze weer. Het buurtgroen (het 
groen in de buurten en woonstraten zelf niet behorende bij 
structuurbepalend groen en blauw) kent in dit plan een hogere 
participatiegraad. Deze worden nadrukkelijk gekoppeld aan de 
bouwstenen van hoofdstuk 7.

8.1.1. Structuurbepalend groen en blauw
Voor het uitvoeringsprogramma zijn er vier sporen om projecten, 
acties en aanbevelingen vanuit de visie te realiseren en in de 
organisatie van Papendrecht te borgen: 
a) Aanhaken bij lopende zaken
b) Agenderen en opnemen in de uitvoeringsagenda   
 (meerjarenplanning)
c) Opstarten parkencyclus 
d) Benoemen als speerpunt en apart traject opstarten

a)  Aanhaken bij lopende zaken
Voor een aantal aanbevelingen vanuit de visie is dit van 
toepassing. Hier volgen de projecten waar kansen liggen voor 
aanhaken:

 • Bij de herinrichting van de Burgemeester Keijzerweg is 
het her in te richten deel ingericht volgens de visie van het 
groenblauwe netwerk

 • Met de ontwikkeling van Fokker kan een deel van het 
Slobbengors opgepakt worden;

 • Ontwikkeling van het Marktplein;

 • Diverse herontwikkelingen in het stedelijk weefsel met 
aanpalend groen en water (binnen het coalitieakkoord is 
opgenomen dat bij binnenstedelijke herontwikkelingen 
vooral met behoud van de bestaande groene omgeving 
gewerkt wordt).

b) Agenderen en opnemen in de uitvoeringsagenda 
(meerjarenplanning)
De meeste delen van Papendrecht worden elke 30 tot 40 jaar 
heringericht (groot onderhoud en vervanging). De financiële 
middelen worden gereserveerd in de begroting van de gemeente 
Papendrecht, als één van de kerntaken van de gemeente, 
dit wordt georganiseerd via de egalisatievoorziening groot 
onderhoud waarbij riolering leidend is voor de programmering. 
Bij de start van elke reconstructie is het goed een “scope 
kaart” aan te maken waar alle relevante beleidsdoelen voor het 
desbetreffende gebied in opgenomen zijn. Het groenbeleidsplan 
vormt een integraal onderdeel van deze kaart. Vooral de 
doorgaande structuren op hoog schaalniveau (visie groenblauwe 
netwerk) en op lager schaalniveau (benoemd in deze visie) 
moeten op dergelijke scope-kaarten worden genoemd.

Zo wordt de visie de komende 30 jaar als “vanzelf” voor een 
groot deel tot uitvoering gebracht. Aandachtspunt hierbij zijn 
de blauwgroene verbindingen, zowel recreatief als ecologisch. 
Deze vallen vanwege hun doorgaande karakter nogal eens in 
meerdere delen uiteen, zeker straks bij de realisatiefase. Deze 
verbindingen moeten dus “hard” opgenomen worden in de 
scope-kaarten, anders zullen ze niet snel gerealiseerd worden.

c) Opstarten parkencyclus 
Dit groenbeleidsplan geeft aan dat voor alle parken een beheerplan 
opgesteld dient te worden. Voor het Noordhoekse wiel en de 
Tiendzone zijn beheerplannen gereed. Voor de andere parken 
dienen deze eventueel in combinatie met een herinrichting in 
een participatief proces opgesteld te gaan worden. Dit is te veel 
voor de organisatie van de gemeente Papendrecht om tegelijk 
te doen. Hier wordt voorgesteld om dit geleidelijk uit te voeren 
in een vaste cyclus. Hieronder is een volgorde opgenomen naar 
urgentie en kansrijkheid:
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Beheerplannen reeds aanwezig:
 • Noordhoekse wiel
 • Tiendzone
 • Noordrand (onderdeel van het A15 park)

Beheerplannen nog op te stellen:
 • Omgeving Kerkbuurt
 • Vijverpark
 • Vondelpark (evt. in combinatie met het Van der Palmgebied)
 • Slobbengors
 • Park Wilgendonk (Kreekrugpark)
 • Park Oostpolder
 • Land van Matena
 • Polder Nieuwland

Valt onder een andere organisatie:
 • Alblasserbos

d) Benoemen als speerpunt en apart traject opstarten
Sommige voorstellen uit de visie vallen niet onder het reguliere 
onderhoudsprogramma en komen niet in aanmerking voor het 
uitvoeringsprogramma. Het zijn vaak ook geen projecten die in 
bestaande plannen kunnen meeliften, maar de voorstellen zijn 
wel aantrekkelijk en kansrijk! Deze projecten kunnen benoemd 
worden en als een apart traject in de organisatie landen, 
bijvoorbeeld de ontwikkeling van het A15 park. 

8.1.2. Groen, opmaat tot participatie
Voor de wijken, buurten, braakliggende terreinen is een hogere 
participatiegraad wel denkbaar. Daarnaast zal op het schaalniveau 
van de wijk en de buurt winst gemaakt kunnen worden voor 
maatregelen ter bevordering van de duurzaamheid. Per wijk zal 
dit sterk verschillen. Hieronder wordt een aantal bouwstenen 
benoemd dat de leefbaarheid in de wijken en buurten vergroot, 
hierbij worden de volgende aspecten bezien:

 • Zichtbaar verblauwen van de wijk door oppervlakkig 
afkoppelen van schoon regenwater en het toevoegen van 
meer beleving van het open water in de wijk/ buurt;

 • Koppelen van groene en blauwe structuren aan ecologische 
structuren om zo groene corridors te creëren in het stedelijk 
weefsel, met goede migratievoorzieningen (ook voor vissen);

 • Het zichtbaar vergroenen door verharding om te zetten in 
groen, en monotoon gras of andere vegetatie om te zetten 
naar natuurlijker groen (van geveltuin, tot het omzetten van 
grasvelden tot plukweides);

 • Het toepassen van stadslandbouw op diverse schaalniveaus 
(wel collectief);

 • Het toepassen van groene gevels;
 • Het toepassen van groene daken;
 • Het uitgeven van rest- en snippergroen aan bewoners;
 • Op zoek naar identiteitsvol groen, passend bij Papendrecht;
 • Nemen van diverse andere klimaat adaptieve maatregelen;
 • De bouwstenen zijn zo gerangschikt dat de participatiegraad 

per bouwsteen ook afleesbaar is; 
 • Beheerovereenkomsten sluiten met bewoners.

Om dergelijke ontwikkelingen te kunnen faciliteren is het goed 
om te weten waar zich kansen voor doen. Het groenbeleidsplan 
geeft een kaart die aangeeft waar dergelijke ontwikkelingen 
zouden kunnen plaatsvinden en waar de gemeente meer de 
regie heeft. Bij de hoofdstructuren ligt de regie in hoofdzaak bij 
de gemeente en bij de substructuren in de buurten kan de regie 
meer bij de bewoners liggen. 

Daarnaast kan er een informatievoorziening gerealiseerd worden 
waar burgers met een initiatief naar toe kunnen komen. De 
initiatieven moeten op een goede manier geborgd worden in de 
organisatie. Dat behoeft duidelijke kaders waarbinnen participatie 
mogelijk is. Hieronder zijn enkele kaders weergegeven:

 • Geen onderdeel van een structuur (komt niet voor op de 
kaarten van de wijken en de visie op het groenblauwe 
netwerk);

 • Overeenstemming in de straat over de plannen;
 • Opstellen van overeenkomst tussen gemeente en bewoners:

 - over de mate van beheer;
 - over controle en voortgangsrapportage;
 - over sancties bij verloedering;
 - over ondersteuning vanuit de gemeentelijke organisatie;
 - over financiële aspecten. 
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8.2. COMMUNICATIE

Communicatie over het groenbeleidsplan is onderdeel van het 
verdere proces en kan in de voetsporen van IBOR treden. Het gaat 
over participatie zoals hiervoor genoemd. Maar ook het uitdragen 
van het groenbeleidsplan, en concrete acties en activiteiten. 
Dan gaat het over de promotie van de recreatieve activiteiten, 
zoals wandelen en fietsen, maar ook bijv. natuureducatie en 
natuurbeleving, de evenementen in parken, de voorzieningen in 
het groen. 

In dit kader kunnen ook twee ambassadeurs worden benoemd 
voor de groenblauwe structuren in de gemeente, een 
ambassadeur voor de mens en een ambassadeur voor flora en 
fauna. De ambassadeur zorgt voor draagvlak bij de bevolking en 
zal diverse events verzorgen. 

8.3. OVERIGE AANBEVELINGEN

Commerciële kansen
De primaire verantwoordelijkheid voor de hoofdgroen- en 
blauwstructuur ligt bij de gemeente. Toch zijn er veel groepen 
die (commercieel) gebruik maken van de buitenruimten. 
Zowel maatschappelijke organisaties als ondernemers. 
Denk hierbij aan hardloopverenigingen, wandelverenigingen, 
hondenuitlaatservice, BSO, KDV, horeca, enzovoorts. Het kan 
voor beide partijen interessant zijn om te onderzoeken of deze 
partijen mee willen investeren in de openbare ruimte die zij ook 
gebruiken. Misschien hebben zij aanvullende wensen op de 
basiskwaliteit die de gemeente levert. Zo kan er voor het gebied 
een plus ontstaan. Een voorbeeld: een goede speelvoorziening 
is een goede plek voor de BSO om gebruik van te maken. 
Een ander voorbeeld is het upgraden van de woonomgeving 
in samenwerking met de coöperaties die de woningen in bezit 
hebben en hun bezit in waarde zien toenemen.

Zorg voor integraal ontwerp
Er wordt dagelijks ingericht en heringericht in de openbare 
ruimte in Papendrecht. Vanuit de gebiedsgerichte aanpak door 
beheer worden slimme combinaties gemaakt van projecten en 
onderwerpen per gebied. Het vervangen van bestrating wordt 
bijvoorbeeld gekoppeld met noodzakelijke aanpassingen van de 

ondergrondse infrastructuur. Door elk herinrichtingsproject als 
integrale ontwerpopgave op te pakken wordt telkens gekeken 
of er vanuit bijvoorbeeld het groenbeleidsplan uitgangspunten 
zijn te benoemen voor de herinrichting. Het ontwerpproces voor 
de openbare ruimte vormt een goede basis voor communicatie 
met de buurt en eventuele participatietrajecten. Dit is een van de 
pijlers voor de beleidsvisie IBOR! 
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A OVERZICHT BOUWSTENEN &
LEGENDA
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VERKLARENDE WOORDENLIJSTB

Ankerlijnen
De verbindingen tussen het Groene Hart en de Merwede

Annex
Horend bij, verbonden met

Aquatische fauna
In het water levende dieren

Arboretum
Bomenverzameling in een grote tuin of park

Basiskwaliteit
Dit betekent voor de technische staat van het groen dat er geen 
veiligheidsrisico’s zijn en er is geen sprake van kapitaalvernietiging. 
Het algemene kwaliteitsbeeld is voldoende: het is voor de meeste 
mensen acceptabel, maar ‘het houdt niet over’. Voor het aspect 
verzorging betekent deze keuze dat de openbare ruimte matig 
schoon is, er is onkruid en zwerfvuil aanwezig.

Begrazing
De inzet van vee, bijvoorbeeld koeien en schapen, om de 
productie van vegetatie weg te nemen

Begrazingsdruk
Mate van begrazing, wordt mede bepaald door het aantal dieren, 
de duur van de begrazing en de periode van het jaar

Belevingsbomen
Bomen op de Groene Kaart met een stamdiameter van meer dan 
50cm en/of bomen van 51 tot en met 75 jaar oud

Bermvegetatie
De vegetatie in de wegbermen

Bestek
Omschrijving en/of tekening van een uit te voeren werk

Biodiversiteit
De verscheidenheid aan planten- en diersoorten op een bepaalde 
plek

Bloemrijke vegetaties
Vegetaties die weinig verstoord worden en waarin naast grassen 
ook veel meerjarige bloemen voorkomen. Bloemrijke vegetaties 
worden vaak één tot twee keer per jaar gemaaid

Bodembedekkers
Lage, compact groeiende planten welke de bodem helemaal 
bedekken. Vaak wintergroen
Boomspiegels
Een boomspiegel is een stuk grond rondom de stam van 
een boom dat van boven toegankelijk is voor lucht en water. 
Boomspiegels verbeteren de groeiomstandigheden van een 
boom en hebben bij voorkeur een diameter zo groot als de kruin 
van de boom

Cultivars
Een cultivar is een plant of groep van planten die op grond van 
een bepaalde eigenschap of eigenschappen geselecteerd is 
(bijvoorbeeld bloemgrootte, bloemkleur, bladvorm etc.) en die 
betrouwbaar vermeerderd kan worden

Dekkingsgraad
De mate waarin een plant het plantvak waarin deze staat bedekt. 
Wanneer planten een hoge dekkingsgraad hebben betekend dit 
minder ruimte voor onkruid en daarmee minder onderhoud. 

Dynamische beheergemeente
De transitie naar dynamische beheergemeente, betekent dat de 
ruimtelijke opgave de komende jaren verder zal verschuiven naar 
herstructureren en herontwikkelen van binnenstedelijke locaties.

Ecosysteem
Het geheel van alle organismen in een bepaald gebied, hun 
onderlinge wisselwerkingen en hun leefomgeving

Egalisatievoorziening groot onderhoud
De egalisatie voorziening Groot Onderhoud is bestemd voor 
integrale vervanging van riolering, wegen en het groen in de 
openbare ruimte en groot onderhoud riolering.
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Extensief beheer gras
Extensief beheerd gras heeft vooral een kijkfunctie, het bevorderd 
ecologische ontwikkeling en heeft een natuurlijke uitstraling. 
Extensief beheerd gras wordt 2 tot 6 keer per jaar gemaaid. In 
het voorjaar kunnen bloeiende bolgewassen voorkomen.

Functioneel beheer
Om beheerskosten te reduceren wordt bij functioneel beheer 
ingezet op een beperking van de beheerintensiteit. Uitgangspunt 
hierbij is dat bestaande kwaliteiten in stand gehouden worden. 

Gebruikswater
Water dat actief beleefd kan worden door middel van 
wandelpaden, kades, steigers en bruggetjes maar ook water met 
de mogelijkheid tot schaatsen, vissen en varen.
Gedimensioneerd
Dimensioneren, het bepalen van de afmetingen

Geflankeerd
Flankeren, van terzijde steunen

Geklepeld
Klepelen, het weghalen van begroeiing in bermen en greppels 
door draaiende stalen cilinders die de begroeiing als het ware 
kapot slaan

Groen parkeren
Parkeerplaatsen waar grasbetontegels (of vergelijkbaar) 
zijn toegepast. Parkeerplaatsen krijgen hiermee een groene 
uitstraling

Groene corridors
Een groene verbinding door de stad voor verschillende soorten 
dieren

Groenstructuren
Het geheel van groene elementen in een gebied. Onder groene 
elementen verstaan we bomenrijen, lanen, parken, bermen, 
groenvakken etc.

Grondslag
Samenstelling van de bodem

Habitat
De leefomgeving van een bepaalde plant- of diersoort

Herprofileren
Het verbeteren van het profiel van een weg

Idioom
Eigen karakter

Inboet
Het vervangen van weggevallen beplanting

Intensief beheer gras
Intensief beheerd gras heeft een gebruiksfunctie, denk hierbij 
aan spelen en verblijven. Intensief beheerd gras wordt ongeveer 
20 keer per jaar gemaaid. 

Kijkwater
Kijkwater is water dat primair bedoeld is voor waterberging en de 
aan- en afvoer van water. Het water is ingericht om naar te kijken. 

Klimaat adaptieve
Klimaatadaptatie, het aanpassen aan het veranderende klimaat.

Koppelstrook
Overgang tussen de rijloper en gevel, erf, tuin of talud. Een 
koppelstrook kent veelal een andere materialisering dan de 
rijloper

Kwelsloot
Sloot achter een dijk waarin water dat door en onder de dijk door 
sijpelt opgevangen wordt

Migratievoorzieningen
Migratievoorzieningen worden aangelegd om de migratie van 
dieren tussen twee gebieden te vergemakkelijken, bijvoorbeeld 
wanneer deze door een weg of spoorlijn doorsneden zijn 
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Natuurdoeltype
Natuurdoeltypen worden vaak toegepast bij 
natuurontwikkelingsprojecten. Natuurdoeltypen bevatten een 
combinatie van flora en fauna waarnaar gestreefd wordt bij de 
ontwikkeling van een natuurgebied.

Natuurvriendelijke oevers
Natuurvriendelijke oevers zijn oevers met een zeer flauw talud 
waar de focus ligt op de ontwikkeling van een rijke flora en fauna

Natuurwater
Water met flauwe taluds en onbeschoeide oevers waar de focus 
vooral ligt op de ontwikkeling van een rijke flora en fauna

Nutriënten
Voedingsstoffen in bodem of water

NWC
Natuur Wetenschappelijk Centrum

Onderbegroeiing
Veelal een mix van verschillende soorten struiken onder de 
boomlaag

Ontsluitingswegen
Weg ontworpen om een wijk of dorp te ontsluiten richting 
doorgaande wegen

Oppervlakking afkoppelen van regenwater
Water door bijvoorbeeld goten in het straatprofiel laten afvloeien 
naar sloten of wadi’s.

Paaiplekken
Locaties in watergangen of grotere wateren die geschikt zijn 
voor vissen om te paaien

Participatie
Actieve deelname van belangstellenden en/of omwonenden

Participatiegroen
Groengebieden welke uitermate geschikt zijn voor participatie

PEHS
Provinciale Ecologische Hoofd Structuur

Plukgroen
Vruchtdragende bomen en struiken in het openbaar gebied waar 
mensen vrijelijk van kunnen plukken

Plukweides
Groengebieden met een vrij hoge dichtheid aan vruchtdragende 
bomen en struiken 

Predatoren
Natuurlijke vijanden

Restgroen
Veelal wat kleinere groengebieden die geen deel uitmaken van 
de hoofdgroenstructuur van de wijk

Ruw gras
Ruw gras is grasland met een lagere maaifrequentie, veelal 6 
maal per jaar. Deze lagere maaifrequentie biedt kansen voor 
ecologische ontwikkeling.

Snippergroen
Kleine, versnipperde groengebieden, veelal langs achtertuinen 
en kopgevels. Snippergroen kan mogelijk verkocht worden aan 
omwonenden

Stroomdalgraslanden
De Nederlandse stroomdalgraslanden zijn soortenrijke, 
relatief open, grazige begroeiingen op droge of matig droge, 
voedselarme, zandige of zavelige en veelal kalkhoudende 
groeiplaatsen langs de rivieren. De bodem bestaat meestal uit 
zand. De stroomdalgraslanden zijn te vinden op de van nature 
hogere terreingedeelten van de riviersystemen, zoals oeverwallen, 
stroomruggen en rivierduinen.

Taluds
Het schuine vlak langs een weg, watergang of dijk
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Transitie
Structurele verandering

Uitleglocaties
Locaties voor de ontwikkeling van (grootschalige) woningbouw, 
veelal langs bestaande stads- en dorpsranden

Veenweidebos
Bos in een veenweidegebied dat gekenmerkt wordt door hoge 
waterstanden en hiertegen bestendige soorten als els, es, wilg 
en populier

Verblauwen
Toevoegen van meer water in de openbare ruimte

Voorzieningencluster
Een cluster van voorzieningen in een stad, dorp of wijk

Voorzieningenniveau
Het aanbod aan winkels, scholen, gymzalen, kinderdagverblijven, 
bibliotheken, etc. in een stad, dorp of wijk

Waardevolle bomen
Bomen op de Groene Kaart met een grote natuur/ecologische 
waarde met betrekking tot verblijfsplaats/nestgelegenheid en/of 
een leeftijd van 76 tot en met 100 jaar oud

Waterhuishouding
De manier waarop waterstromen verlopen, het waterbeheer 
waarbij het zowel gaat om de waterkwaliteit als de waterkwantiteit

Weg begeleidende bomen
De bomen die lang één of beide zijde van de weg staan
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Als het moment van vervanging nadert is dat ook het moment om zich te 
oriënteren op de functionaliteit van de bestaande inrichting. Door 
maatschappelijke ontwikkelingen of andere gewijzigde omstandigheden is er 
mogelijk aanleiding tot herinrichting van de openbare ruimte ter plaatse. 
Daarnaast kennen we het begrip achterstallig onderhoud. Hiervan is sprake als 
de kwaliteit van een inrichtingselement, zoals een weg of een beplantingsvak, 
lager is dan afgesproken, door het achterwege blijven van (voldoende) 
onderhoud. Tenslotte komen we de term reconstructie tegen. Hiermee worden 
vaak grotere werken bedoeld in de bestaande omgeving, waarbij 
functieaanpassing de aanleiding is. Voor deze aanpassing worden separate 
gelden beschikbaar gesteld. Voorbeelden van reconstructies zijn: een 
wegverbreding en invoering van 30 km-zones. 

De bovenstaande beheervisie openbare ruimte is op 7 november 2013, door de 
gemeenteraad, herbevestigd met de vaststelling van de begroting 2014. 

De algemene uitgangspunten, beheervisie, zijn als volgt: 
- Vervanging vindt zoveel mogelijk integraal plaats, riool is leidend, deels wordt 

dit separaat uitgevoerd wanneer het einde van de levensduur bereikt is. De 
keuze van de vervanging wordt gebaseerd op inrichting en op de 
beheerstrategie. 

- Groot onderhoud wordt uitgevoerd om de levensduur van de verharding te 
realiseren 

- Klein onderhoud wordt uitgevoerd om, tot het moment van groot onderhoud 
of vervanging, de afgesproken kwaliteit in stand te houden. 

- De uitvoering van het onderhoud is gericht op verhoging van de efficiëntie. 
Dat willen wij bereiken door meer te gaan sturen op beeldkwaliteit in plaats 
van op onderhoudsfrequenties. 

Onderhoudscyclus 

Aanleg Klein onderhoud / IBOR 
Groot onderhoud 

Onderhouds- 
toestand

Tijd (jaren) 0  40 - 60 jaar

Vervanging 

BEHEERVISIE C

Beheer is erop gericht de functies van de openbare ruimte blijvend 
te garanderen. De openbare ruimte heeft vele functies: het is dé 
ontmoetingsplek van de samenleving, het is de plek voor vele 
economische en maatschappelijke activiteiten, voor transport en 
vervoer en voor ontspanning, de plek waar kinderen spelen en 
opgroeien, bewoners en bezoekers genieten van groen, water 
en buitenlucht.  Om deze functies blijvend te kunnen garanderen 
onderhouden we de wegen, het groen, de lichtmasten, enz. en 
vervangen we ze aan het einde van de levensduur.

Beheer wordt kort gedefinieerd als alle maatregelen waarmee 
we de openbare ruimte in stand houden. Naast het uitvoeren 
van onderhoudsmaatregelen, betekent dit ook sturing geven 
(beleidsontwikkeling, optimaliseren van de bedrijfsvoering, 
optimaliseren van het samenspel met diverse actoren zoals 
bewoners, bedrijfsleven, etc.) Het betekent ook inspelen op 
maatschappelijke, technische en andere ontwikkelingen, denk 
aan klimaatadaptatie, bewonersparticipatie). En het omvat de 
regulering van gebruik (handhaving, communicatie).

Bij het fysieke onderhoud onderscheiden we verzorging en 
technische staat. Verzorging: de bestrijding van onkruid, het 
verwijderen van zwerfvuil, graffiti, e.d. Technische staat: de 
duurzame instandhouding van de objecten, door middel van 
vaktechnische maatregelen. Belangrijk hierbij is dat zowel het 
klein onderhoud als het planmatig groot onderhoud en tijdige 
vervanging bijdragen aan de technische staat.

Naast verzorging en technische staat wordt ook wel onderscheid 
gemaakt op basis van de organisatie van het onderhoud en de 
frequentie van uitvoering. Er is dan sprake van:

 • dagelijks en klein onderhoud = maatregelen die meerdere 
malen per jaar worden uitgevoerd, zoals schoffelen, maaien, 
e.d. alsmede technische onderhoudsmaatregelen die op 
kleine schaal worden uitgevoerd, inclusief reageren op 
meldingen (stormschade, snoeiwerkzaamheden e.d.).

 • IBOR werkzaamheden = maatregelen die te grootschalig 
zijn voor het dagelijks onderhoud en waar uitstel in verband 
met de veiligheid van de weggebruiker niet meer mogelijk is. 
Over het algemeen zijn dit gecombineerde werkzaamheden 
voor groen en wegen.

 • groot onderhoud = maatregelen die met een meerjaarlijkse 
frequentie planmatig worden uitgevoerd en tot doel hebben 
de kwaliteit op niveau te houden en de levensduur te 
realiseren.

 • vervangingsonderhoud = vervanging van de voorziening 
aan het einde van de levensduur. Veelal in het kader van 
projecten. 

In onderstaande grafiek is de samenhang tussen deze vormen 
van onderhoud schematisch weergegeven. De levensduur kan 
daarbij sterk variëren, van 1 jaar voor een de beplanting in een 
hanging basket tot ongeveer 20 tot 25 jaar voor een rozenperk 
(vervanging vindt vaak parallel plaats aan reconstructies). 
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 Als het moment van vervanging nadert is dat ook het moment 
om zich te oriënteren op de functionaliteit van de bestaande 
inrichting. Door maatschappelijke ontwikkelingen of andere 
gewijzigde omstandigheden is er mogelijk aanleiding tot 
herinrichting van de openbare ruimte ter plaatse.
Daarnaast kennen we het begrip achterstallig onderhoud. Hiervan 
is sprake als de kwaliteit van een inrichtingselement, zoals een 
weg of een beplantingsvak, lager is dan afgesproken, door 
het achterwege blijven van (voldoende) onderhoud. Tenslotte 
komen we de term reconstructie tegen. Hiermee worden vaak 
grotere werken bedoeld in de bestaande omgeving, waarbij 
functieaanpassing de aanleiding is. Voor deze aanpassing 
worden separate gelden beschikbaar gesteld. Voorbeelden van 
reconstructies zijn: een wegverbreding en invoering van 30 km-
zones.

De bovenstaande beheervisie openbare ruimte is op 7 november 
2013, door de gemeenteraad, herbevestigd met de vaststelling 
van de begroting 2014.

De algemene uitgangspunten, beheervisie, zijn als volgt:
 • Vervanging vindt zoveel mogelijk integraal plaats, riool 

is leidend, deels wordt dit separaat uitgevoerd wanneer 
het einde van de levensduur bereikt is. De keuze van 
de vervanging wordt gebaseerd op inrichting en op de 
beheerstrategie.

 • Groot onderhoud wordt uitgevoerd om de levensduur van 
de verharding te realiseren

 • Klein onderhoud wordt uitgevoerd om, tot het moment van 
groot onderhoud of vervanging, de afgesproken kwaliteit in 
stand te houden.

 • De uitvoering van het onderhoud is gericht op verhoging van 
de efficiëntie. Dat willen wij bereiken door meer te gaan sturen 
op beeldkwaliteit in plaats van op onderhoudsfrequenties.
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