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Aanleiding

De klimaatverandering confronteert ons steeds vaker met de gevolgen van ons handelen. 
Onze ongebreidelde drang naar meer, een hogere efficiency en gemak hebben gezorgd 
voor uitputting van de aarde, minder dieren en bergen afval. We hebben nooit verder  
van de natuur en ons voedsel afgestaan dan nu...

Tegelijkertijd ontstaat er een beweging die aandacht vraagt voor duurzaamheid en bio
diversiteit. Daarnaast zie je een trend van gezond en lokaal voedsel, kleinschaliger wonen, 
consuminderen, dichterbij de natuur staan, afvalscheiden, verpakkingsarme productie  
et cetera. Vooralsnog neemt de overheid hier geen voortrekkersrol, maar ondersteunt en 
onderzoekt wel bewonersinitiatieven op dit terrein. Bewegingen zoals Operatie Steenbreek 
(tegels eruit, groen erin), Voedselbos Leusden, De Kromme Wortel, Buurtmoestuinen Ruige 
Velddreef en LeusdenZuid zijn enkele lokale initiatieven. 

Elk van ons is vanuit persoonlijke interesses op zoek gegaan naar initiatieven waarmee  
we kunnen bijdragen aan een betere en mooiere wereld. Niet vanuit grootheidswaanzin. 
Maar vanuit hoop, in het klein en voor de lokale maatschappij. Daarbij stuitten we op de 
TEDtalk How we can eat our landscapes van Pam Warhurst uit Todmorden in Engeland.  
Op aanstekelijke en inspirerende wijze vertelt Pam hoe zij en een groeiend team van  
vrij willigers samenkwamen om stukken ongebruikte grond om te vormen tot gemeen
schappelijke groentetuinen. Daarmee veranderden ze de productie en rol van voedsel  
in hun gemeenschap radicaal.

Ook Leusden heeft veel openbare ruimtes, plantsoenen, bosjes, bermen en grasvelden 
die ‘ongebruikt’ zijn. De beplanting is eender, is met name onderhoudsvriendelijk en trekt 
weinig insecten aan. Laat staan dat mens en dier hier voedsel in kunnen vinden. Daarmee 
begon onze droom van een Eetbaar Leusden. Een beweging ter vereetzaming van het  
open bare groen, in de hoop bewoners te mobiliseren en betrokken te maken bij elkaar  
en het voedsel dat uit hun directe omgeving te halen is.

Het zou mooi zijn als ons initiatief kan leiden tot een collegeakkoord waarin de belangen 
voor een vergroening/vereetzaming en de stimulatie van klimaatadaptieve maatregelen 
worden vastgelegd. Maar bovenal hopen we dat we mensen kunnen inspireren om  
het initiatief te nemen zelf een rol te spelen in de lokale voedselproductie. Want wat  
in Todmorden kan, kan ook in Leusden! 

Hanneke de Witte, Henriëtte Former, Quirine van Mourik,
Esther Blijleven en Gies Voorburg

eetbaarleusden@gmail.com

https://www.ted.com/talks/pam_warhurst_how_we_can_eat_our_landscapes?language=nl#t-13452
mailto:eetbaarleusden%40gmail.com?subject=Eetbaar%20Leusden
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Dromen over een Eetbaar Leusden

Zouden we niet meer levensgeluk ervaren als we dichterbij de natuur zouden staan?!  
Wat als Leusden niet alleen groen, maar groen+ zou zijn? Met voortuinen en bermen vol 
kleurrijke bloemen en kruiden, diverse buurtpleintjes met een gemeenschappelijke moes
tuin en bossages met fruitbomen en vruchtenstruiken in het openbare groen? De bijen  
vliegen af en aan, en ook de vlinders en vogels zie je volop vliegen. Bewoners maken makkelijk 
contact met elkaar, praten gezellig wat bij en zijn actief tussen de planten. De sfeer is er 
een van ontspanning, verbondenheid en blijmoedigheid. 

Dit is onze droom voor Leusden!
De verbondenheid tussen buurtgenoten, inwoners en ondernemers vergroten door  
Leusdenaren weer in contact te brengen met de natuur en te verbinden door lokaal  
geproduceerd voedsel.

Positieve effecten
Het vereetzamen van de leefomgeving gaat verder dan het verwijderen van overbodige 
verharding of ‘ongebruikte’ grond een bestemming geven. Het gaat ook over samenwerking 
tussen de Gemeente en bewoners en tussen buurtbewoners onderling. Het gaat over  
afweging van belangen, wensen en verantwoordelijkheden. Maar bovenal gaat het om  
het plezier om iets voor je eigen omgeving en het milieu te kunnen doen. Want hoewel 
klein en lokaal, is het effect voor de gemeenschap groot. Mocht je nog niet overtuigd zijn, 
hierbij enkele voordelen van eetbaar groen:

■ Betere leefomgeving voor plant, dier en mens;
■ Grotere biodiversiteit ter stimulatie van insecten en vogels;
■ Daarmee ontstaat een natuurlijke bestrijding van ziekten en plagen;
■ Beter bodemleven door een permanente begroeiing;
■ Klimaatadaptieve effecten zoals regenwateropvang en verkoeling bij hitte;
■ Gemeentelijke besparingen in o.a. groenonderhoud en zorg;
■ Sociale cohesie onder initiatiefnemers en buurtbewoners;
■ Gemeenschapszin, meer sociale contacten;
■ Inclusiviteit, iedereen heeft een talent dat kan bijdragen;
■ Betere gezondheid door lichaamsbeweging en een verbeterd eetpatroon;
■ Meer zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel, eigenaarschap en geluk;
■ Ontwikkeling en overdracht van kennis over het voedsel in onze omgeving;
■ Dagelijkse educatie van kinderen, wandelend langs eetbaar landschap;
■ Aandacht voor en stimulatie van lokaal geproduceerd voedsel;
■ Beperking van de afstand tussen voedselproductie en consument;
■ Vergroot het respect voor voedsel, de natuur en het werk van de boer;
■ Sterkere loyaliteit aan lokale telers, stimulatie van de plaatselijke economie;
■ Minder afvalstromen en voedseltransport;
■ Bewustwording van de impact van onze bestedingen op boer, dier en milieu;
■ Beter gebruik van (tijdelijk) onbenutte ruimtes en braakliggend terrein;
■ Versterking van de Leusdense identiteit;
■ Het zet aan tot nieuwe ideeën en ondernemerschap m.b.t. lokaal verbouwd eten.
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Voor en door Leusdenaren

Voedsel is een taal die mensen kan verbinden. Voedsel overstijgt leeftijds, inkomens   
en culturele verschillen. En hoewel niet iedere Leusdenaar met zijn handen in de aarde zal 
willen wroeten, zien we genoeg redenen om heel Leusden tot onze doelgroep te rekenen. 
Wie eet, doet immers mee! Voor het gemak gaan we er daarbij maar van uit dat dat voor 
elke inwoner geldt ;) 

Een eetbaar landschap maakt een groot verschil. Groenten, fruit, bladeren en wortels die je 
mag delen en plukken. En dan niet weggestopt aan de rand van de bebouwde kom, maar 
midden in de samenleving. Door dagelijks te wandelen, fietsen of te rijden langs je eten, in 
onze straten, in onze parken – waar dan ook – ontstaat als vanzelf een andere leefwijze en 
manier om naar de ruimte om je heen te kijken. Net als de wijze zal veranderen waarop je 
kijkt naar onze manier van consumeren en hoe we met elkaar omgaan.

Bij Eetbaar Leusden krijgt ieder de kans om zijn talent in te zetten. In de eerste fase zullen 
dit de ‘handjes’ zijn die houden van tuinieren, graag onbespoten voedsel eten of kinderen 
graag iets bijbrengen over de natuur. Maar hoe zichtbaarder het voedsel wordt, hoe meer 
initiatieven er zullen ontstaan en hoe meer talenten er worden aangeboden. Denk aan  
de ontwerper die inzichtelijk maakt wat plukbaar is en wat niet. Of lokale restaurants  
die maaltijden van eetbaar groen gaan verzorgen. En dat allemaal nonprofit!

Wanneer je door een eetbaar landschap wandelt, nieuwe vaardigheden leert en interesse 
ontwikkelt voor wat in welk seizoen groeit, ontstaat als vanzelf meer loyaliteit aan plaat
selijke telers. Er is gebleken dat inwoners van steden met een eetbaar landschap de lokale 
economie veel meer steunen. Zij kopen bijvoorbeeld bier van de plaatselijke bierbrouwer, 
vlees rechtstreeks van de lokale boer, kaas bij de dichtstbijzijnde kaasboer en groenten  
uit de streek. Tot mensen op den duur in de supermarkt en andere winkels met voedselwaren, 
naar lokale producten gaan vragen. Zo verandert het denken over voedsel van binnenuit.  
En krijgen de boodschappen échte impact voor de lokale producenten én het milieu.

Rol van de werkgroep

De leden van de Werkgroep Eetbaar Leusden zullen om uiteenlopende redenen niet zelf 
met een Buurtproject komen óf de handen in de aarde steken. Nu kun je dit natuurlijk  
opvatten als ‘makkelijk praten’. Toch kan de Werkgroep van betekenis zijn om eetbare  
landschappen in Leusden tot een succes te maken. Zo is de Werkgroep onder andere  
verantwoordelijk voor:

■ Een verandering in ons denken over voedsel, de ruimte om ons heen, de middelen die  
tot onze beschikking staan en de manier waarop we met elkaar omgaan;

■ Het creëren van enthousiasme over een straatbeeld waarin jong en oud op natuurlijke 
wijze geconfronteerd wordt met zijn voedsel en weer betrokken wordt bij de seizoenen 
en lokaal geproduceerd eten;

■ Aandacht voor de positieve effecten van biodiversiteit voor mens, dier en milieu;
■ Het met elkaar in contact brengen van initiatiefnemers, belanghebbenden en betrokkenen;
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■ Een inventarisatie van de behoefte aan en het draagvlak voor een Eetbaar Leusden,  
met inbedding van vergroening/vereetzaming en stimulatie van klimaatadaptieve  
maatregelen in gemeentelijk beleid;

■ Mobilisatie van burgers met ideeën rondom vergroeningskansen in hun straat of buurt;
■ Een grotere betrokkenheid bij elkaar en het voedsel dat uit de directe omgeving  

te halen is;
■ Het faciliteren van contacten, kennis en begeleiding bij de totstandkoming van  

een Buurtproject voor een eetbaar landschap; 
■ Verzamelen en publiceren van een Plan van aanpak, scenario’s en beplantings

voorbeelden.

Ieder zijn expertise en talenten... Dit zijn de onze! 

Scenario’s

Ons plan voor fase 1 (de stimulatie van eetbaar landschap) is tweeledig: 
1 De Gemeente stimuleren om in het groenbeleid meer aandacht te besteden aan  

de biodiversiteit en eetbaarheid van de beplanting; 
2 Burgers mobiliseren met ideeën rondom vergroeningskansen in hun straat of buurt  

en hen faciliteren bij de totstandkoming van een plan. 

Om te voorkomen dat de Gemeente en burgers steeds het wiel opnieuw moeten uitvinden, 
zullen we diverse scenario’s aanbieden voor een eetbaar landschap. Aan de hand van het 
gewenste resultaat (op basis van onderhoudsniveau, ziektebestrijding, locatie of hoogte 
van de opbrengst) kan er worden gekozen uit bijvoorbeeld de volgende scenario’s:
■ Eetbaar openbaar groen
■ Eetbaar groen in onderhoud bij buurtbewoners
■ Intensieve teelt in volkstuinen in de buurt
■ Laagintensieve teelt (permacultuur), in verhoogde bakken en meerdere kroonlagen

Eetbaar openbaar groen
Dit is een eetbaar landschap in bestaande plantsoenen, parken, hofjes, bloembakken,  
bermen en op braakliggend terrein. Hierbij moeten de eigenschappen van het groen en  
de bodem (zuur, kalkrijk, ...) goed op elkaar worden afgestemd. Om ziekten te voorkomen 
is afwisseling (polycultuur) en biodiversiteit noodzakelijk. Ook kan in meerdere kroonlagen 
worden gedacht zodat onderbegroeiing, struiken, kleine kroonlagen en grote kroonlagen  
elkaar afwisselen en de voedselproductie hoger wordt. Denk aan een kruipframboos, 
bessen struiken, fruit bomen en walnoten of lindes. Het is van belang dat de planten  
winterhard en overblijvend zijn. De bodem moet te allertijden begroeid zijn om het effect 
van droge periodes te beperken en het vocht vast te houden. Elke locatie zal zijn eigen  
ontwerp moeten krijgen. Voor bermen en bloembakken zullen bijvoorbeeld eerder kruiden 
(o.a. munt), laag fruit (aardbei) en drachtplanten worden gebruikt. Aanleg en onderhoud is 
voorbehouden aan de Gemeente/Sight Landscaping. Het gebruik is voor iedereen; je mag 
delen en plukken uit het ‘pluksoen’! 
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Eetbaar groen in onderhoud bij buurtbewoners
Deze vorm van Eetbaar Leusden vergt enkele actieve buurtbewoners die zich een hofje, 
plantsoen of groenstrook toeëigenen in de eigen buurt. Dit kan openbaar groen zijn voor 
de garages tussen de woningen aan een pleintje of een stukje gras dat wordt omgezet in 
eetbaar groen. Gedacht moet worden aan laagintensieve verbouw waarbij de eentonige 
beplanting wordt vervangen door een afwisseling van meer vruchtdragende struiken en 
bomen. De aanleg is onder verantwoordelijkheid van de Gemeente/Sight Landscaping  
en in overleg met verantwoordelijke Buurtprojecteigenaren. De buurt zet zich in voor  
het onder houd. In feite mag iedereen delen en plukken van dit eetbare plantsoen, maar  
het zal vermoedelijk vooral door aanpalende bewoners worden genuttigd. 
 
Intensieve teelt in volkstuinen in de buurt
Dit eetbare landschap is het meest arbeidsintensief en vraagt elk jaar opnieuw om een 
investering in een of meerjarige beplanting. Een voorbeeld zijn de Buurtmoestuinen Ruige 
Velddreef. Afhankelijk van de verantwoordelijke initiatiefnemers is het aantal moestuinen 
in de buurt uit te breiden (tot bijvoorbeeld in elk openbaar plantsoen voor de garage) en 
kan de buurt wel of niet meeprofiteren van de opbrengsten. Vanuit ideëel perspectief is  
het wenselijk dat buurtgenoten worden betrokken bij het onderhoud en ook het gebruik 
van de groenten en het fruit. De kosten voor aanschaf van zaden en plantjes zal dan in 
even redige verhoudingen onder betrokkenen moeten worden verdeeld. Een appgroep  
kan bijvoorbeeld uitkomst bieden voor de onderlinge communicatie. Deze vorm van eet
baar landschap is het meest gevoelig voor onmin over de financiering, het gebruik van of  
de onevenredige inzet voor de moestuinen. Het maakt ons dagelijkse ‘normale’ voedsel  
wel heel zichtbaar voor iedereen. De Gemeente/Sight Landscaping kan in overleg de  
gekozen locaties voorbereiden, de Buurtprojecteigenaren zijn vervolgens verantwoordelijk.

Laagintensieve teelt (permacultuur), in verhoogde bakken en meerdere kroonlagen
De permacultuur is een complex systeem van direct of indirect nuttige planten die in  
symbiose met elkaar opgroeien. Rekeninghoudend met de ligging, windrichting, bodem
gesteldheid, zon en schaduwminnendheid wordt het landschap zo aangelegd dat er een 
natuurlijke versterking van ieders noden (bv. stikstofbinding, kalkafzet) ontstaat. Door  
de grote diversiteit in mengteelt en afwisseling bij de aanplant worden grote plagen voor
komen en is overdracht van ziektes op naastgelegen variaties beperkt. Door middel van  
de transformatieve veranderingen kan de bodem zich herstellen en op duurzame wijze 
worden gebruikt. Net als bij het eetbaar openbaar groen kan in meerdere kroonlagen  
worden gedacht. Voor een permacultuur moestuin is een verhoogde bak wenselijk zodat  
de bodem warmer blijft, niet bewerkt hoeft te worden en schoner blijft. Deze vorm van 
eetbaar groen is de meest duurzame variant. Het ontwerp en de aanleg vergen echter  
een terdege plan. Eenmaal ontwikkeld is het onderhoud niet intensief. De uitstraling van 
met name een permacultuur moestuin, is wat rommelig. Of alle buurtbewoners aan dit 
onNederlandse beeld kunnen wennen, is de vraag. Eenmaal bewezen dat het onderhoud 
laag en de opbrengst des te hoger is, kan dit het denken over keurig aangeharkte ‘zwarte’ 
tuintjes doen kantelen. De Gemeente/Sight Landscaping kan in overleg de gekozen locaties 
voorbereiden. De Buurtprojecteigenaren worden vervolgens verantwoordelijk. Een perma
cultuur landschap is bij uitstek geschikt om door iedereen gedeeld en geplukt te worden. 
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Aanleg en onderhoud

De Gemeente heeft aan de hand van een bestekplan met gewenst straatbeeld de aan
besteding voor de komende jaren aan Sight Landscaping gegund. Zoals al enkele keren  
vermeld, zijn zij daarmee verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van het openbaar 
groen in Leusden. Bij eerdere burgerinitiatieven ter verbetering van de woonsituatie  
of het openbare groen in de buurt, heeft de Gemeente in samenspraak met Sight Land
scaping proactief meegedacht met inwoners. De aanleg is in dat geval voor rekening van  
de Gemeente/Sight Landscaping. Vaak wordt daarbij draagvlak gezocht door de verant
woordelijkheid van het onderhoud bij de buurtbewoners te leggen.

Bij de keuze voor een van de scenario’s zullen de Buurtprojecteigenaren en Gemeente in 
nauw overleg treden om af te stemmen waar de beplanting gaat komen, hoe dit er uit gaat 
zien en wie er verantwoordelijk wordt voor het onderhoud. Sight Landscaping kan daarbij  
adviseren en de haalbaarheid van het plan beoordelen. Ook Hans Peter Reinders, beleids
medewerker natuur, landschap en recreatie, kan een actieve rol spelen in de realisatie  
van een ‘groen’ burgerinitiatief.

Uiteraard is een herinrichting van bestaand openbaar groen (in het geval van scenario 1) 
voor ons hét moment om aan tafel te komen zitten bij de beleidsbepalers. Maar ook zullen 
we actief op zoek gaan naar Buurtvergroeners die met elkaar voedsel willen verbouwen in 
hun directe omgeving. Wij zullen daarin de contacten en mogelijkheden aandragen. 

Voor Eetbaar Leusden is het nadrukkelijk het streven om als bewoners en Gemeente samen 
op te trekken in aanleg en onderhoud. Wij hopen dat ons initiatief in een collegeakkoord 
wordt vastgelegd, zodat het in navolging van Amersfoort écht werk maakt van  
de ver groening/vereetzaming en de stimulatie van burgerparticipatie op het terrein  
van klimaatadaptieve maat regelen (zie bijlage met het Amersfoortse programma Klimaat
bestendige en Groene Stad).

Financiering

Vanuit de Gemeente zijn er diverse fondsen voor burgerparticipatie en duurzame projecten.
Ook zijn er stichtingen (zoals De Boom) en ondernemingen (o.a. Afas) die een grote betrokken  
heid hebben bij Leusden en regelmatig maatschappelijke projecten financieel ondersteunen. 
Voor Eetbaar Leusden zouden de opstartkosten met name zitten in de inhuur van expertise 
voor beplantingsplannen en het verzamelen/publiceren van bronnen voor buurtprojecten. 

Om de subsidies en bijdrages voor buurtprojecten van Eetbaar Leusden te beheren en uit 
te betalen aan de uitvoerende organisaties, zouden we een zelfstandige stichting kunnen 
oprichten of ons bijvoorbeeld onder de CML Milieuorganisatie Leusden kunnen scharen. 
Mocht echter Sight Landscaping de aanleg en beplanting – op voorspraak van de Gemeente – 
realiseren, dan is een op zichzelf staande stichting niet nodig omdat de financiering via  
de aanbesteding is geregeld. Zodra meer duidelijk is over de rol die de Gemeente/Sight 
Landscaping in Eetbaar Leusden wil spelen, kunnen we de rechtsvorm en financierings
constructie heroverwegen.
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Stappenplan

Voor de realisatie van fase 1 (de stimulatie van eetbaar landschap) is het allereerst van 
belang te polsen of Eetbaar Leusden draagvlak heeft bij inwoners en de gemeenteraad van 
Leusden. Daarvoor hebben we het volgende stappenplan ontwikkeld:

Stap 1  medio september 2019: Verkenning van mogelijkheden en draagvlak voor een eetbaar 
landschap bij beleidsmedewerkers en raadsleden/politieke partijen.

Stap 2  medio september 2019: Contact en inventarisatie werkwijze Sight Landscaping.

Stap 3  eind oktober 2019: Informatieavond voor geïnteresseerde inwoners in  
de Bibliotheek Leusden; werving toekomstige Buurtprojecteigenaren.

Stap 4  begin november 2019: Informatieavond voor de Gemeente en toetsing van  
de mogelijk heden voor wijziging van het groenbeleid.

Stap 5 – eind november 2019: Informatieavond voor mogelijke Buurtprojecteigenaren,  
met schets van de scenario’s en werkwijze van plan tot uitvoering.

Stap 6 – medio december 2019: Inventarisatie en selectie burgerinitiatieven voor  
een Eetbaar Leusden.

Stap 7 – begin januari 2020: Bijeenkomst van de Werkgroep, een specifiek Buurtproject en 
betrokken organisaties/Gemeente. Op basis van het gekozen scenario ontwikkelen we  
een stappenplan en werkwijze om samen op te trekken in ontwerp, aanleg en onderhoud 
van dit eerste eetbare landschap in Leusden.

Stap 8 – eind januari 2020: Verankering in Leusdens beleid van eetbare Buurtprojecten/
landschappen en stimulatie klimaatadaptieve maatregelen.

Stap 9 – februari 2020: Ontwikkelen, verzamelen en publiceren van een Plan van aanpak bij 
vereetzaming van buurten, met o.a. verschillende scenario’s en beplantingsvoorbeelden.

Stap 10 – medio maart 2020: Aanleg van het eerste openbare, eetbare landschap van Leusden. 

Stap 11 – eind maart 2020: Bewustwordingscampagne en activatie van Leusdenaren  
voor Buurtprojecten Eetbaar Leusden.

Stap 12 – medio 2020: Gesprekspartner van beleidsmedewerkers van de Gemeente,  
bij de ontwikkeling van nieuw aan te leggen openbaar groen.
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Mogelijke partner(organisaties)
■ Gemeente Leusden
■ Jeugdraad Leusden
■ Sight Landscaping
■ CML Milieuorganisatie Leusden
■ De Groene Belevenis
■ Eetbare Stad
■ Bibliotheek Leusden
■ Operatie Steenbreek
■ Vruchtentuin Heyligenberg
■ Stadswormerij Amersfoort
■ Voedselbos Leusden (vrijwilligers)
■ Bijen en vlindertuin Leusden (vrijwilligers)
■ Velt – Gooi en Eemland
■ Buurtmoestuinen Ruige Velddreef
■ Plantenasiel Leusden
■ LeusdenZeT
■ Lariks
■ Stichting de Boom
■ Tiny Houses Leusden (werkgroepen)
■ Voedselbank Leusden

Bibliografie
■ TEDtalk How we can eat our landscapes van Pam Warhurst uit Todmorden in Engeland
■ Incredible Edible
■ TEDtalk Ron Finley (plant groentetuinen in ZuidCentraal LA)
■ Ron Finley
■ Eetbaar Nederland
■ Eetbare stad Groningen
■ Transitiontowns
■ Voedselanders
■ Pluk de stad
■ Dorpstuin Hurdegaryp
■ Andernach
■ Essbare stadt Minden
■ Artikel Volkskrant: Door een minibos op het schoolplein komen stadskinderen  

meer in contact met de natuur
■ Artikel Achter de samenleving: Een voedselbos voor ieder gehucht dorp en stad
■ Artikel Leusderkrant: Kinderen creëren eigen moestuin op speelplein
■ Deelprogramma Klimaatbestendige Stad – Gemeente Amersfoort
■ Deelprogramma Uitvoering Groenvisie 20192022
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https://www.incredibleedible.org.uk/
https://www.ted.com/talks/ron_finley_a_guerilla_gardener_in_south_central_la#t-329604
http://ronfinley.com
http://www.eetbaarnederland.nl
https://eetbarestadgroningen.nl
https://transitiontowns.nl/tt-ingredienten/de-handen/eetbare-tuin/
https://www.voedselanders.nl/csa-samen-verantwoordelijk-voor-het-voedsel/
https://www.plukdestad.nl
https://www.dorpstuinhurdegaryp.nl/
https://andernach.de/de/leben_in_andernach/es_startseite.html
https://www.essbare-stadt-minden.de/wissenswertes/links-essbare-staedte-geplant-vorgeschlagen/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/door-een-minibos-op-het-schoolplein-komen-stadskinderen-meer-in-contact-met-de-natuur~b998b03c/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/door-een-minibos-op-het-schoolplein-komen-stadskinderen-meer-in-contact-met-de-natuur~b998b03c/
https://achterdesamenleving.nl/een-voedselbos-voor-ieder-gehucht-dorp-en-stad/#.XTYKiMpNehA
https://leusderkrant.nl/lokaal/kinderen-cre%C3%ABren-eigen-moestuin-op-speelplein-618619
https://www.amersfoort.nl/web/file?uuid=ec6918a4-7779-4a15-8be4-1a4087f2c0dd&owner=a46adc0b-3fdf-46de-afba-c11e346680c1&contentid=9315
https://hetgroenehuisamersfoort.nl/sites/default/files/Deelprogramma%20Uitvoering%20Groenvisie%202019-2022%20def.pdf
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1. Samen werken aan een duurzame en 
klimaatbestendige stad in 2050 

Amersfoort werkt aan de opgave Duurzame Stad. De Klimaatbestendige Stad is hiervan een 
speerpunt. Al enige tijd werken we samen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit en 
groen samen. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen van klimaatadaptieve richtlijnen voor de 
openbare ruimte en ontwikkelingslocaties, het doen van onderzoek naar de effecten van 
klimaatverandering op Amersfoort en de gehele regio Vallei en Veluw, het inspireren van inwoners 
om zelf bij te dragen aan minder wateroverlast in de stad door Operatie Steenbreek en Lekker in je 
Tuin, het experimenteren met Citizens Science door Meet je Stad.  

 Relatie met deelprogramma Uitvoering Groenvisie  

In ons coalitieakkoord tonen we verdere ambitie; wij willen werk met werk maken van 
klimaatadaptatie, merkbare verbetering van de biodiversiteit en groene ruimte behouden en 
versterken. Hiermee wordt opnieuw duidelijk dat de ambities, doelen en inspanningen voor klimaat 
en groen niet los van elkaar kunnen worden gezien. Met het programma Klimaatbestendige en 
Groene Stad werken we aan het behouden en het versterken van de groene en blauwe waarde in 
Amersfoort. Hiermee dragen we bij aan de biodiversiteit en de recreatieve en klimaatadaptieve 
kwaliteit van de stad. Onder het programma vallen twee deelprogramma’s, namelijk 
Klimaatbestendige Stad en Uitvoering Groenvisie. Voor u ligt het deelprogramma Klimaatbestendige 
Stad. Hiermee maken we de stap naar een gerichtere uitvoering en meer zichtbare activiteiten. Wij 
werken het programma uit in een agenda voor de periode 2019-2022.  
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 Waarom werken aan een klimaatadaptieve stad?  

Een groene, biodiverse, waterrobuuste 
en klimaatbestendige stad speelt in op de gevolgen 
van klimaatverandering nu en in de toekomst. 
Samengevat noemen we dit klimaatadaptatie. Nu al is 
klimaatverandering zichtbaar; hoosbuien, hitte en 
droogte komen steeds vaker voor. Dat levert risico's 
op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het 
is hard nodig om onze leefomgeving aan te passen aan 
deze weersextremen. Als we niets doen, kan forse 
klimaatschade ontstaan. Op basis van 
klimaatmodellen is voor Amersfoort een mogelijke 
schade van tussen de 60 en 114 miljoen euro geschat 
in de periode tot 2050 (bron: Groenvisie Amersfoort).  
 
 
 
 
 
 
 

 Nationale kaders: Deltaprogramma 
Ruimtelijke Adaptatie 

Vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is afgesproken dat we streven naar een 
waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland in 2050. Hiervoor zijn 7 ambities 
geformuleerd waar ook op gemeentelijk niveau aan gewerkt wordt. Het Rijk stelt vanaf 2019 ook 
middelen beschikbaar voor procesondersteuning, kennisontwikkeling, kennisdeling en pilots voor de 
aanpak van de ambities en de vier klimaatstressen. 

 

In het DPRA wordt gewerkt in drie stappen: 

- Weten: analyseren wat de gevolgen zijn van klimaatverandering op diverse functies in de 
stad in de periode tot 2050. 

- Willen: concrete doelen stellen voor het verbeteren van de waterrobuustheid en 
klimaatbestendigheid en daarbij een bijpassende strategie formuleren. 

- Werken: doelen en strategie vastleggen in bijv. beleidsplannen, regels en 
uitvoeringsprogramma’s voor uitvoering, beheer en ‘groot’ onderhoud. 
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 Citydeal Klimaatadaptatie 

Amersfoort is koploperstad door deel te nemen aan de City Deal Klimaatadaptatie. Hierin werken 
publieke partners, (semi)private samenwerkingspartners en de Rijksoverheid aan een doorbraak in 
de aanpak van klimaatadaptatie in Nederlandse steden. De City Deal partners werken in 4 thema’s 
aan het implementeren van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie, het uitwisselen van kennis en 
het wegnemen van belemmeringen: 

1. Maatschappij in beweging 

2. Nature based solutions 

3. Klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling 

4. Meerlaagsveiligheid 

 Samenwerking in de regio Vallei en Veluwe 

Een deel van de oplossing voor klimaatverandering ligt op het regionale schaalniveau. Hierom werkt 
Amersfoort samen met nog 27 gemeenten, 2 provincies, het waterschap, het drinkwaterbedrijf en 
Rijkswaterstaat samen op basis van het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie (2017). Eén van de 
speerpunten van het Manifest is het opstellen van een regionale stresstest. De stresstest brengt 
kwetsbaarheden in beeld voor de effecten van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. De 
resultaten zijn beschikbaar in de Klimaateffectatlas. In deze atlas wordt geen interpretatie of 
analyse op lokaal niveau gemaakt. Wij zijn aan de slag met verdiepende analyses hierop, om op 
wijkniveau de juiste maatregelen te kunnen nemen.   
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 De Amersfoortse context 

Al in bestaand beleid laten we bewustzijn en analyse zien. In de Structuurvisie, Toekomstagenda 
Milieu, Blue Deal en Groenvisie staan doelen en maatregelen voor een groenere, biodiverse, 
waterrobuuste en klimaatbestendige stad. De verbinding tussen ‘groen’ en ‘klimaat’ is evident. In 
de Groenvisie staat zelfs “de groenbeheerder van nu is de ontwikkelaar van de toekomst”.  

“Klimaatadaptatie betekent dat we ‘werk met werk 
maken’ door bij (her)inrichtingsprojecten ook de 
mogelijkheden voor klimaatadaptatie mee te nemen. Bij 
particulieren stimuleren we Operatie Steenbreek. 
Particulieren en bedrijven stimuleren we met voorlichting 
en een subsidieregeling, betaald vanuit de opbrengsten 
rioolheffing” (Coalitieakkoord 2018-2022).  

Met dit programma werken we onze ambities uit in een 
uitvoeringsagenda, waarmee we doelgericht en 
gestructureerd werken aan een groene, waterrobuuste en 
klimaatbestendige stad. Duidelijk is dat de ambities, 
doelen en inspanningen voor klimaat en groen niet los van 
elkaar kunnen worden gezien.  
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2. Programma Klimaatbestendige Stad 

Naast bestaand beleid is er op dit moment geen specifiek beleid op het thema ‘klimaatadaptatie’ in 
Amersfoort; tot nu toe was er geen aanleiding om integraal beleid te maken voor Klimaatbestendige 
Stad. Hierom bundelen we nu bestaand beleid in dit programma en maken we de stap naar een 
uitvoeringsagenda. De ambitie is om in 2050 een waterrobuuste en klimaatbestendige stad te zijn, 
waarin economie, veiligheid en gezondheid niet of nauwelijks hinder ondervinden van 
klimaatverandering. Dit doen wij door vanaf nu te werken aan het voorkomen van de negatieve 
effecten van wateroverlast en hittestress, en het zo veel mogelijk tegengaan van verdroging. 
Veiligheid tegen overstroming wordt ingezet vanuit de veiligheidsregio, maar kan wel tot 
maatregelen leiden. Het programma bouwen wij op in 4 thema’s: 

1. Kennis en onderzoek 
2. Verankeren in beleid en richtlijnen  
3. Gelijktijdig uitvoeren met andere opgaven 
4. Samen werken met de stad 

 
De gemeente neemt hierin niet alleen een regisserende rol in, maar ook een stimulerende (co-
creatie) en faciliterende. 

 

1. Kennis en onderzoek 

Weten, willen, werken. Door het doen van onderzoek komen we steeds beter te weten wat onze 
kwetsbaarheden zijn en welke maatregelen effectief bijdragen aan het aanpassen aan 
klimaatverandering. Ook het monitoren van veranderingen in het Amersfoortse klimaat en het 
monitoren van genomen maatregelen zijn essentieel voor kennisontwikkeling.   
 
 
2. Verankeren in beleid en richtlijnen 

Ook voor het onderwerp klimaatadapatie geldt beleid als belangrijke basis. Daarnaast richtlijnen 
zijn waardevolle instrumenten om beleid te concretiseren en specifieke doelen na te streven. Beide 
doen we nu al; In de Structuurvisie, Toekomstagenda Milieu, Groenvisie en Blue Deal staan doelen 
en maatregelen beschreven. En in de richtlijnen voor inbreiding, hoogbouw en de actualisatie van 
de Richtlijnen Inrichting Openbare Ruimte (RIOR) geven we concreet aan hoe we klimaatbestendig 
kunnen inrichten en ontwikkelen.  

 

3. Synergie met andere opgaven (plannen en uitvoering)  

Maatregelen voor een klimaatbestendige stad komen tot uiting in de (her)inrichting van de openbare 
ruimte, gemeentelijk en particulier vastgoed, bij het opnieuw ontwikkelen van gebieden en 
inbreidingslocaties, etc.. Elke project in de openbare ruimte moet een klimaatadaptief ontwerp en 
klimaatbestendige inrichting krijgen. Ook met inspanningen en maatregelen uit de andere opgaven 
van Duurzame Stad zoeken we de synergie met klimaat en groen.  

 

4. Samen werken met de stad (bewustwording en netwerken)  

Samenwerken aan klimaatadaptatie doen we niet alleen aan binnen de gemeente, maar ook met 
bewoners, maatschappelijke organisaties, woningbouwcorporaties, ondernemers, bedrijven en in 
netwerken met andere overheden. Daarmee zijn we nu al intensief bezig en oogsten we mooie 
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resultaten. Toch zijn er nog nieuwe samenwerkingen te verkennen en nieuwe bewegingen in te 
zetten.  

 Duurzaamheidsmonitor 

Amersfoort wil in 2050 klimaatrobuust zijn. Dit doen wij door mee te groeien met de 
klimaatverandering. De volgende indicatoren monitoren hiervan de voortgang en effectiviteit van 
het uitvoeringsprogramma.  
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 Uitvoeringsagenda  

In 2019 zetten wij in op het halen van de landelijke doelstelling om in 2020 te weten wat onze 
kwetsbaarheden zijn. Daarnaast maken wij gebruik van de synergie met plannen en projecten 
binnen het stadhuis en bewegen we mee met kansen en energie vanuit de stad. Met deze resultaten 
gaan we in de jaren hierna aan de slag.  

          Dekking 

1. Kennis en onderzoek  
1.1 Uitvoeren van gedetailleerde stresstesten om kwetsbaarheden voor 
hevige regenval en droogte in beeld te hebben om op wijkniveau, 
richtinggevend voor maatregelen in de openbare ruimte en risicodialogen 
met betrokken partners, inwoners en ondernemers 

Programma 1 Duurzame en 
groeiende stad 1.1 
Stedelijk beheer 

1.2 Evaluatie van de droogte 2018, het nemen van groene en blauwe 
maatregelen en het voeren van risicodialogen met betrokken partners.  

Nog geen (volledige) 
dekking 

1.3 Modellering grondwater voor inzicht in verdroging en vernatting (deels 
SCORE subsidie)  

Deel SCORE, Programma 1 
Duurzame en groeiende 
stad 1.1 Stedelijk beheer: 
GRP 

1.4 Kwetsbaarheden voor hitte in beeld, inventarisatie hitte-gerelateerde 
issues, kwetsbaarheden hittestress op kaart en het voeren van 
risicodialogen met betrokken partners  

Nog geen (volledige) 
dekking 

2. Verankeren in beleid en richtlijnen  
2.1 Klimaatadaptatie opnemen in het basis rioleringsplan (deels SCORE 
subsidie) 

Deel SCORE, Programma 1 
Duurzame en groeiende 
stad 1.1 Stedelijk beheer: 
GRP 

2.2 Klimaatadaptatie inbrengen in richtlijnen voor de inrichting van de 
openbare ruimte (RIOR), omgevingsvisie, omgevingsverordening, 
bouwrichtlijnen, e.a. 

Programma 1 Duurzame en 
groeiende stad 1.1 
Stedelijk beheer 

2.3 Ontwikkelen van een ‘staalkaart’ met mogelijkheden voor 
klimaatbestendig en biodivers inrichten in de Amersfoortse context en de 
implementatie hiervan  

Nog geen (volledige) 
dekking 

3. Synergie met andere opgaven (plannen en uitvoering) 
3.1 Doorzetten op Operatie Steenbreek Openbare Ruimte 
(Uitvoeringsprogramma Groenvisie) 

Programma 1 Duurzame en 
groeiende stad 1.1 
Stedelijk beheer: 
Uitvoering Groenvisie 

3.2 Uitvoeren en evalueren van pilots voor de klimaatadaptieve richtlijnen 
voor inbreidingen en hoogbouw 

Programma 1 Duurzame en 
groeiende stad 1.1 
Stedelijk beheer en milieu 
en 1.2 Ruimtelijke 
ontwikkeling 

3.3 Inbrengen van richtlijnen voor klimaatbestendig inrichten in Projecten 
Openbare Ruimte en Bijdragen aan een klimaatbestendige inrichting en 
uitstraling van inspirerende en toonaangevende projecten in de stad 

Programma 1 Duurzame en 
groeiende stad 1.1 
Stedelijk beheer en milieu 
en 1.2 Ruimtelijke 
ontwikkeling 
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4. Samen werken met de stad (bewustwording en netwerken) 
4.1 Onderzoeken van nut, noodzaak en mogelijkheden van financiële 
incentives voor het nemen van klimaatadaptieve maatregelen op 
particulier terrein en de implementatie hiervan 

Nog geen (volledige) 
dekking 

4.2 Uitvoeren van community management Nog geen (volledige) 
dekking 

4.3 Continueren van werken aan bewustwording en ondersteuning van 
inwoners en bedrijven bij het nemen van klimaatadaptieve en biodiverse 
maatregelen op eigen terrein 

Nog geen (volledige) 
dekking 

4.4 Continueren van Meet je Stad en het inzetten op Citizens Science Nog geen (volledige) 
dekking 

5. Overige 
5.1 Zichtbaarheid en communicatie Nog geen (volledige) 

dekking 
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3. Organisatie 

 Programmastructuur 

In onderstaande figuur is de programmastructuur van het programma Klimaatbestendige en Groene 
Stad weergegeven. De portefeuillehouder Stedelijk Beheer, Klimaatadaptatie en Groen is 
bestuurlijk opdrachtgever, afdelingsmanager Leefomgeving is ambtelijk opdrachtgever.   

 

 

 Team Klimaatbestendige Stad 

Een groot deel van de uitvoeringsagenda wordt binnen onze gemeentelijke organisatie opgepakt 
door de adviseurs en projectleiders van Leefomgeving, Woon en Werkklimaat en Stad & 
Ontwikkeling. Gezamenlijk vormen zij het team Klimaatbestendige Stad, dat samenwerkt met 
diverse partners, zoals het waterschap, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
Gelet op de beschikbare capaciteit vormt de uitvoeringsagenda nadrukkelijk een uitdaging, die we 
op onderdelen – mede vanwege extra expertise – in regie zullen oppakken. 

 Middelen 

Met onze ambitie in dit deelprogramma Klimaatbestendige Stad en de uitvoeringsagenda willen we 
een ontwikkeling op gang brengen. Veel activiteiten financieren we uit het begrotingsprogramma 
(1.) Duurzame en groeiende stad, onderdeel (1.1) Stedelijk beheer en milieu of (1.2) Ruimtelijke 
ontwikkeling. Een aantal projecten wordt mede gedekt door externe subsidies en/of uit 
samenwerking met het Waterschap. Een belangrijke bijdrage komt vanuit het Meerjarenprogramma 
Openbare Ruimte, door bij (her)inrichtingsprojecten klimaatadaptieve maatregelen mee te 
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ontwerpen en uit te voeren. Hiermee maken we werk met werk en zijn maatregelen minder 
kostbaar dan wanneer we ze separaat in de stad zouden uitvoeren.  
 
Goede voorbeelden hiervan zijn de herinrichting van de Boldershof en Zonnehof, de aanleg van 
riolering, drainage en waterberging in De Kruiskamp en de toekomstige inrichting van de 
Kamerlingh Onnesbuurt en Bisschopsweg waarbij de aanpak van de openbare ruimte als aanleiding 
wordt gebruikt om bewoners te enthousiasmeren om ook op eigen terrein klimaatadaptieve en 
groene maatregelen te treffen. 
 
Bij de vertaling van onze ambities naar programma en uitvoeringsagenda constateren we dat voor 
een deel van de (toekomstige) activiteiten nog geen dekking is. Bijvoorbeeld het in beeld krijgen 
van onze kwetsbaarheden voor hitte, evalueren van de droge en hete zomer van 2018 en het 
stimuleren van klimaatadaptieve maatregelen door (bouw)ondernemers, bedrijven en bewoners. 
Voor de periode 2020-2023 gaat het om gemiddeld € 400.000 extra dekking per jaar.  

 Communicatie 

Werken aan waterrobuustheid en klimaatbestendigheid doen we samen met initiatieven als Lekker 
in je Tuin en Operatie Steenbreek, op de groenpagina en in het Groene Huis. Naast de 
communicatie via deze netwerken is de gemeentelijke website een belangrijke bron van informatie 
voor inwoners (en andere belangstellenden). Voor het programma Klimaatbestendige en Groene 
Stad gaan we actief communiceren om onze resultaten zichtbaar te maken en het belang ervan te 
verduidelijken.  
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1. Groenvisie Amersfoort 

 Inleiding 
Met het programma Klimaatbestendige en Groene Stad werken we aan het behouden en het 
versterken van de groene en blauwe waarden in Amersfoort. Hiermee dragen we bij aan de 
biodiversiteit en de recreatieve en klimaatadaptieve kwaliteit van de stad.  
Onder het programma vallen twee deelprogramma’s, namelijk Klimaatbestendige stad en Uitvoering 
Groenvisie. Dit plan gaat alleen in op de Uitvoering Groenvisie (2019-2022).  

 Van uitwerking naar uitvoering Groenvisie Amersfoort 
De Groenvisie is het resultaat van een interactief beleidsproces. In 2016 is de Groenvisie Amersfoort 
opgesteld door de stad; een groep bestaande uit raadsleden, bewoners, belangengroepen, 
groenexperts, wethouders en ambtenaren.  
 
Fase 1 
De gemeenteraad heeft voor de periode 2017-2019 jaarlijks een budget beschikbaar gesteld van 
€150.000,- om vijf prioriteiten uit te werken, namelijk (zie figuur 1): 

1. Bomenleidraad (gereed) 
2. Zelfbeheer (concept gereed) 
3. Groenkaart (concept gereed) 
4. Compensatieplan (lopend)  
5. Het Groene Huis, met o.a. het Groencafé als ontmoetingsplek (lopend). 

Een deel van deze projecten is afgerond of bijna afgerond. Het compensatieplan wordt in 2019 
afgerond. Het Groene Huis heeft al een belangrijke functie in de communicatie en als 
ontmoetingsplek en is hierin continu in ontwikkeling.  

 

Figuur 1 Uitwerking groenvisie fase 1 
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Fase 2 
In november 2018 heeft de Raad jaarlijks €500.000 beschikbaar gesteld voor de periode 2019-2022 
(in totaal €2.000.000) om uitvoering te geven aan de Groenvisie. Met dit geld gaan we, samen met 
bewoners, de stad verder vergroenen. Dit kan worden beschouwd als fase 2. We gaan hiermee 
verder onder de naam deelprogramma Uitvoering Groenvisie.  

 Aanpak Uitvoering Groenvisie 
De ambitie met het uitvoeringsbudget is om, samen met bewoners, de stad verder te vergroenen. 
We realiseren meer groen én kwalitatief beter groen. We creëren groen dat bijdraagt aan de 
ecologische, recreatieve en klimaat adaptieve waarde van de stad. 
 
De aanpak bestaat uit drie sporen, die onderscheidend zijn in de wijze waarop de stad invloed 
heeft: 

1. Gemeente neemt de leiding, samen met bewoners 
Voor deze projecten nemen wij de leiding en betrekken we 
(waar mogelijk) de stad. Het zijn projecten die zowel veel 
prioriteit als draagvlak hebben: ze staan benoemd in de 
Groenvisie en/of staan opgenomen in het coalitieakkoord. 
Voorbeelden hiervan zijn het uitbreiden van beplanting 
geschikt voor vogels en insecten, het verder stapsgewijs 
vergroenen van de schoolpleinen en het uitbreiden en 
opwaarderen van het groen van de beweegrondjes en 
langeafstandspaden.  
 

2. Operatie steenbreek openbare ruimte, stad betrekken voor locaties. 
“Tegel eruit, groen erin” is niet alleen een boodschap die voor 
bewoners geldt. Wij willen er zelf ook werk van maken in de 
openbare ruimte: voor betere klimaatadaptatie en een 
aantrekkelijkere leefomgeving voor mens en dier. Door 
bewoners ideeën en locaties aan te laten dragen, hopen we 
ook een groene beweging op gang te brengen die alle 
eigenaren van betegelde tuinen bereikt. Met deze aanpak 
geven wij uitvoering aan de motie van de SP, OPA en 
GroenLinks (2015-158M), waarin uw Raad ons college heeft opgedragen samen met bewoners op te 
trekken om operatie steenbreek-plus (openbare ruimte) uit te voeren.  
 

3. Prioriteiten uit de stad, samen met de gemeente. 
Een deel van het budget wordt jaarlijks door bewoners 
ingevuld. De Groenvisie staat vol met ‘geluiden uit de stad’, 
mooie ideeën om de stad te vergroenen. Een selectie hieruit 
wordt aan de stad voorgelegd. Uiteraard hebben bewoners ook 
de mogelijkheid om nieuwe projecten toe te voegen. Deze 
projecten worden in principe door bewoners verder uitgewerkt 
en opgepakt. Hiervoor organiseren wij elk jaar een 
werkbijeenkomst in Het Groene Huis om de voortgang met de 
stad te bespreken en de prioritering voor het nieuwe jaar te bepalen.  
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 Uitgangspunten en randvoorwaarden 
De projecten moeten bijdragen aan méér groen én kwalitatief beter groen. We creëren groen dat 
bijdraagt aan de volgende waarden in de stad (volgend uit de Groenvisie): Biodivers Amersfoort, 
Klimaat adaptief Amersfoort, Recreatief Amersfoort, Eetbaar Amersfoort. 
 
Om meer richting te geven welke projectideeën passend zijn binnen de uitvoering Groenvisie is een 
aantal aanvullende randvoorwaarden geformuleerd (zie figuur 2): 

1. Uitvoering in de openbare ruimte 
2. In samenwerking met bewoners 
3. Streven naar een langdurig effect  
4. Aanvullend op huidige beleid (geen regulier budget beschikbaar) 
5. Kleine projecten verspreid over de stad. 

 
Figuur 2 
Visualisatie 
Uitvoering 
Groenvisie 
2019-2022 
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 Relatie met andere programma’s   
We stemmen onze activiteiten af met het programma Duurzame Stad. Daarnaast sluiten we 
bijvoorbeeld aan op het gebied van communicatie en de gekozen indicatoren. 
 
Het deelprogramma Uitvoering Groenvisie wordt in samenhang uitgevoerd met het deelprogramma 
Klimaatbestendige Stad (zie figuur 3). Samen vormen ze het programma Klimaatbestendige en 
Groene Stad. De programma’s hebben een directe relatie, omdat veel groene maatregelen 
bijdragen aan een klimaatbestendige stad (zoals operatie steenbreek openbare ruimte). Nieuwe 
projecten brengen we onder bij het best passende deelprogramma.  
Alle activiteiten van het programma Klimaatbestendige en Groene Stad dragen bij aan het thema 
‘Duurzame stad’ uit het coalitieakkoord, zoals het versterken van de kwaliteit van het groen, het 
vergroenen van de schoolpleinen en het groener inrichten van de openbare ruimte. 
 

  

Figuur 3 Raakvlakken deelprogramma's Uitvoering Groenvisie en Klimaatbestendige stad 

Figuur 3 laat de raakvlakken zien tussen deelprogramma’s Uitvoering Groenvisie en 
Klimaatbestendige Stad. De blauwe lijn staat voor het thema waarin het deelprogramma 
Klimaatbestendige stad de leidende rol heeft. De groene lijnen staan voor de thema’s waarin 
deelprogramma Uitvoering Groenvisie de leidende rol heeft.  
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2. Indicatoren 

De indicatoren voor het deelprogramma Uitvoering Groenvisie 2019-2022 zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. Twee indicatoren overlappen met het programma Duurzame Stad, namelijk aantal m2 
verharding vervangen door groen en het aantal extra m2 groen geschikt voor insecten.  
 
Programma 
Uitvoering 
Groenvisie 

Indicatoren Ambitie
/jaar 

 

Recreatief Aantal routes door het groen 
gecreëerd en/of verbeterd 

2 st  

Recreatief Aantal schoolpleinen en aantal m2 
tegels op schoolpleinen vervangen 
door groen 

5 st  

Klimaatbestendig Aantal m2 verharding vervangen door 
groen in de openbare ruimte 

-* Overlap programma 
Duurzame stad 

Biodivers Aantal extra m2 groen geschikt voor 
insecten (w.o. wilde bijen). 

-* Overlap programma 
Duurzame stad 

* Op basis van de behaalde resultaten in 2019 bepalen we de ambitie voor de jaren 2020-2022. 
 
 
 

3. Organisatie 

 Organisatie 
In figuur 4 is de organisatie van het programma Klimaatbestendige en Groene Stad weergegeven. Op 
verschillende niveaus is de afstemming met programma Duurzame Stad geborgd.  

 
Figuur 4 Organisatie programma Klimaatbestendige en Groene Stad 
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De portefeuillehouder is bestuurlijk opdrachtgever, daaronder komt de ambtelijke regiegroep 
bestaande uit de afdelingsmanagers van Leefomgeving, Stad en Ontwikkeling en Woon- en 
Werkklimaat. Tot slot stemmen de trekkers van de deelprogramma’s af met de programmamanager 
van Duurzame Stad.  

 Mensen 
Het opstarten van initiatieven neemt tijd in beslag. We proberen meer projecten op te starten dan 
waar we in eerste instantie budgetruimte hebben, om de spreiding over de jaren mogelijk te 
maken. We bereiken hierbij wel de grenzen van de beschikbare interne uren om alle projecten te 
op te starten.  

 Middelen 
Kosten of opbrengsten in €   Dekking kosten 

in €  
      Dekking vastgelegd in 

€ 150.000,-  (2019) 
€ 500.000,- (2019-2022) 

 
€ 150.000,-  
€ 500.000,- jaarlijks 

 
 1.1 Stedelijk Beheer en 

milieu     
  

 
In 2019 is nog eenmaal €150.000,- beschikbaar voor de beleidsmatige uitwerking van de Groenvisie 
(de 5 prioriteiten van de gemeente zijn Bomenleidraad, Zelfbeheer, Hoofdgroenstructuurkaart, 
Compensatieplan en Het Groene Huis). Hierna wordt deze fase afgerond.  
Voor de periode 2019-2022 heeft de Raad 4x incidenteel €500.000,- in de begroting 2019-2022 
opgenomen voor de uitvoering van de Groenvisie.  
 
Gericht op resultaat 
We hebben als streven om met het uitvoeringsbudget zoveel mogelijk concrete resultaten in de stad 
te bereiken. Uiteraard betrekken wij de stad bij de projecten en kunnen hier ook 
begeleidingskosten bij horen. Voorwaarde is daarom dat het projectdoel vooraf bepaald is. 
 
Cofinanciering 
Bewoners, bedrijven, scholen en andere partners die een project initiëren worden uitgedaagd om 
zelf ook financieel bij te dragen of fondsen te verzamelen. Zo kunnen we meer bereiken met 
hetzelfde budget. 
 
Extra kansen vanuit het project Herplant bomen in de stad 
Tegelijkertijd worden in de periode 2019-2021 bomen herplant in de stad. Aannemers kunnen naast 
boetes ook maatschappelijke sancties opgelegd krijgen, ter waarde van €250,- per sanctie. We 
streven uiteraard, samen met de aannemers, naar een foutloze uitvoering van de herplant. Indien 
onverhoopt toch maatschappelijke sancties worden opgelegd, zetten we deze in voor de Uitvoering 
Groenvisie. Denk hierbij aan het aankopen en/of planten van bollen, inzaaien van 
bloemenmengsels, plaatsen van diverse bio kasten, manuren en machines voor o.a. het vergroenen 
van de schoolpleinen etc..  
 
Effect voor beheerkosten 
We maken met de uitvoering van de Groenvisie een omgekeerde beweging ten opzichte van het 
bestaande beleid, namelijk om het groen te versoberen door slechte heestervakken om te vormen 
naar gazon. 
Het verbeteren van de kwaliteit van het groen en het vervangen van verharding door groen heeft 
effecten op het beheer en leidt tot een verhoging van de onderhoudskosten op de betreffende 
locaties. We verwachten echter dat de totale oppervlakte openbare ruimte dat omgevormd wordt 
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met het uitvoeringbudget Groenvisie financieel gedekt kan worden binnen het huidige 
onderhoudsbudget in de begroting.  
Dergelijke wijzigingen doen zich in de gemeente overigens voortdurend voor. Daarom is afgesproken 
om eens in de 5 jaar de financiële consequenties in beeld te brengen en te verwerken in de 
begroting.  

 Communicatie 
We stellen een communicatieplan op voor de komende 4 jaar, in samenwerking met het 
deelprogramma klimaatbestendige stad en in afstemming met het programma Duurzame Stad.  
Wat we sowieso doen is:  
 
Dagbladen e.d.- De Groene Pagina’s benutten in Stadsberichten om te communiceren over de 
thema’s (een stad boordevol soorten, recreatief groen, eetbaar Amersfoort, klimaatbestendig 
Amersfoort en stad van groene ruimte) en projecten.  
 
Social media - Gericht communiceren over projecten via Facebook, Twitter, Amersfoort Mailt, 
afhankelijk van het doel. Evt. filmpje voor operatie steenbreek openbare ruimte (i.c.m. de operatie 
steenbreek, Lekker in je tuin, afkoppelen regenwater, regentonnen etc.)  
 
In gesprek met de stad - We organiseren regelmatig bijeenkomsten in Het Groene Huis.  
 
CNME - We werken samen met het CNME en gebruiken de website van Het Groene Huis. 

 Risico’s  
De projecten in de stad leiden tot minder openbaar groen 
Door de inbreidingslocaties voor woningbouw en civiele projecten verdwijnt er groen uit de stad. Dit 
is wrang voor de vele groenliefhebbers in Amersfoort, maar een realiteit. Met het deelprogramma 
Uitvoering Groenvisie geven we een extra impuls aan het groen. Dit doen we door meer kwantiteit 
toe te voegen (verharding om te vormen naar groen) én de huidige kwaliteit te versterken. Met het 
deelprogramma Uitvoering Groenvisie kunnen we echter niet voorkomen dat er op termijn 
stadsbreed netto groen zal verdwijnen. Het nieuwe groencompensatiebeleid, dat momenteel in 
ontwikkeling is, brengt in beeld wat er aan groen verdwijnt bij ontwikkelingen en laat ook zien op 
welke wijze we compenseren, door bijvoorbeeld groen toe te voegen aan de randen van de stad. 
 
Niet alle projecten worden uitgevoerd 
Een deel van het budget reserveren we voor prioriteiten uit de stad. De gemeente neemt bij deze 
projecten een ondersteunende rol aan, in plaats van een trekkende. Dit maakt dat we minder 
invloed hebben op de voortgang en de uitvoering van de projecten. We helpen bij de opstart, 
monitoren de voortgang en kijken waar ondersteuning nodig is.  
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BIJLAGE  Uitvoeringsagenda 2019 

Categorie 1: Gemeente neemt de leiding, samen met de stad  - € 275.000 

1.1 Stapsgewijs (verder) vergroenen van schoolpleinen. 5 schoolpleinen per 
jaar.  

1.2 Uitbreiden van ecologisch bermbeheer.  

1.3 Uitbreiding beplanting geschikt voor vogels en insecten. Hoofdstructuur 
versterken door meer bloemen en vaste planten: o.a.  
- Groene inpassing natuurspeelplaats Limvioveld Bergkwartier 
- Groene inpassing speelplek aan de Madoerastraat 
- Groene inpassing Schrijnwerkerslaan, Hoogland: beplanting, bomen en 
wadi's. Met bewoners 
- Groene inpassing van de faunapassege Hamseweg 2019  
- Eetbaar groen Liendert in de omgeving van de Weg van de Vrijheid 
- Meer ruimte voor natuur: transformatie gebieden om de stad van 
landbouw naar natuur. 

1.4 Tiny Forest: 1 per jaar  
2019: eetbaar bosje Albatrosstraat ism Huize Bartels (400 m2): grond 
klaar maken voor de aanplant (beplanting uit buurtbudget) 

1.5 Groen verbeteren en uitbreiden langs beweegroutes. 2 per jaar.  

1.6 Ondersteuning van de WILDE bijen. Monitoring en ontsluiting van de 
gegevens. Bijenmonitoring en educatie van bewoners.  

Categorie 2: Operatie steenbreek openbare ruimte - € 125.000 

2.1 Inventariseren van randvoorwaarden voor steenbreek in de openbare 
ruimte. Systeem opzetten om meldingen van bewoners te kunnen 
verwerken.  

2.2 Ruimte voor 1 á 2 grotere participatieprojecten. Bijvoorbeeld een 
project als het Geinpleintje: samen met bewoners plein vergroenen. 

2.3 Binnenstad: financiële ondersteuning project stimulering geveltuinen 
binnenstad (2019) bij succes. 

Categorie 3: Prioriteiten uit de stad, samen met de gemeente - € 100.000  
3.1 Natuurlijk spelen en speelbomen 

3.2 Eetbaar Amersfoort: realiseren en bekendheid geven aan het eetbare 
groen 

3.3 Vergroenen Soesterkwartier / Wagenwerkplaats 
3.4 Vergroenen winkelcentrum Schothorst 

Figuur 5 Uitvoeringsagenda Groenvisie 2019, versie april 2019 
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