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1. Inleiding

1.1 Aanleiding
Het motto van het coalitieprogramma 2010-2014 ‘Herkenbaar, Inventief, Aantrekkelijk’
verwoordt de instelling van de coalitie. De gemeente groeit sterk. Het is belangrijk dat
ondanks de groei van de gemeente, het huidige woon- en leefklimaat en het herkenbare
dorpse karakter van Hendrik-Ido-Ambacht wordt bewaard. De vraag die hierbij opkomt is of de
gemeente, gezien de huidige economische situatie, in staat is het huidige onderhoudsniveau te
handhaven. Beleids- en beheerplannen dienen kritisch te worden bekeken en waar mogelijk
aangepast worden om besparingen te realiseren. In de nota ombuigingen 2010 zijn een aantal
bezuinigingsvoorstellen op het gebied van groenonderhoud doorgevoerd. Deze
bezuinigingsvoorstellen zijn meegenomen bij de actualisatie van het beeldkwaliteitplan voor
groenvoorzieningen.
Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte bepaalt in hoge mate het beeld van de
woonomgeving en daarmee ook de tevredenheid van de bewoners. In dit kader is in het jaar
2000 het Groenstructuurplan vastgesteld. Het vigerende Groenstructuurplan had een looptijd
van 10 jaar en is door diverse ontwikkelingen, uitbreidingen en besluiten in de afgelopen jaren
toe aan een actualisatie.

1.2 Doel
Een Groenstructuurplan vormt het beleidsmatig kader om te komen tot een gestructureerd
groenbeleid. Het Groenstructuurplan geeft de beleidskaders aan voor de uitwerking van het
Boombeleidsplan (november 2009), Beeldkwaliteitplan Groen (februari 2006) en de
noodzakelijke ombuigingen en omvormingen in het geactualiseerde Beeldkwaliteitplan groen
(vastgesteld november 2011). Het Groenstructuurplan geeft in samenhang met eerder
vastgestelde beleidsplannen voor het groen weer wat er wordt verstaan onder een ‘groene
gemeente’. Daarnaast biedt het een toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
Aan de hand van de geformuleerde beleidskaders in dit Groenstructuurplan en vastgestelde
beleidsplannen voor het openbaar groen en openbare ruimte kan de komende jaren op
verantwoorde wijze de kwaliteit van het groenareaal worden uitgebreid en beheerd.

1.3 Aanpak
In het vigerende Groenstructuurplan is de relevante Rijks-, Provinciale en regionale beleid op
het gebied van groen benoemd. Voor de actualisatie is een onderzoek gedaan of dit beleid op
het gebied van groen nog van kracht is en welke regelgeving en beleid actueel is. Dit is
verwerkt in dit plan.
Tevens zijn in de afgelopen jaren de volgende plannen uitgewerkt op basis van het vigerende
Groenstructuurplan:
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•
•

Boombeleidsplan 2009-2019,
Beeldkwaliteitplan 2011-2015.

Tevens zijn deze plannen verwerkt in dit geactualiseerde Groenstructuurplan.
Actualisatie
Binnen de gemeente hebben er in de afgelopen jaren structurele wijzigingen in opbouw en
structuur van een aantal wijken plaatsgevonden. Zo is de wijk De Volgerlanden qua structuur
nu duidelijk en is een deel van deze VINEX wijk ook gerealiseerd. Verder zijn er natuur- en
recreatiegebieden zoals Sandelingen Ambacht en Sophiapolder aangelegd. Deze nieuwe
ontwikkelingen zorgen voor een uitbreiding van de groenstructuren binnen de gemeente. Dit is
verwerkt in het Groenstructuurplan en op de groenstructuurkaart dat als bijlage toegevoegd
is.
In het Groenstructuurplan uit 2000 zijn de onderhoudszones uitgewerkt. In het geactualiseerde
groenstructuurplan is gekozen om enkel de groenstructuren vast te stellen. Aangezien de
invulling van de onderhoudszones behoort tot het beheer van het groen is ervoor gekozen om
enkel de groenstructuren vast te stellen in het geactualiseerde Groenstructuurplan en de
uitwerking van de onderhoudszones op te nemen in het onderliggende Beeldkwaliteitplan.
In het Groenstructuurplan uit 2000 zijn voor elke wijk streefbeelden vastgesteld. Het
beleidsdoel dat wordt nagestreefd is het aanbrengen van ruimtelijke differentiatie in het
groen waarbij samenhang en afwisseling met elkaar in balans worden gebracht. Een raamwerk
met functiegebonden uitgangspunten voor inrichting en beheer vormen handvaten voor zowel
gemeente als bewoners.
In maart 2013 heeft het college ingestemd met het aanbieden van zelfbeheercontracten voor
het groen aan bewoners. In dit geactualiseerde Groenstructuurplan wordt ingegaan op het
zelfbeheer van gedeelten groen door bewoners. Streefbeelden uit het Groenstructuurplan zijn
handvaten voor bewoners bij de inrichting en zelfbeheer van groenperken. Op deze manier
wordt de eigen verantwoordelijkheid van bewoners bevordert bij de inrichting en beheer van
de leefomgeving.

1.4 Opbouw rapport
Na deze inleiding worden in hoofdstuk 2 allereerst de kaders beschreven waarbinnen dit
Groenstructuurplan is opgesteld en wordt aangegeven wat de invloed vanuit beleidsplannen en
wet en regelgeving van Rijk en provincie, regio en eigen gemeente is. In hoofdstuk 3 wordt de
basis voor het Groenstructuurplan gelegd. Hierin wordt de ontstaansgeschiedenis,
landschappelijke en stedelijke structuur die tot de vorming van het huidige dorp hebben geleid
weergegeven. Op basis van deze gegevens zijn de hoofd- en secundaire groenstructuur
uitgewerkt. De wijk- of buurtkenmerken en versterking hiervan worden in hoofdstuk 4
beschreven. In hoofdstuk 5 is aandacht voor natuurontwikkeling in de directe woonomgeving.
Hierbij worden de mogelijkheden, beperkingen en risico’s van natuurontwikkeling aangegeven.
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2. Beleidsuitgangspunten

2.1 Beleidsuitgangspunten die van belang zijn voor het Groenstructuurplan
De kaders voor het te voeren beleid voor het openbaar groen worden hier aangegeven. Hierbij
wordt aangesloten op het beleid van Rijk, Provincie en de regio. Tevens wordt een relatie
gelegd naar de overige gemeentelijke beleidsterreinen binnen Hendrik-Ido-Ambacht.
2.1.1 Rijksbeleid en wetgeving
Op Rijksniveau is vooral de Flora- en Faunawet van groot belang voor de bescherming van de
natuur. De rijksoverheid beschouwt de bescherming van de natuur als een
verantwoordelijkheid voor iedereen. Op basis van de Flora- en Faunawet zijn op gemeentelijk
niveau hiervoor de gedragscodes voor ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer
uitgewerkt.
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is 13 maart 2012 door de minister van Infrastructuur
en Milieu vastgesteld. De Structuurvisie vervangt een groot aantal verschillende beleidsnota’s
op het gebied van ruimte en mobiliteit zoals de Nota Ruimte
(2006), Structuurvisie Randstad 2040 en de Structuurvisie voor de snelwegomgeving
(2008). Door onder andere nieuwe politieke accenten, veranderende economische
omstandigheden, klimaatverandering en toenemende regionale verschillen
waren de vigerende beleidsdocumenten gedateerd.
De visie heeft als doel dat Nederland in 2040 concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig is.
Daarbij gaat de visie uit van het ‘decentraal, tenzij..’ principe. Hiermee wordt de ruimtelijke
ordening in toenemende mate neergelegd bij gemeenten en provincies. Een
rijksverantwoordelijkheid kan aan de orde zijn indien:
• een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingskracht van provincies
en gemeenten overstijgt;
• over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan;
• een onderwerp provincie- of landsoverschrijdend is ofwel een hoog afwentelingsrisico kent
ofwel in beheer bij het Rijk is.
De gemeente heeft de inhoud en uitgangspunten van de Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (voorheen Nota Ruimte) vertaald naar het gemeentelijk schaalniveau. Het rijksbeleid,
zoals was vastgelegd in de Nota Ruimte en nu in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte,
zal invloed hebben op de (regionale) uitwerking van ruimtelijke plannen en ontwikkelingen en
nader uit te werken beleidsthema’s. Voorbeelden hiervan zijn:
Nieuwe huizenbouw zoveel mogelijk binnen de bestaande bebouwde kom realiseren
(meer herstructurering);
Handhaving bufferzones (van invloed op ontwikkelingsmogelijkheden tussen Hendrik-IdoAmbacht en Ridderkerk);
Ruimte voor de rivier (voor wat betreft project de Noordoevers afgestemd met

Project :

Groenstructuurplan Hendrik-Ido-Ambacht

Projectnummer :

2552

Datum :

15 april 2013

Pagina 7 van 33

Rijkswaterstaat, maar van invloed op eventuele andere ontwikkelingen waarbij de oevers
van de Noord betrokken zijn);
Locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen (actualisering beleid perifere
detailhandel).
In de gemeentelijke structuurvisie “Waar de Waal stroomt” ,vastgesteld op 6 juli 2009, is
waar nodig invulling gegeven aan de uitgangspunten en beleidslijnen van de Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte. Hierbij wordt aangesloten bij de vertaling naar het gemeentelijk
schaalniveau.
Beleidslijn “Grote Rivieren”.
Door verschillende instanties (onder meer Rijkswaterstaat, VROM, provincies Gelderland,
Zuid-Holland, Noord-Brabant, VNG, Unie van Waterschappen) is gewerkt aan de opstelling
van de Beleidslijn “Grote Rivieren”. De beleidslijn is op 14 juli 2006 in werking getreden
en gewijzigd in juli 2012. Het uitgangspunt van de Beleidslijn grote rivieren is het
waarborgen van een veilige afvoer en berging van rivierwater onder normale en onder
maatgevende hoogwaterstanden. Tevens geldt dat het bieden van mogelijkheden voor
ruimtelijke ontwikkelingen, binnen de randvoorwaarden die de veiligheid stelt, van belang is
voor het behoud en de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierbed. Voor de
Beleidslijn grote rivieren gelden twee concrete doelstellingen,
- de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed behouden; en
- ontwikkelingen tegen gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding
en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken.
De binnen onze gemeente gelegen Noordoevers, de Sophiapolder en de Crezeepolder zijn in
deze beleidslijn opgenomen met de kwalificatie ‘bergend regime’.
2.1.2 Provinciaal beleid
De Provinciale Structuurvisie geeft op thematisch niveau de provinciale kaders aan. Hierbij
zijn de volgende natuur- en recreatiegebieden opgenomen: Recreatiegebied SandelingenAmbacht, Sophiapolder en Crezéepolder. In de praktijk zijn de eerste twee gebieden
gerealiseerd en enkel de Crezeepolder is nog niet gerealiseerd.
Op basis van de Wet ruimtelijk ordening moeten gemeenten, provincies en Rijk hun beleid
neerleggen in één of meer structuurvisies. Het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft ervoor
gekozen één integrale ruimtelijke structuurvisie voor Zuid-Holland te ontwikkelen. Het
uitgangspunt is “lokaal wat kan, provinciaal wat moet”. In de provinciale structuurvisie geeft
de provincie aan wat zij als provinciaal belang beschouwt en hoe zij daarop wil gaan sturen.
Provinciale Staten stelden op 2 juli 2010 de provinciale Structuurvisie, de Verordening Ruimte
en de Uitvoeringsagenda definitief vast. Vanaf dat moment gelden de Streekplannen, inclusief
eventuele partiële herzieningen, en de Nota Regels voor Ruimte niet langer als vigerend
beleids- en toetsingskader.
Voor behoud van de sociale en economische vitaliteit van het landelijk gebied is het behouden
van de bestaande hiërarchie van de kernen belangrijk, naast het bieden van ruimte voor
gebiedsgebonden economische ontwikkeling, zoals landbouw, recreatie en toerisme. Vooral in
de provinciale landschappen komen bescherming en ontwikkeling bijeen. Dit aanvullend beleid
voor de provinciale landschappen is nadrukkelijk een provinciaal belang, ongeacht hun ligging
in een nationaal landschap en/of rijksbufferzone én gegeven hun ligging in meer dan één
regio.
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De structuurvisie en de verordening worden jaarlijks geactualiseerd op basis van verzoeken
van gemeenten en regio's en in verband met maatschappelijke en beleidsmatige
ontwikkelingen. In de Actualisering 2012 blijven de hoofdlijnen, hoofdopgaven en provinciale
belangen van het ruimtelijk beleid ongewijzigd.
Beleidsvisie groen
De provincie Zuid-Holland werkt aan een aantrekkelijke leefomgeving in de dichtstbevolkte
provincie van Nederland. Daarbij hoort ook de zorg voor de groene ruimte, zoals landschap,
natuur, recreatie en landbouw. Het Rijk heeft de groentaak overgedragen aan de provincies en
stelt minder geld beschikbaar. Met de Beleidsvisie Groen geeft de provincie aan hoe zij de
groentaak oppakt. In het Uitvoeringsprogramma Groen is vastgelegd wat de provincie in 2013
aan groenprojecten gaat doen en heeft geen directe invloed op dit gemeentelijk
Groenstructuurplan. De provincie steekt in 2013 zo’n 36 miljoen extra, uit eigen middelen, in
groenprojecten. De uitkomsten van de Ontwerp Beleidsvisie Groen zijn eveneens verwerkt in
deze actualisering van provinciale Structuurvisie.
Natuurbeheerplan
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2013 ZuidHolland vastgesteld. In een natuurbeheerplan begrenzen Gedeputeerde Staten gebieden waar
de subsidiëring van beheer, ontwikkeling van nieuwe natuur, particulier beheer, agrarisch
natuurbeheer en landschapsonderhoud kan plaatsvinden. Daarbij geeft het plan inzicht in de
natuur- en landschapsdoelen die op die gebieden van toepassing zijn en op welke manier
natuur en landschap beheerd moeten worden. Bij uitbreidingen en nieuwe gemeentelijke
bestemmingsplannen dient er rekening gehouden te worden met de natuur- en
landschapsdoelen die zijn uitgewerkt in het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2013 Zuid-Holland.
Ecologische hoofdstructuuur (EHS)
Planten, dieren en landschapstypen bestaan bij de gratie van onderlinge samenhang en
diversiteit. Bijen bestuiven bloemen, padden hebben speciale paargebieden, vogels foerageren
enzovoorts. Juist de gevarieerdheid en onderlinge balans draagt bij aan een goede
leefomgeving. Deze is noodzakelijk voor de kwaliteit van leven voor dier, plant én mens. De
klimaatcrisis onderstreept dit. Overigens geldt dit op microniveau en op hoger schaalniveau.
De samenhang van leefomgevingen en diversiteit wordt ‘de ecologische structuur’ genoemd.
Zuid-Holland omvat vele hectares duinen, plassen, grienden, graslanden en moeras. Samen
met nieuw aan te leggen natuurgebieden en verbindingszones tussen gebieden vormen ze de
provinciale ecologische hoofdstructuur. Het rijk kent op nationaal niveau ook een netwerk van
grote en kleine natuurgebieden, genaamd de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze vormt de
basis voor het Nederlandse natuurbeleid. De Zuid-Hollandse structuur valt samen met en sluit
aan op de landelijke EHS. De EHS in Zuid-Holland valt grotendeels onder de
Natuurbeschermingswet 1998. Waar de ecologische structuur ligt staat in de Provinciale
Structuurvisie. In paragraaf 5.3 wordt ingegaan op de inrichtingsmaatregelen van de
ecologische hoofdstructuur.
Het doel van de EHS is de bescherming en ontwikkeling van een samenhangend netwerk aan
natuurgebieden. Om zo te voorkomen dat planten en dieren uitsterven, bijvoorbeeld doordat
natuurgebieden geïsoleerd komen te liggen, en daarmee de kwaliteit van leven afneemt.
De provincie Zuid-Holland beschermt de ecologische hoofdstructuur actief. Binnen de
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structuur is geen andere bestemming dan natuur toegestaan. Dus woningen bouwen of wegen
aanleggen is niet mogelijk. Bij uitzondering kan de provincie een andere bestemming
toestaan. Dan moet er een groot openbaar belang zijn en geen alternatief buiten het
natuurgebied. Veelal wordt dan natuurcompensatie op een andere plek vereist.

2.1.3 Regionale ontwikkelingen
Het Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015 is op 6 februari 2012 vastgesteld. En geeft de
ambities van de regio weer. Met een duurzame ontwikkeling voor ogen moet een evenwicht
worden gezocht tussen wonen, werken, recreëren en de daarmee samenhangende gewenste
milieukwaliteit en leefbaarheid van de regio.
Drechtsteden wil een aantrekkelijk gebied voor wonen, werken en recreëren zijn. Hiervoor is
een aaneengesloten netwerk van natuur- en recreatiegebieden een belangrijke voorwaarde
zodat een goede balans tussen rood (stedelijke ontwikkeling) en groen ontstaat. In het thema
Groen is de samenhang en kwaliteit uitgewerkt met de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) als
drager.
Het gaat hierbij om:
- samenhang tussen het groenblauw netwerk en de omliggende gebieden;
- regionale samenhang van het groenblauwe netwerk;
- samenhang van het groenblauw netwerk met het stedelijk gebied.
Het gaat daarbij om de volgende iconen:
- Sophiapolder (inclusief ecologische verbindingszone 70 Hendrik-Ido-Ambacht/OudAlblas die de Hoekse waard via de Zwijndrechtse Waard en polder Nieuwland met de
Alblasserwaard verbindt)
- Park Deltapoort (inclusief de verbindingen met de ecologische route 69 en 70 die de
relaties leggen tussen de polders langs de Oude Maas met de Crezéepolder en
Sophiapolder);
- Ecologische verbindingszone 69 Kinderdijk/Kijfhoek.
Het doel van dit Groenstructuurplan is het behoud van de gemeentelijke groenstructuren
waarbij ook rekening is gehouden met de ecologische verbindingszone 70.
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Kaart 1. Visie Groenblauw Netwerk

2.1.3 Waterschap Hollandse Delta
In 2003 is door de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht in samenwerking met het
water- en zuiveringsschap een gezamenlijk Waterplan van H tot Z opgesteld.
Het doel van het waterplan is om te komen tot een goed beheersbaar en aantrekkelijk
watersysteem met helder water van voldoende kwaliteit en gevarieerde veilige oevers dat op
de gewenste gebruiksfuncties is afgestemd.
In het Waterplan van H tot Z is een uitvoeringsprogramma opgenomen om deze doelen te
bereiken. In 2009 is dit waterplan van H tot Z geactualiseerd waarbij voor Hendrik-IdoAmbacht is gekeken welke maatregelen zijn uitgevoerd, welke kunnen vervallen en welke nog
uitgevoerd moeten worden. De nog uit te voeren maatregelen zijn opgenomen in het rapport
Evaluatie waterplan van H tot Z. Het rapport kent geen maatregelen die een directe invloed
hebben op de groenstructuren binnen Hendrik-Ido-Ambacht.
2.1.4 Gemeentelijk beleid
De Structuurvisie Hendrik-Ido-Ambacht “Waar de Waal Stroomt” (vastgesteld op 6 juli 2009)
bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor het gemeentelijk grondgebied. Het biedt
het kader voor uitbreiding en herinrichting van gebieden en locaties.
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kaart 2: Structuurvisie Hendrik-Ido-Ambacht
Verder zijn de gemeentelijke beleidsterreinen zoals het hondenbeleid (realiseren van
uitrengebieden binnen de bebouwde kom), het Beleid Speelvoorzieningen van belang. In 2013
worden in samenwerking met de wijkplatforms de diverse speelvoorzieningen voor de diverse
doelgroepen binnen de gemeente herzien. Daarnaast zijn er de eisen vanuit de
bestemmingsplannen, de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) met onder andere
bepalingen voor het kappen van bomen.
In het Boombeleidsplan, dat op 9 november 2009 is vastgesteld, is aangegeven welke bomen
en boomstructuren vanuit historisch perspectief, herkenbaarheid van de omgeving of als
drager van de stedelijke hoofdstructuren van belang zijn. Voor de belangrijkste wegen zijn
profielen uitgewerkt. In het boombeleidsplan is aangegeven dat waardevolle bomen
beschermd kunnen worden door vaststelling van een “bomenlijst”, waarop waardevolle bomen
binnen de gemeente zijn vastgelegd. Voor deze bomen is een kapvergunning noodzakelijk.
Voor alle overige bomen geldt dat deze zonder vergunning gekapt kunnen worden. Dit geeft
een verlichting van procedures en kosten voor de burger. Het college heeft op 16 december
2012 een akkoord gegeven voor het vaststellen van een concept bomenlijst, waaronder het
document ‘Waarden bepalen van de boom t.b.v. Groene Kaart Model’. Deze lijsten zijn in
conceptvorm klaar. Ter beoordeling van de criteria gesteld in artikel 4:11b APV wordt gebruik
gemaakt van deze waardeoordelen. Op het moment dat de lijsten definitief zijn zal
aanpassing van de APV volgen.
In verband met noodzakelijke financiële bezuinigingen is het geactualiseerde
Beeldkwaliteitplan Groen op 8 december 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. De
uitgangspunten uit het Beheerplan Groen zijn door middel van landelijke standaardnormen op
basis van CROW publicatie 288 – Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010 uitgewerkt.
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In het geactualiseerde Beeldkwaliteitplan Groen wordt met beeldmeetlatten de verschillende
kwaliteitsniveaus: uitstekend A+, goed A, voldoende B, matig C en slecht D aangegeven. In de
beeldmeetlatten zijn, per kwaliteitniveau criteria opgenomen die betrekking hebben op voor
die beeldmeetlat beeldbepalende onderdelen zoals: aanwezigheid onkruid, snoei, overgroei
randen, aanwezigheid vuil enz.
In de Beleidsvisie Baxpark 2003-2013 is een inrichtingsplan voor het Burgemeester Baxpark
opgesteld. Dit plan is op 1 december 2003 vastgesteld en behelst de herinrichting van het
Baxpark rond drie thema’s: ontdekken, ontspannen en ontmoeten. Binnen de thema’s zijn
verschillende projecten uitgewerkt en financieel onderbouwd in een uitwerkingsplan. Om
financiële redenen is destijds geen uitvoering gegeven aan het uitwerkingsplan van de
Beleidsvisie Baxpark. Toch komt herinrichting in het kader van de Structuurvisie weer in
beeld. Het oorspronkelijke plan uit 2003 wordt hierbij als uitgangspunt genomen voor de
herinrichting.
In het Categoriseringplan wegen zijn de hoofd- en secundaire ontsluitingswegen vastgesteld.
Deze wegstructuur maakt in veel gevallen onderdeel uit van hoofd- en secundaire
groenstructuur.

Kaart 3: infrastructuur volgens categoriseringsplan wegen
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2.2 Uitgangspunten gemeentelijk groenbeleid
Dit Groenstructuurplan vormt de basis voor ontwerp, aanleg en beheer van het gemeentelijk
groen. Als het groenoppervlak van 805.093 m2 binnen de bebouwde kom wordt omgeslagen
naar de 11.236 woningen per 1 januari 2012 (Kerncijfers Drechtsteden 2012) komt dit uit op
71,6 m2 groen per woning. Direct rond de. Direct ronde de bebouwde kom zijn op het
grondgebied van de gemeente een aantal natuur- en recreatiegebieden ingericht en vrij
toegankelijk voor de bewoners. Het gaat om: Sandelingen Ambacht, oppervlak 785.000 m2
Sophiapolder, oppervlak 804.000 m2 en het groengebied tussen de A16 en Rijsoord met een
oppervlak van 76.000 m2. Totaal gaat het om extra 1.665.000 m2. Het totale groenareaal
binnen de gemeente grens wat voor bewoners toegankelijk is komt hierdoor op 219,8 m2 per
woning. Dit is ruim boven de landelijke richtlijn van 75 m2 uit de Nota Ruimte van 2006.
Het bebouwde gebied van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wordt door velen omschreven
als een groene gemeente. Het begrip “Groene gemeente” betekent een gemeente te zijn met
aantrekkelijke en leefbare woonwijken die groen zijn van karakter, waar groen en ruim wonen
als kwaliteit worden gezien. Dit is niet alleen een veel gehanteerd begrip maar is direct terug
te vinden in de opbouw van de bestaande openbare ruimte. Met name de hoofdstructuren met
veel groen, de grote parkgebieden en vele brede waterpartijen omzoomd door groen en
vrijwel overal aanwezige voortuinen zijn de belangrijkste dragers van dit veel geprezen
karakter.
In de dagelijkse praktijk kan de staat van de economie een grote invloed hebben op de
gemeentelijke financiën. Dit kan een spanningsveld geven tussen het gewenste
kwaliteitsniveau en de financiële middelen waardoor het noodzakelijk is om keuzes te maken
die leiden tot een sober en doelmatig groenbeleid. Dit sluit overigens niet uit dat er op
bepaalde plaatsen accenten kunnen worden gelegd die leiden tot intensiever onderhoud.
Naast de samenhangende groenstructuur wordt ook aandacht besteed aan de differentiatie
van de te onderscheiden wijken en buurten en onderhoudszones.

Uitgangspunt van het gemeentelijk groenbeleid is:
“SOBER EN DOELMATIG”
Het gemeentelijk groenbeleid richt zich op de ontwikkeling van:
1. een samenhangende groenstructuur;
2. versterking van de ruimtelijke differentiatie d.m.v. groenkarakters;
3. versterking van natuuraspecten in de woonomgeving;
4. een duurzame balans tussen groenbeheer en woonkwaliteit met behulp van
o.a. benchmarking;
5. een afgewogen beheerbeleid;
6. balans tussen kwaliteit en financiële middelen.
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3. Groenstructuur

3.1 Inleiding
Het groene aanzien van ons dorp wordt bepaald door de aanwezigheid, schaal en opbouw van
de groenvoorzieningen. In de gemeente is het groen grotendeels stapsgewijs aangelegd bij de
ontwikkeling van de diverse wijken en kleinschalige uitbreidingen. Het groen had hier vooral
de functie van aankleding voor de woonwijk. De groenvoorzieningen vertonen hierdoor vaak
weinig onderlinge samenhang. Door een integrale benadering kan deze samenhang worden
gerealiseerd. Daarbij moet niet naar de voorzieningen op zich maar naar het groene karakter
van de gemeente als geheel worden gekeken. Basis voor de integrale benadering is het
vaststellen van de belangrijke groene elementen als groenstructuur. In het Groenstructuurplan
wordt daartoe een totaalbeeld gegeven, waarbij tevens inzicht in de zwakke en sterke
schakels wordt gegeven.

3.2 Hoofdgroenstructuur
De groene structuur van onze gemeente wordt grotendeels bepaald door de aanwezigheid en
schaalopbouw van de diverse groenvoorzieningen. Vooral omvangrijke en doorlopende
groenvoorzieningen zijn hierbij bepalend. Dergelijke elementen zijn veelal historisch bepaald
zoals: dijken, wegen, waterlopen en de latere uitbreidingen. De dijken, wegen en waterlopen
vormen lijnvormige elementen die zich niet beperken tot de bebouwde omgeving en veelal
doorlopen in het aangrenzende buitengebied of buurgemeente. De lijnvormige elementen of
linten vervullen op deze wijze een verbindende functie tussen bebouwde kom en
buitengebied. Langs deze linten kan een koppeling van diverse functies ontstaan die in
samenhang met elkaar een grote belevingswaarde opleveren.
De hoofdgroenstructuur van Hendrik-Ido-Ambacht bestaat uit de volgende elementen:
• Parken;
• Singels;
• Waterpartijen;
• Grote aaneengesloten groenstructuren;
• Boomrijen;
• Boombeplanting langs de hoofdwegen;
• Onderdeel of verbindingselement tussen de Ecologische Hoofdstructuur en
Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur;
• Onderdeel of verbindingselement van de regionale groenstructuur.
Een deel van de structuurelementen valt direct in het oog, zoals het Burgemeester Baxpark
en Sophiapark Volgerlanden als grote aaneengesloten groenelementen. Deze elementen
kunnen als “parels” van het Groenstructuurplan worden getypeerd. De elementen komen
zowel afzonderlijk als gecombineerd voor. Zo kunnen volgens de wegcategorisering uit het
Gemeentelijke Verkeers en Vervoersplan de hoofdwegen (gebiedsontsluitingswegen) worden
begeleid door bomen. Singels kunnen binnen grote aaneengesloten groenstructuren zijn
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gesitueerd en gecombineerd met wandel- of fietspaden. Hierbij ontstaat niet alleen een
begeleiding en herkenbaarheid van de weg en singel maar ook een stedelijke geleding en lint
voor verplaatsing en foerageerplaats voor vogels en insecten. Met name in de centraal
gelegen parken komen veel structuren bijeen.
Binnen de gemeente zijn alle genoemde elementen geïnventariseerd en aangegeven welke
onderdelen daadwerkelijk tot de hoofdgroenstructuur behoren. Hierbij is onderscheid
gemaakt in groen, water en groene parkkernen.
Niet in alle gevallen loopt een bepaald element door; hierdoor kan de samenhang onduidelijk
worden. Deze ontbrekende schakels zijn geïnventariseerd en op kaart aangegeven. Doel
hiervan is om bij wijzigingen, zoals reconstructies of bouwactiviteiten op die locaties te
onderzoeken of de ontbrekende schakel in de groenstructuur ingevuld kan worden.
Wij streven ernaar de hoofdgroenstructuur in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden
als zich hiervoor de gelegenheid voordoet. Instandhouding houdt in dat er geen aantasting van
elementen binnen de hoofdgroenstructuur optreedt. Ook bij nieuwbouw of aanleg van
verkeersvoorzieningen binnen de hoofdgroenstructuur kan vermindering van het groenareaal
de groenstructuur nadelig beïnvloeden of geheel teniet doen. Er zal dan ook steeds een
toetsing moeten plaatsvinden of dit tot een aantasting van de bestaande structuur leidt en
wat de mogelijke effecten hiervan zijn.

3.3 Secundaire Groenstructuur
Naast de hoofdgroenstructuur onderscheiden wij een tweede, zogenaamde secundaire
groenstructuur op wijkniveau. De secundaire groenstructuur bepaalt op wijkniveau het beeld
en karakter. De secundaire groenstructuur bestaat onder ander uit de volgende elementen:
• fiets- en wandelroutes;
• waterpartijen en singels;
• parkstroken;
• doorlopende groenstructuren;
• boomrijen;
• boombeplantingen langs ontsluitingswegen.
De elementen die onderdeel uitmaken van de secundaire groenstructuur zijn geïnventariseerd
en op kaart aangegeven. Wij zijn van mening dat bij de secundaire groenstructuur, evenals
bij de hoofdgroenstructuur, een toetsing dient plaats te vinden waarbij wordt aangegeven of
er een aantasting van de gewenste secundaire groenstructuur plaatsvindt en wat de
mogelijke effecten hiervan zijn. Als blijkt dat er planmatige wijzigingen aan de orde zijn
(bijvoorbeeld wanneer een deel van de groenstructuur uit een straat dient te worden
verwijderd in het kader van woningbouw) kan er niet zonder meer feitelijk gehandeld
worden. Overleg met de beheerafdeling en overige betrokkenen is in dat geval noodzakelijk.
Er dient dan een belangenafweging plaats te vinden. Indien sprake is van aantasting, dan is
een afweging nodig tussen de mate van aantasting (oppervlakte, type en vervangbaarheid van
het aan te tasten groen, evt. barrièrewerking die ontstaat door het initiatief), het belang van
het initiatief en of er alternatieven voor het initiatief zijn (andere locatie of ander project
om het beoogde doel te bereiken). De keuze die wordt gemaakt, dient voldoende houdbaar
te zijn en politiek te verantwoorden zijn. Het is bij dergelijke ingrepen in de groenstructuur
dus zinvol om de betrokken wethouder tijdig te informeren.
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3.4 Onderhoudsniveaus
Bij de hoofdgroenstructuur en de secundaire groenstructuur zijn de belangrijke elementen
aangegeven. Hieruit kan echter niet worden opgemaakt welk onderhoudstype hieraan is
gekoppeld. Om een duidelijk onderscheid te kunnen maken worden de volgende
onderhoudszones onderscheiden:
1. de representatieve zone;
2. de stadszone;
3. de natuur & landschapszone.
1. De representatieve zone.
Het gaat hier om gebieden waarbij hoge eisen worden gesteld aan de inrichting en onderhoud.
De sierfunctie staat hierbij centraal waardoor intensief onderhoud noodzakelijk is. Deze
groenvoorzieningen zijn veelal gedetailleerd, klein van omvang fraai van vorm en kleur,
waarbij bijzondere materialen zijn toegepast. Door hun ligging, specifieke functie en gebruik
rekenen wij bijvoorbeeld begraafplaatsen tot de representatieve zone.
2. De Stadszone.
De stadszone bestaat uit de woonwijken en bedrijventerreinen. De stadszone onderscheidt
zich van andere zones door de specifieke eisen welke door de gebruiksfuncties aan de
groenvoorzieningen worden gesteld. Het gaat hierbij vooral om gebruiksgericht groen zoals
spelen, wandelen, fietsen, begeleiding en afscherming. Uitgangspunt is om een praktisch maar
sober gebruiksgericht openbaar groen te realiseren. Dit vergt bij de inrichting extra aandacht
voor de kwetsbaarheid en mate van gedetailleerdheid. Door de veelal grote
bebouwingsdichtheid staat het groen onder druk. De inrichting van het groen moet dan ook
goed aansluiten bij de diverse functies. De stadszone beslaat het grootste gedeelte van het
openbaar groen. Om het beleidsuitgangspunt “Sober en Doelmatig” te realiseren zijn wij van
mening dat toetsing en raming van de onderhoudskosten van de inrichtingsplannen voor aanleg
of herinrichting noodzakelijk is.
3. De Natuur & Landschapszone.
Als tegenhanger van de intensieve representatieve zone wordt als derde zone de Natuur &
Landschapszone onderscheiden. Deze zone kenmerkt zich door extensief beheer met als doel
de ontwikkeling van flora en fauna op een natuurlijke wijze in de woonomgeving te realiseren.
Op deze wijze wordt op gemeentelijk niveau invulling gegeven aan Rijks-, Provinciaal en
regionaal beleid om de natuur tot in de directe woonomgeving op te nemen. Ook kan aan de
hand van de inventarisatiegegevens en evaluatie voor de Gedragscode Bestendig beheer in het
kader van de Flora en Faunawet het beheer worden aangepast.
De natuur en landschapszone hebben de volgende hoofdfuncties:
A. Het bieden van ruimtelijke condities voor ontwikkeling van natuurlijke begroeiingen
en fauna in de woonomgeving.
B. Het realiseren van groen en water als verbindingsroute vanuit het buitengebied het
dorp in.
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Ad A):
Op sommige plaatsen is slechts “ander”, extensiever beheer nodig om natuurontwikkeling
tot stand te brengen: oeverzones en watergangen bewerkstelligen tegelijkertijd een
ecologische verbinding- of toeleveringszone.
Ad B):
Verplaatsing tussen de gebieden vormt een levensvoorwaarde voor flora en fauna binnen de
bebouwde omgeving. Om de toeleveringsfunctie realiteitsgehalte te geven vergt dit een
reeks van specifieke inrichtingsvoorwaarden. Vanwege dit uitgangspunt spelen watergangen
met hun oeverzones en grote aaneengesloten groenvoorzieningen een hoofdrol voor
ecologische verbindingen in de stedelijke omgeving. Als bijkomend voordeel levert de
combinatie van natte en droge biotopen de meest kansrijke elementen en bieden een grote
variatie en belevingswaarde voor de mens.
In het kader van Wijk- en Buurtgericht werken bewoners stukken openbaar groen zelf
onderhouden. Op dat moment worden groenonderhoudscontracten opgesteld met bewoners
waardoor variëteit in beplanting kan ontstaan.
Op basis van bovenstaande criteria zijn in het Beeldkwaliteitplan de drie zones uitgewerkt
Beleidsconsequentie zonering:
De zoneringvisie heeft als consequentie dat bij wijzigingen beplantingen die niet passen in
het streefbeeld van de betreffende zone deze aanpast of vervangen moet worden.
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4. Differentiatie binnen de zones

4.1 Inleiding
Voor een duurzaam aantrekkelijke woonomgeving is variatie in het openbaar groen essentieel,
waarbij beheersing van de onderhoud- en beheerkosten een randvoorwaarde zijn. Door op
hoofdlijnen de kenmerken van de diverse buurten te beschrijven ontstaat inzicht in de
kwaliteiten van deze buurten. Versterking van deze specifieke kwaliteiten bij herinrichting of
renovatie kan een wijk aantrekkelijker maken.
De onderhoudszonering kan een spanningsveld geven doordat bewoners graag zien dat de
gemeente het groen op eenzelfde wijze inricht en beheert als zijzelf. Ook hier zijn grote
verschillen doordat de ene burger heel kleinschalig en precies is, en de ander juist op
natuurlijke principes de eigen tuin zal inrichten en beheren. Het willekeurig toepassen van
deze beide uitersten is zowel uit oogpunt van samenhang als vanuit kostenbeheersing niet
wenselijk. Daarom wordt een doelgerichte differentiatie nagestreefd. Deze differentiatie
bestaat uit de volgende twee schaalniveaus:
a. Een onderhoudszonering dat is uitgewerkt in het beeldkwaliteitplan.
b. Een differentiatie door specifieke kenmerken en inrichtingskarakter aan te brengen
waardoor de diverse buurten en wijken zich van elkaar onderscheiden.
Differentiatie kan door verschillen in functie van de groenelementen worden gerealiseerd.
De verschillende functies bestaan uit:
• speel,
recreatievoorzieningen;
• afscherming;
• begeleiding;
• aankleding, sier of kijkgroen;
• verkeersgroen;
• sportvelden;
• parkgroen.
Het beleidsdoel dat wordt nagestreefd is het aanbrengen van een ruimtelijke differentiatie in
het groen waarbij samenhang en afwisseling met elkaar in balans wordt gebracht. Een juiste
balans wordt gevormd door een raamwerk met functiegebonden uitgangspunten voor
inrichting en beheer. Bij het ontwerp en uitwerking daarvan fungeren groenstructuur en
zonering daarbij als kader waardoor een samenhangend geheel ontstaat. Dit beleidsdoel
wordt uitgewerkt in een streefbeeld voor de verschillende wijken en buurten.
Voor de uitwerking is gebruik gemaakt van de bestaande indeling naar wijken en buurten. Bij
de wijken wordt de volgende benamingen gehanteerd: wijk Sandelingen-Ambacht, wijk
Centrum, wijk Krommeweg, wijk de Oevers en wijk de Volgerlanden.
Binnen de wijken wordt een verdeling in buurten gemaakt die op kaart 4 Wijk en
buurtindeling is aangegeven.

Project :

Groenstructuurplan Hendrik-Ido-Ambacht

Projectnummer :

2552

Datum :

15 april 2013

Pagina 19 van 33

Kaart 4: wijk en buurtindeling
Een raamwerk met functiegebonden uitgangspunten voor inrichting en beheer vormen
handvatten voor de gemeente en bewoners bij het ontwerp en de uitvoering. Diversiteit kan
ook ontstaan omdat dit een wens is van bewoners. De gemeente groeit sterk en blijft
investeren in de (her) ontwikkeling van aantrekkelijke en leefbare woonwijken. De vraag die
hierbij opkomt is of, gezien de huidige economische situatie, de gemeente in staat is dit
niveau te handhaven wanneer er geen inzet wordt gevraagd van gebruikers van de openbare
ruimte.
De gemeente wil de eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en verenigingen bij de inrichting en het beheer van de leefomgeving bevorderen
door het verder ontwikkelen van het wijk- en buurtgericht werken. Kleine gedeelten van het
openbaar groen worden op verzoek van bewoners vrij gegeven en uit het onderhoudsbestek
van de groenaannemer gehaald, zodat het onderhoud door bewoners zelf kan worden
uitgevoerd. Hierbij wordt een grote mate van vrijheid qua inrichting en onderhoud geboden
waarbinnen bewoners in de directe omgeving gezamenlijk te werk kunnen gaan. De
streefbeelden vormen hier enkel een handvat/hulpmiddel voor de bewoners. In een
groenonderhoudscontract worden de voorwaarden en afspraken vastgelegd. Bijkomend
positief effect is dat bewoners uit de straat dit samen op kunnen pakken, wat de sociale
cohesie en de bewonerstevredenheid over de staat van onderhoud van het betreffende
groenvak, in een straat of buurt bevordert.
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4.2 Oude dorpskernen
De oude dorpskernen liggen verspreid over de diverse wijken en buurten. De meest
herkenbare en karakteristieke zijn:
• de lintbebouwing Veersedijk/Onderdijkserijweg/Onderdijk/Burgemeester van
Akenwijk
• de lintbebouwing Achterambachtseweg/Vrouwgelenweg
• de lintbebouwing Paulusweg/Guldenweg
• het lint langs de Kerkstraat/Dorpsstraat/Reeweg
• het gebied rond de Havenkade
• de omgeving Oranjestraat, Prins Bernhardstraat
De bebouwing langs de Veersedijk, Onderdijk, Onderdijkse Rijweg, Dorpsstraat, Kerkstraat en
deel van de Vrouwgelenweg heeft een individueel karakter. Het is veelal bebouwing die langs
de oude verkeersroutes is ontstaan. Deels vormt dit nu de grens tussen de industriegebieden
langs de Noord, de Rietbaan, de Waal en de naoorlogse uitbreidingswijken. De bebouwing
bestaat veelal uit min of meer aaneengesloten dorpsachtige bebouwing, tuinderswoningen,
(monumentale) boerderijen en arbeiderswoningen. Het ontstaan en de eerste groei van het
dorp is onder ander af te lezen uit deze bebouwing, doordoor heeft deze bebouwing een
bijzonder cultuurhistorische waarde.
De Paulusweg vormt de grens tussen de buurten Oostendam en Kruiswiel. Langs deze weg en
tussen de Paulusweg en Guldenweg hebben tussen 1910 en 1930 de eerste uitbreidingen buiten
de dan toe bestaande kern plaatsgevonden. Daarom hebben de arbeiderswoningen een
bijzondere cultuurhistorische waarde voor de gemeente.
Het groene karakter van deze oude dorpskernen wordt gevormd door veelal kleinschalige
inrichting en gebruik van de private erven. Hierbij komen een aantal monumentale bomen voor
die sterk bepalend zijn voor het groene karakter. Het openbaar groen beperkt zich vaak tot de
dijken, straatbomen, bermen en voormalige overhoeken tegen de dijken. Uitzondering hierop
vormen de monumentale platanen aan de Onderdijkse Rijweg.
Streefbeeld oude dorpskernen:
• Handhaven van het dorpse karakter met vooral privaat groen.
• Hoog netheidgehalte van de private tuinen.
• In standhouding van beeldbepalende en monumentale bomen die vooral op
particulier terrein staan.

4.3 Winkelgebieden
Dit zijn de winkelcentra binnen de gemeente die een breed winkel aanbod bezitten. De
openbare ruimte kan in beheer en onderhoud van de gemeente of derden zijn. De
winkelcentra en direct omgeving dienen een aantrekkelijke inrichting en uitstraling te hebben.
De inrichting is gericht op het gebruik en wordt gekenmerkt door attractieve elementen.
Streefbeeld centrumgebieden:
• Hoge sierwaarde van toegepaste
beplantingen.
• Hoog netheidgehalte.
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4.4 Wijk Centrum

De wijk Centrum bestaat uit de buurten Dorp, Oostendam en Kruiswiel.
In de buurt Dorp is in de jaren 1950-1960 de eerste grootschalige naoorlogse uitbreiding
gerealiseerd en bestaat in hoofdzaak uit eengezinswoningen en enkele flats rond het
Banckertplein. Op enkele plekken, onder andere langs de Waal zijn uitbreidingen uit de jaren
’70 en ’80 te vinden. De bebouwing van de”Groene Waal” is halverwege de jaren 1990
ontwikkeld en kenmerkt zich door de grote geschakelde woningen en grote waterpartij. De
waterpartij heeft een natuurlijke oevervegetatie en komt uit in de Waal.
De buurt Oostendam heeft de eerste uitbreiding in de jaren 1920-1930 rond de Oranjestraat
en Prins Bernhardstraat ontstaan en wordt tot de oude centrum gebieden gerekend. De wijk
wordt gekenmerkt door zich herhalende rijen van woonblokken en veel openbaar groen zoals
het L.A. Spoor van Ticheltplantsoen. Ook zijn er het Cultureel Centrum Cascade en
winkelcentrum De Schoof gelegen. De oude woningen tussen de Onderdijkse Rijweg-Prins
Bernhardstraat-Emmasingel zijn in de periode 2005-2008 gesloopt en zijn nieuwe woningen
voor in de plaats gekomen.
Het deel van de buurt Kruiswiel tussen Paulusweg/Guldenweg en Pompe van
Meerdervoortsingel/Halfweg bestaat uit een uitbreiding in de jaren 1960-1970. Ten zuiden
van de Pompe van Meerdervoortsingel ligt een uitbreiding uit de jaren ’70. Het betreft een
planmatig opgezette wijk met gemarkeerde 30 km-zones, afwisselend in de vorm van rijtjes/
clusters en hoogbouw.
De openbare ruimte in deze wijk karakteriseert zich door de klassieke stedenbouwkundige
structuur waarbij structuurbepalende en aaneengesloten groenzones ontbreken. De singels
vormen hier het belangrijkste geleidend element. Langs en in het water kan het strakke
beeld door bloemrijke oever- en waterbegroeiing aantrekkelijker worden gemaakt. Het eigen
karakter en de structurering van de buurten wordt bevorderd door de boomstructuur langs
ontsluitingswegen te versterken en in beperkte mate bloemrijke oever- en watervegetatie
langs de singels te realiseren.
Streefbeeld Wijk Centrum:
• Groene versterking van de ontsluitingsstructuur door
boombegeleiding;
• Plaatselijk bloemrijke water- en oeverbegroeiing langs singels
realiseren.
• Groene Waal versterken van het natuurlijk karakter van de
waterpartij en belevingswaarde langs de Waal.

4.5 Wijk Krommeweg
De wijk Krommeweg ligt in het zuiden van de gemeente en is opgedeeld in vier buurten: De
Sandeling, Krommeweg-Noord, Krommeweg-Zuid en Ambachtsezoom.
Ten zuiden van deze wijk ligt de ontsluiting van de wijk De Volgerlanden op de A16 en wordt
begeleid door brede groenstroken die onderdeel uitmaken van de Ecologische
verbindingszone 70 Hendrik-Ido-Ambacht/Oud-Alblas die de Hoekse waard via de
Zwijndrechtse Waard en polder Nieuwland met de Alblasserwaard verbindt.
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De buurten Krommeweg-Noord en Zuid
Dit zijn typische jaren ’70-’80 uitbreidingen en worden gekenmerkt door de planmatige opzet
waarin de woningen gegroepeerd zijn in rijen en clusters langs een meanderende hoofdroute
met woonerven. In de periode 1997-2005 is een groot deel van de openbare ruimte
heringericht. Hierbij zijn zoveel mogelijk kleine stukjes groen (snippergroen) vervallen of
afgestoten. De inrichting van het groen is gekeken naar een versterking van de
hoofdontsluitingen. Met behulp van kleuren in de beplanting is getracht de afzonderlijke
woonerven herkenbaar te maken.
De buurt Sandeling is een nieuwbouwwijk van rond de millennium wisseling en naastgelegen
klein bedrijventerrein. Door de aanwezigheid van waterpartijen, brede hoofdontsluiting en
uitzicht over de polder Sandelingen-Ambacht, en aan de buitenzijde met drie brede
waterpartijen. Het groene karakter wordt bepaald door de grote openheid door de grote
gazonvlakken afgerond met strakke hagen en bomen. De brede waterpartijen hebben een
combinatie van natuurlijke oevervegetatie en sierbeplanting omsloten. Deze kenmerkende
inrichting ondersteunt de sterk architectonische opbouw van de bouwblokken. Daarmee
onderscheidt deze wijk zich sterk van de andere wijken.
De buurt Ambachtsezoom behoort op dit moment nog tot het buitengebied en kenmerkt zich
met een sterk agrarisch gebruik. Op termijn komt dit deel in aanmerking voor een ruimtelijke
invulling met bedrijvigheid.
Streefbeeld wijk Krommeweg:
• Behouden en versterken van het beeld van de hoofdontsluiting van de buurten
Krommeweg Noord en Zuid.
• De woonerven met behulp van beplanting en kleurkenmerken afzonderlijk herkenbaar
maken.
• Behouden van de karakteristieke openheid en inrichting met hagen en vrijstaande bomen
buurt De Sandeling.
• Versterken natuurlijke water- en oevervegetatie in de ruime waterpartijen van de buurt
De Sandeling

4.6 Wijk Sandelingen-Ambacht
De wijk Sandelingen-Ambacht beslaat de polder en recreatiegebied Sandelingen-Ambacht.
Woningbouw bevindt zich alleen langs de Achterambachtseweg en Langeweg. De polder
wordt doorsneden door de Rijksweg A16.
Het gedeelte tussen de A16 en Achterambachtseweg is ingericht als natuur- en
recreatiegebied. In dit gebied ligt een parkeerplaats, wandel- en fietspaden, zwemvijver met
een strandje en wordt een restaurant gerealiseerd. Daarnaast is er een mogelijkheid voor een
ijsbaan.Dit natuur- en recreatiegebied maakt onderdeel uit van “Park Deltapoort” waarin de
verbindingen met de ecologische route 69 en 70 die de relaties leggen tussen de polders
langs de Oude Maas met de Crezéepolder en Sophiapolder. De groene inrichting bestaat uit
bosplantsoen, solitair bomen en bomenrijen, oevervegetatie. Het beheer en onderhoud is
ondergebracht bij Natuur- en Recreatieschap Ijsselmonde. In het gebied is ook een stal van
particulieren waar oude Hollandse runderrassen worden gefokt.

Project :

Groenstructuurplan Hendrik-Ido-Ambacht

Projectnummer :

2552

Datum :

15 april 2013

Pagina 23 van 33

Aan de rand van recreatiegebied, tegen de A16, ligt de algemene gemeentelijk
“begraafplaats Achterambacht”. Deze begraafplaats kenmerkt zich door aan de buitenzijde
brede randen bosplantsoen. De begraafplaats zelf is functioneel ingericht met een
uitvaartcentrum, grafvelden, mogelijkheden voor het bijzetten van urnen en as-verstrooiing.
Vanuit de inventarisatie Flora en Fauna zijn in de sloot aan de oostzijde van de begraafplaats
is de platte schijfhoren aangetroffen die beschermd is en speciale aandacht bij het beheer en
onderhoud van de watervegetatie vraagt.
Streefbeeld Sandelingen-Ambacht
• Behouden van het natuurlijk karakter van het natuur- en recreatiegebied.
• Beplanting rond de begraafplaats om privacy redenen gesloten houden.
• Beplanting buitenzijde begraafplaats een natuurlijk karakter geven en als natuur &
landschapzone inrichten en beheren.
• Inrichting en beheer van de begraafplaats heeft het kenmerk van de representatieve
zone.
• Gezonde en vitale waterbegroeiing in het gebied ontwikkelen zodat de platte schijfhoren
zich in het gebied kan uitbreiden.

4.7 Wijk de Oevers
Deze wijk is opgedeeld in de buurten Antoniapolder en Noordoevers.
De buurt Antoniapolder bestaat voornamelijk uit traditionele bedrijventerreinen langs de rivier
de Noord. Een deel van het gebied is in het verleden opgespoten tot de oude dijkhoogte
waardoor dit hoger ligt dan de rest van het dorp. Langs de rivier De Noord ligt de
hoofdwaterkering op deltahoogte die het gebied moet beschermen tegen het rivierwater.
Aan de noordzijde van de wijk ligt het brugtracé over de Noord, de Rijksweg A15, een
regionaal afvalbrengstation. Tevens ligt er het natuur- en recreatiegebied Crezéepolder wat
als uitwerking van de Ecologische verbindingszone 69 Kinderdijk/Kijfhoek is ingericht. Het
gebied staat in open verbinding met de rivier De Noord en dient als overloop gebied in natte
periodes en hoge rivierafvoeren. Daarnaast maakt het gebied deel uit van het zoet
getijdengebied van de Nederlandse delta.
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Kaart 5: plan natuurgebied Crezéepolder
De buurt Noordoevers bestaat uit bedrijventerreinen langs de Rietbaan en Sophiapolder. Het
bedrijventerrein Veersedijk wordt getransformeerd tot woongebied.
In het kader van natuurcompensatie voor de aanleg van de Betuweroute en
waterkwaliteitverbetering is de Sophiapolder onlangs ingericht als natuur- en recreatiegebied.
De Sophiapolder maakt onderdeel uit van de Ecologische verbindingszone 70 Hendrik-IdoAmbacht/Oud-Alblas die de Hoekse waard via de Zwijndrechtse Waard en polder Nieuwland
met de Alblasserwaard verbindt. Ook dit gebied maakt onderdeel uit van het zoetwater
getijdengebied van de delta. Onder invloed van eb en vloed ontstaat er een dynamisch
kreken stelsel met slikkige vlaktes.
Streefbeeld wijk de Oevers:
• Versterking van de boomstructuur langs het Noordeinde, Nijverheidsweg en Bosweg.
• Behoud en versterking van het karakter van de aanwezige dijken als belangrijke
landschappelijke structuurelementen.
• Beoogde ontwikkeling nieuwbouw en inrichting woongebied Noordoevers afstemmen op
natuurontwikkeling van de Sophiapolder en rivier De Noord.

4.8 Wijk De Volgerlanden
Deze wijk in onderverdeeld in de buurt De Volgerlanden West en Oost. De scheiding van de
beide buurten ligt op de historische Vrouwgelenweg. Omdat voor de wijk een
stedenbouwkundig plan is uitgewerkt wordt niet afzonderlijk op de buurten ingegaan.
De hoofdstructuur van De Volgerlanden is gebaseerd op de oorspronkelijke langgerekte
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kavelstructuur, nagenoeg loodrecht op de Veersedijk. De noord-zuid structuur van de
Vrouwgelenweg en Veersedijk is eveneens in het stedenbouwkundigplan opgenomen. Als derde
ontwerpuitgangspunt is de situering van een centrale groenvoorziening voor de wijk
uitgewerkt tot het Sophiapark.
Uitgangspunt van het Stedenbouwkundigplan was het realiseren van een wijk met
architectonische kwaliteit, veel groen en water, autoluwe woongebieden en met een
duurzaam karakter.
De groene en blauwe assen zijn belangrijke ecologische verbindingen tussen de Zuidwende als
uitloper van het natuur- en recreatiegebied Sandelingen-Ambacht en aan de noordzijde de
Sophiapolder. De centrale groene as boven de tunnel van de Betuweroute en het parkgebied in
De Volgerlanden maken onderdeel uit van de Ecologische verbindingszone 70 Hendrik-IdoAmbacht/Oud-Alblas die de Hoekse waard via de Zwijndrechtse Waard en polder Nieuwland
met de Alblasserwaard verbindt.
Ook wordt door de grote oppervlakte van watergangen de ecologische waarde versterkt. Het
Sophiapark is vormgegeven als een droog/natte ecologische verbinding. De Jacobustocht, als
oeverzone, en Hoofdlaantje, als droog, leveren op een lager niveau een bijdrage in de
ecologische verbindingen van de wijk.
De ruimtelijke kwaliteit in De Volgerlanden wordt verder bereikt door gebruiks- en
belevingsgroen. Aankleding van de hoofdverkeersstructuur met groen en water versterken dit
beeld.

Kaart 6: groen- waterstructuur Volgerlanden
Streefbeeld wijk De Volgerlanden:
• Realisatie van groene- en waterstructuur.
• Realisatie van ecologische structuur.
• Toepassen handboeken, uitgangspunten zonering, beheersbare onderhoudsbudgetten
bij uitwerking plannen voor de openbare ruimte.
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4.9 De groene parkkernen
De groenkernen binnen de bebouwde omgeving bestaan uit een bundeling van gebruiksfuncties
met een groen karakter. Er worden binnen de gemeente twee grote groene parkgebieden
onderscheiden: het Burgemeester Baxpark en Sophiapark.
Het Burgemeester Baxpark ligt centraal in de wijken Centrum en Krommeweg. Parkgebied en
sportpark Schildman zijn beide groen maar verschillen in het gebruik deze sterk van elkaar.
Van sportpark tot parkeerplaats en van zwembad tot uitlaatgebied voor honden, groen met
een hoge sierwaarde met daarnaast natuurlijke vegetaties. Door de centrale ligging is het een
knooppunt van structuren zones. Door deze ligging en combinatie van functies te versterken
kan aan dit parkgebied nog sterker gevarieerd beeld en karakter worden gegeven. Dit is
verwoord in de Beleidsvisie Baxpark.
Het Sophiapark ligt centraal in de wijk De Volgerlanden en grenst direct aan het
winkelcentrum. Waar het Burgemeester Baxpark vlak is wordt het Sophiapark juist gekenmerkt
door kleine en grote hoogteverschillen. Een van deze terpen wordt gevormd door de sporthal
waarbij het groen doorloopt op het dak en dit geheel geïntegreerd is in het parkgebied. Een
andere terp vangt het benodigde hoogteverschil op voor de brug die bestemd is voor fietsers
en voetgangers. Het hoofdontwerp van het parkgebied bestaat uit een basis ontwerp met
vaste groeninrichting. Binnen dit hoofdontwerp is voldoende ruimte en flexibiliteit om de
benodigde veranderende functies in de tijd, zoals spelen en recreëren, in te vullen. De
groenstructuur kan zich hierdoor goed ontwikkelen waardoor op termijn een park ontstaat met
diverse, in de tijd wisselende functies.
Door de ligging tussen het winkelcentrum en de ecologische route 70 ontstaat er een grote
variatie in onderhoud en zonering.
Streefbeeld Groene Parkkernen:
• Handhaven en versterken van een sterk groen karakter.
• Verweving van functionele, esthetische en natuurlijke
elementen.
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5. Natuurontwikkeling

5.1 Inleiding
In het Rijks- en Provinciaalbeleid is aangegeven dat de gemeente ook een ontwikkelingstaak
heeft van natuuraspecten in de directe woonomgeving. Reden hiervoor is dat dit een
belangrijke belevings- en ontwikkelingskwaliteit vormt en bijdraagt aan een aantrekkelijk
woonklimaat. Daarnaast is invulling gegeven aan de verbindingen in de gewenste provinciale
verbindingen van de ecologische routes. Vooral wanneer grootschalige verstedelijking aan de
orde is zoals in De Volgerlanden, is natuurontwikkeling van groot belang. Grotere
aaneengesloten groenstructuren kunnen een verbindende functie voor de woonomgeving
vervullen. Natuurontwikkeling bestaat daarbij uit zowel natte als droge elementen voor flora
en fauna.
In dit kader speelt ook de toepassing van chemische ‘onkruidbestrijdingsmiddelen’ en
insecticiden een rol. De rijksoverheid wil het gebruik van deze middelen in het openbaar
groen fors reduceren. Om deze reden is het aantal toegestane middelen in de afgelopen jaren
sterk teruggedrongen. In dit kader is besloten om in Hendrik-Ido-Ambacht geen
onkruidbestrijdingsmiddelen in beplantingen meer toe te passen.

5.2 Natuurontwikkeling in de woonomgeving
De representatieve zone en delen van de stadszone zijn minder geschikt voor
natuurontwikkeling dan de natuur- en landschapszone. In de hoofdgroenstructuur is
aangegeven waar de locaties zijn gelegen waar natuurontwikkeling in de woonomgeving
mogelijk is. Natuurontwikkeling heeft tevens een gunstig effect op de beleidslijn “sober en
doelmatig” doordat het om relatief gezien grote oppervlakten gaat die tegen geringe
inspanningen een aantrekkelijk beeld opleveren.
De belangrijkste gebieden waar natuurontwikkeling in de woonomgeving wordt toegepast
bestaan uit:
• Water; belangrijke ecologische verbindingsfunctie. Door verbetering van de waterkwaliteit
en natuurontwikkeling langs de oevers is deze functie nog te versterken. Door het
benoemen en koppelen van functies uit het Stedelijk Waterbeheer is zowel een
kwalitatieve als kwantitatieve meerwaarde te behalen.
• Parken; versterking van de natuurfunctie door extensief groenbeheer. In grotere parken is
zonering mogelijk waardoor intensieve en extensieve functies naast elkaar kunnen
voorkomen. Het Burgemeester Baxpark en Sophiapark zijn hier voorbeelden van.
• Wegbermen, grote grasoppervlakken; ecologische verbindingszone en wijkplaats voor
flora en fauna. Te versterken door de bermen over te dimensioneren en het beheer op de
te ontwikkelen of al aanwezige vegetatie.
• Industriegebieden; mogelijkheden voor natuurontwikkeling op braakliggende gedeelten en
in groenzones aan de randen.
• Recreatiegebieden; mogelijkheden voor natuurontwikkeling langs oeverzones en broed- en
rustgebied voor vogels in de extensief gebruikte en te beheren delen.
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Per locatie zal beoordeeld moeten worden welke vegetatietypen toegepast kunnen worden.
Door gebruikmaking van diverse vegetatietypen die zijn afgestemd op de locale
omstandigheden zoals bodem, water, schaduw en dergelijke ontstaat een grote variatie wat
ook een positief effect op de belevingswaarde zal hebben.

5.3 Ecologische routes
In het provinciaal beleid is indicatief aangegeven waar invulling gegeven moet worden aan de
ecologische verbindingszones nummer 69 en 70. Hiervoor is in 2004 de Ecologische
verbindingszone nr. 69 van Kijfhoek naar Kinderdijk een integrale inrichtingsvisie opgesteld en
vastgesteld. In dit plan is onder andere de aanzet voor inrichting van Crezéepolder gegeven. In
2003 is de Ecologische verbindingszone nr. 70 tussen het Zuidelijke Randpark en Alblasserbos
uitgewerkt en vastgesteld.
Het natuur- en recreatiepark Sandelingen-Ambacht fungeert als knooppunt van beide routes.
Hiervandaan loopt route 69 via het grondgebied van de gemeente Ridderkerk via de
Crezéepolder en rivier De Noord naar kinderdijk. Voor route 70 is het deel langs de
Ambachtsezoom, hoofdas en Sophiapark in De Volgerlanden en natuurgebied Sophiapolder
gerealiseerd. Het laatste deel van de hoofdas van De Volgerlanden dient in de plannen verder
te worden uitgewerkt en aangelegd. De hoofdgroenstructuur van Hendrik-ido-Ambacht bestaat
o.a. uit een onderdeel van de Ecologische Hoofdgroenstructuur. De inrichting van de zones is
niet bedoeld als starre uitwerking. Voor beide routes is aangegeven dat het om stapstenen
gaat en niet om een aaneengesloten zone. Aanpassing van de ecologische route is mogelijk
waarbij het totaal areaal, diversiteit van de inrichting en onderlinge afstanden belangrijk zijn.
Om lichttoetreding op de bodem mogelijk te maken is vanuit beheer en onderhoud soms
noodzakelijk om enkele bomen en struiken te snoeien of te verwijderen. Hierbij moet kaalslag
en kap van een groot aantal bomen in korte tijd worden voorkomen om langdurige schade aan
het biotoop te voorkomen.

5.4 Milieu.
Door ontwikkeling van natuurlijke begroeiingen kunnen natuuraspecten in de woonomgeving
worden gebracht. Deze vallen veelal samen met de natuur en landschapszone. Dit leidt tot een
duurzame en gevarieerde woonomgeving wat het woonklimaat ten goede komt.
Natuurontwikkeling in grotere aaneengesloten groenstructuren levert een verbindende functie
tussen het buitengebied en de woonomgeving. De belangrijkste gebieden met zones voor
natuurontwikkeling worden gevormd door: water, parken, grote aaneengesloten
groenstructuren, wegbermen en grote gras oppervlakken, industrie en recreatiegebieden.
Natuurontwikkeling kan tot stand worden gebracht door gebruik te maken van beplantingen,
grasvegetaties en water- en oevervegetaties.
In de gemeente worden de beplantingen zonder inzet van chemische bestrijdingsmiddelen
beheerd. Op de verhardingen worden wel chemische middelen toegepast maar dit vindt plaats
volgens de principes en uitgangspunten van Duurzaam onkruidbeheer Verhardingen. Aan het
gebruik van chemische middelen zijn strikte eisen verbonden. Daar waar inzet niet mogelijk is
worden mechanische of andere methodes ingezet.
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De verwachting is gerechtvaardigd dat de vitaliteit van de beplantingen toeneemt naar mate
het gebruik van chemische middelen afneemt. Dit heeft als voordeel dat de inboet
(vervangen van weggevallen planten) ook lager zal worden. Daarnaast wordt van bewoners
een bepaalde acceptatie van (on)kruiden verwacht. Plaatselijk zal het kwaliteitsniveau anders
zijn dan men gewend was. Een goede voorlichting naar de burgers is dan ook van groot belang,
zodat men weet waar en wat er in het beheer gaat veranderen.

5.5 Gedragscodes Flora en Fauna
In artikel 2 van de Flora en Faunawet is aangegeven dat een ieder een zorgplicht heeft voor in
het wild levende planten en dieren. Om onnodige schade of leed aan wilde planten en dieren
te voorkomen heeft de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht twee gedragscodes vastgesteld. Voor
nieuwe ontwikkelingen, herinrichting en gewijzigd beheer is de gedragscode ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting uitgewerkt. Bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte
is de gedragscode bestendig beheer en onderhoud van toepassing. Beide gedragscodes zijn
in 2010 vastgesteld en in 2011 goedgekeurd door Provinciale Staten van Zuid-Holland.
De gedragscode heeft de volgende twee doelen:
-

-

duidelijk maken welke gedragsregels moeten worden gevolgd, om schade aan
beschermde soorten te voorkomen of te beperken. Dit gaat om de voorbereiding en
de uitvoering van werkzaamheden in het kader van beheer en onderhoud.
Vereenvoudigen van procedures door het gebruik van vrijstellingen in plaats van
ontheffingen.

De gedragscode voor de Flora- en faunawet moet worden goedgekeurd door het ministerie
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De gedragscode van de gemeente Hendrik-IdoAmbacht voor de Flora- en faunawet is tijdens de raadsvergadering van 9 mei 2011 vastgesteld
en is ter goedkeuring aangeboden aan het ministerie. Weliswaar is de gedragscode van
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht nog niet goedgekeurd door het Ministerie, doch kan de
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht tot het moment van goedkeuring gebruik maken van een
gedragscode van derden die wel is goedgekeurd. Als voorbeeld wordt de gedragscode van
Dordrecht en Zwijndrecht genoemd: deze is prima toepasbaar op de buurgemeente HendrikIdo-Ambacht. De gedragscode van Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is identiek aan die van
Dordrecht en Zwijndrecht.
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6. Samenvatting
Het vigerend Groenstructuurplan is geactualiseerd en biedt hierdoor een beleidsmatig kader
om bij ingrepen en aanpassingen van beleid en beheerplannen voor het openbaar groen binnen
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en afgewogen besluit te nemen. Bij de actualisatie is
aangesloten op het beleid van Rijk, Provincie en regio. Daarnaast is ingegaan op de definitie
“groene gemeente. Tijdens de planperiode 2013 – 2023 van het Groenstructuurplan zal
nauwlettend relevante wetgeving, beleid en uitwerking van plannen van andere overheden en
instanties nauwlettend in de gaten worden gehouden. Op deze manier kan snel worden
ingespeeld op deze wijzigingen.
Het Groenstructuurplan vormt het beleidsmatig kader voor het openbaar groen om het begrip
“groene gemeente” te behouden en waar nodig en mogelijk te versterken. Een “groene
gemeente” betekend een gemeente te zijn met aantrekkelijke en leefbare woonwijken die
groen zijn van karakter, waar groen en ruim wonen als kwaliteit worden gezien. Binnen de
gemeente is 219,8 m2 groen per woning beschikbaar. Om dit karakter te behouden moet er
terughoudend worden omgegaan met het omvormen van groenvoorzieningen in verhardingen,
grootschalige speelvoorzieningen, bebouwing en dergelijke. Bij functiewijzigingen zal
onderzocht moeten worden wat voor effect dit op het totale groenareaal en vierkantenmeters
per inwoner heeft. Ook de inrichting van particuliere erven draagt bij aan dit groene karakter
maar op de invulling door de bewoners is lastiger te sturen.
Het biedt een kader voor specifiek doelbeleid, ontwerp, (her)inrichting en het beheer en
onderhoud van het openbaar groen. Het gemeentelijk groenbeleid richt zich binnen dit kader
op de ontwikkeling van:
1. een samenhangende groenstructuur
2. versterking van de ruimtelijke differentiatie in groenkarakters
3. versterking van natuuraspecten in de woonomgeving
4. een duurzame balans tussen groenbeheer en woonkwaliteit
5. een afgewogen beheerbeleid
6. de benodigde beheerinstrumenten.
Uitgangpunt van het gemeentelijk groenbeleid blijft om dit “Sober en Doelmatig” in te richten
en te beheren. In economisch moeilijke tijden staat met name het beheer van het openbaar
groen onder druk en kan het beleidsuitgangspunt onder druk komen te staan. Als het
economisch voor de wind gaat zal er sneller uitbundig en sierlijk groen worden voorgesteld
waardoor een strakke bewaking van het beleidsuitgangspunt nodig is.
Samenhangende groenstructuur
De aanwezigheid en schaalopbouw van de diverse groenvoorzieningen bepalen grotendeels de
groenstructuur van de gemeente. Met name omvangrijke en doorlopende groenvoorzieningen
zijn hierbij bepalend. In het Groenstructuurplan zijn de belangrijkste structuren opgenomen,
verdeeld in een hoofd- en secundaire groenstructuur. De groenstructuren zijn aangegeven op
de bijgevoegde structuurkaart. Hierin zijn ook de ecologische zones opgenomen.
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Naast de groenstructuren is onderscheid gemaakt in onderhoudszonering en op kaart
aangegeven. De drie onderhoudszones die worden onderscheiden zijn:
1. Representatieve zone
2. Stadszone
3. Natuur en landschapszone
In het Beeldkwaliteitplan is invulling gegeven aan de drie onderhoudszones.
Ruimtelijke differentiatie in groenkarakters
Voor een duurzaam aantrekkelijke woonomgeving is variatie van de woonomgeving van groot
belang. Bij de ruimtelijke differentiatie is de identiteit per wijk of buurt aangegeven in
streefbeelden en vormen een handvat voor inrichting en beheer. Bij herinrichting of renovatie
kan worden onderzocht of de omschreven karakteristiek kan worden versterkt.
Kleine gedeelten van het openbaar groen worden op verzoek van bewoners vrij gegeven en uit
het onderhoudsbestek van de groenaannemer gehaald, zodat het onderhoud door bewoners
zelf kan worden uitgevoerd. Hierbij wordt een grote mate van vrijheid qua inrichting en
onderhoud geboden waarbinnen bewoners in de directe omgeving gezamenlijk te werk kunnen
gaan. De streefbeelden vormen hier enkel een handvat voor de bewoners. In een
groenonderhoudsovereenkomst worden de voorwaarden en afspraken vastgelegd. Bijkomend
positief effect is dat bewoners uit de straat dit samen op kunnen pakken, wat de sociale
cohesie en de bewonerstevredenheid over de staat van onderhoud van het betreffende
groenvak, in een straat of buurt bevordert
Natuurontwikkeling
Het eerder genomen besluit om geen onkruidbestrijdingsmiddelen in beplantingen toe te
passen blijft ongewijzigd. Ontwikkeling van natuur in de woonomgeving richt zich in
hoofdzaak op de doorlopende en grote groenstructuren en elementen binnen de gemeente. De
inrichting van de ecologische zones vanuit het natuur- en recreatiegebied Sandelingen
Ambacht via de Ambachtsezoom, hoofdas en Sophiapark in de Volgerlanden en Crezéepolder
en Sophiapolder zijn belangrijke elementen die verstrekt en behouden moeten worden. Vanuit
beheer en onderhoud kan het noodzakelijk zijn dat er ingrepen in boombestand en beplanting
nodig is. Deze ingrepen dienen via de weg der geleidelijkheid te verlopen waarbij
grootschalige ingrepen beperkt moeten worden. De gedragscode bestendigbeheer en
onderhoud welke vanuit de Flora en Faunawet is vastgesteld biedt hierbij de benodigde
uitgangspunten en richtlijnen.
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7.

Bijlagen

Bijlagen
Bijlage 1 Structuurkaart
Bijlage 2 Natuur
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