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Gemeente Utrecht

1. Inleiding
Voor u ligt het Meerjaren Groenprogramma – Ruimte
voor Groen (MGP). Het bevat het jaarlijks investeringsen uitvoeringsprogramma van de gemeente om
de stad te vergroenen en toekomstbestendig te maken.
De komende 20 jaar staat Utrecht voor de taak om binnenstedelijk fors te
verdichten, met de ambitie: als de stad groeit, groeit het aandeel groen in gelijke
tred mee. Met andere woorden: vergroenen en verdichten in balans.
De opgave Ruimte voor groen is integraal verbonden met de andere opgaven in
de stad zoals klimaat (verkoeling van de stad), woningmarkt in balans (aangename woonomgeving), duurzame mobiliteit, werk voor Iedereen (vestigingsklimaat en vitaliteit werknemers), gezonde leefomgeving (bewegen,
ontmoeten en stressreductie) en ook de energieopgave (beperking energievraag
door bijvoorbeeld koelen van gebouwen met groen). Het komende jaar werken
we daarom toe naar een gezamenlijke programmering met andere opgaven
binnen het ruimtelijk domein. Vanaf 2021 is het uitvoeringsprogramma Ruimte
voor Groen dan ook onderdeel van het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR).
Voor het Meerjaren Groenprogramma - Ruimte voor Groen is jaarlijks
structureel 3 miljoen euro beschikbaar. Elk jaar lukt het om ‘werk met werk’ te
maken en dit budget aan te vullen. In 2020 is 1,25 miljoen euro aan financiering
beschikbaar, bestaande uit de reserve MGP en bijdragen van andere
gemeentelijke programma’s en subsidies van derden (zoals provincie en
waterschap). Op de volgende pagina’s leest u meer over hoe wij de komende
jaren het budget uit het uitvoeringsprogramma inzetten om op verschillende
manieren aan een gezonde groene stad te werken (hoofdstuk 2) en over de strategieën die wij toepassen om Utrecht te vergroenen (hoofdstuk 3).
In hoofdstuk 4 staat een overzicht van de gerealiseerde projecten in 2019 vanuit
het Meerjaren Groenprogramma.
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Figuur 1:
Oosterspoorbaan
(Foto: OKRA)
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2. Gezonde groene stad
Groen draagt bij aan de gezondheid van mensen, aan een aantrekkelijke leefomgeving en biedt ruimte voor bewegen, spelen en ontmoeten. Het groener maken van Utrecht is daarom meer dan een antwoord op de bevolkingsgroei. Groen
vangt ook negatieve gevolgen van de klimaatverandering op. Groen brengt
schaduw en koelte in straten en rondom bebouwing en zorgt voor opvang van
overtollig water bij stortbuien. Meer groen vergroot de leefruimte van planten en
dieren en versterkt het ecosysteem in de stad.
In Utrecht werken we op verschillende manieren aan het vergroenen van de stad.
Van grote groengebieden om de stad tot kleine buurtplantsoentjes, bijna altijd
samen met gebiedspartners en buurtbewoners. In dit programma ligt de nadruk
op projecten binnen de hoofdgroenstructuur en projecten die groen toevoegen
aan bestaande, groenarme wijken. Hierbij is gekozen voor projecten die zoveel
mogelijk aan een van de vijf opgaven uit het groenstructuurplan voldoen:
•
Meer en beter groen in de stad;
•
Stad en land verbinden;
•
Meer groen om de stad;
•
Gezonde verstedelijking;

•

Behalve de minste hoeveelheid openbaar groen, leerde de uitwerking van motie
2018/045 ons dat inwoners van deze buurten op de grootste afstanden tot
de parken en het buitengebied rond Utrecht wonen. De inzet voor meer groen
in deze wijken gaat gelijk op met de het wegwerken van gezondheidsachterstanden bij inwoners en het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte.
In andere buurten en wijken van Utrecht benutten we kansen om het bestaande
groen te versterken. Bijvoorbeeld door een grasveld dat weinig wordt gebruikt,
te veranderen in een stadstuin of park. Bij nieuwe gebiedsontwikkeling zetten
we in op meer groen en water rondom de nieuwbouw en de omgeving.
Het gaat zeker niet altijd om grote opgaven. Kleine groene aanpassingen
kunnen soms al voor een groen ommetje zorgen. In 2019 zijn we gestart met
de uitwerking van deze groene ommetjes. Elk jaar willen we ten minste twee
groene ommetje in de stad erbij hebben. Initiatief en draagvlak vanuit de buurt
zijn belangrijk. Waar mogelijk betrekken we scholen om sporten en spelen rond
de school te bevorderen. Samen zorgt dit voor nieuwe aantrekkelijke looproutes
en groene plekken in de buurt.

Klimaatadaptatie.

In ons programma benutten we ook kansen om werk met werk te maken en
zoeken we aansluiting bij initiatieven en energie uit de stad.
Voor nieuw te ontwikkelen gebieden in de stad is het essentieel dat vergroening
gelijke tred houdt met verdichting. Het geld voor de vergroening in deze
gebieden zit bij de afzonderlijke gebiedsopgaven en niet bij het Meerjaren
Groenprogramma. Er zijn groenadviseurs beschikbaar om te adviseren over
de vergroening in ontwikkelopgaven.
In de volgende paragrafen kunt u lezen hoe wij de komende jaren op
verschillende schaalniveaus aan een gezonde groene stad werken.

Groene buurten
Groen dichtbij huis is belangrijk voor de leefbaarheid van buurten en
de gezondheid van inwoners. De focus voor het groener maken van Utrecht ligt
daarom op de buurten en wijken met relatief minder groen (‘groenarme wijken’).
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Figuur 2:
Aanleg Tiny Forest in
Baden Powellpark
(foto AD)

Samen met de initiatiefnemers werken we in 2020 verder aan de voorbereiding
en uitvoering van de groene ommetjes in Rivierenwijk en Lombok.
Andere buurten zoals Ondiep en de Binnenstad programmeren we voor
de volgende jaren. Daarnaast gaan we verder met de planvorming en uitvoering
voor groene rondjes in Overvecht (Groene Lint Overvecht) en Dichterswijk
(Ringpark Dichterswijk). We onderzoeken de mogelijkheden voor het groener
maken van de openbare ruimte door het maken van zogenaamde vergroeningskansenkaarten. We starten met een pilot in Rivierenwijk. We delen de informatie
uit de kaarten met met de inwoners van deze groenarme buurt om samen
een aanpak te bedenken om de buurt groener te maken. Een ander belangrijk
onderdeel om de stad te vergroenen, is de aanplant van een groot aantal
bomen. De uitvoering hiervan heeft nogal wat voeten in de aarde, omdat bomen
zowel ondergronds als bovengronds ruimte nodig hebben, voor tientallen zo
niet honderden jaren. Daarom werken we de komende jaren aan een aanpak om
ruimte te maken voor extra bomen in de stad.

Groene buurten

2020

Groene Lint Overvecht

€ 200.000

Groene ommetjes in Lombok, Rivierenwijk,
Pijlsweerd, Ondiep

€ 250.000

Ringpark Dichterswijk

bijdrage

Liesboschwetering (Groenblauw en ommetje)

bijdrage

€ 50.000

€ 50.000

Extra bomen in de stad, incl. tiny forest

€ 200.000

Totaal Groene buurten

€ 700.000

Meerjaren Groenprogramma: Ruimte voor Groen, Uitvoeringsprogramma 2020-2023

derden/reseve MGP

€ 50.000

2021

2022

2023

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 250.000

€ 250.000

€ 250.000

€ 50.000

€ 50.000

€-

€ 30.000

€ 100.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 700.000

€ 730.000

€ 750.000
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Figuur 3:

Stadsparken

Buurtbijeenkomst

De stadsparken van Utrecht vormen samen met het groenblauwe netwerk
(zie volgende paragraaf) het hart van de binnenstedelijke groenstructuur van
Utrecht. Het is de plek waar stadsbewoners dichtbij huis kunnen spelen, sporten
en bewegen. Waar mensen kunnen ontspannen in het groen en andere buurtbewoners kunnen ontmoeten. De uitwerking van motie 2018/045 laat zien dat
parken de basis vormen voor ‘groen dichtbij’.
De toename van het aantal inwoners in de stad, zorgt ook voor een intensiever
gebruik van het groen in de stad. Dit vraagt om voldoende parken van goede
kwaliteit, waarin ruimte is voor multifunctioneel gebruik. Daarom werken we
de komende jaren verder aan het versterken van onze huidige parken en
het aanleggen van nieuwe parken. In 2020 en de jaren daarna zorgen we voor
verbeteringen in het Wilhelminapark en het Julianapark. Daarnaast starten we
de aanleg van het De Milan Viscontipark. In 2020 gaan we verder met de planvorming rondom het Moreelsepark en het Maliebaanpark. De uitvoering hiervan
gaat komende jaren van start.

Kasteeltuin Nijevelt
(De Milan Viscontipark)

Stadsparken
Groene entree Binnenstad Moreelse Tuinen

2020
bijdrage

Kasteeltuin Nijeveldt (De Milan Viscontipark)
Wilhelminapark en Juliapark kwaliteitsverbetering

2021

2022

2023

€ 20.000

€ 65.000

€ 100.000

€ 200.000

€ 150.000

€ 150.000

€ 100.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 150.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 450.000

€ 450.000

derden/reseve MGP

Maliebaan park

bijdrage

€ 50.000

Welgelegen/Park Oog in Al

bijdrage

€ 60.000

€ 50.000

€ 330.000

€ 365.000

Totaal Stadsparken
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Figuur 4:

Groenblauwe verbindingen

Stadsstrand Oog in Al

Groenblauwe verbindingen zoals de Vecht en de Kromme Rijn en hun oevers
verbinden natuur en groen vanuit het buitengebied met de stad. Deze zones
vormen de ecologische infrastructuur waarlangs planten en dieren zich in en om
de stad kunnen verspreiden. Het is het decor voor aantrekkelijke routes tussen
het groen in de stad, en de natuur- en recreatiegebieden rondom de stad.
Het versterken van de recreatieve routes de stad in en uit, bevordert het gebruik
van de fiets in plaats van de auto en draagt zo bij aan de mobiliteitsopgave en
schonere lucht in de stad. Tegelijkertijd biedt de herinrichting van wegen kansen
voor het versterken van groenblauwe verbindingen, door het toevoegen van
extra groenstroken en het aanleggen van faunapassages. In gebieden waar
huizen worden gebouwd, is het voor een prettig leefklimaat essentieel om te
vergroenen. De versterking van de groenblauwe verbindingen op stads- en wijkniveau met groene rondjes zoals het Rondje Stadseiland draagt hier aan bij.
De komende jaren gaan we verder met het versterken van de groenblauwe
verbindingen in de stad door te blijven investeren in de Vechtzone, de Kromme
Rijnzone en het Rondje Stadseiland. We versterken de ecologische kwaliteit van

(onderdeel van Rondje
Stadseiland)

Groenblauwe verbindingen

de groenstructuur door kansen voor natuur in de stad te vergroten en
ecologische knelpunten in de groenstructuur op te heffen. Bijvoorbeeld door
de aanleg van faunapassages (Groene Web).

2020

derden/reseve MGP

2021

2022

2023

Vechtzone

€ 300.000

€ 30.000

€ 250.000

€ 300.000

€ 100.000

Kromme Rijnzone

€ 100.000

€ 150.000

€ 400.000

€ 300.000

-

Ontwikkelkader Amsterdam Rijnkanaal/Rondje Stadseiland

€ 400.000

€ 500.000

€ 600.000

€ 650.000

€ 350.000

Groene web, ecologische structuren

€ 220.000

€ 455.000

€ 180.000

€ 200.000

€ 220.000

€ 1.020.000

€ 1.135.000

€ 1.430.000

€ 1.450.000

€ 670.000

Totaal Groenblauw netwerk

Meerjaren Groenprogramma: Ruimte voor Groen, Uitvoeringsprogramma 2020-2023
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Groen om de stad
Utrecht is een compacte stad met een unieke ligging tussen verschillende
landschappen. De inwoners en bezoekers van de stad kunnen via groene routes
binnen een half uur genieten van landschappen en groengebieden om de stad,
waar natuur, recreatievoorzieningen en cultuurhistorie bijdragen aan beleving,
rust, beweging en ontspanning.
De regionale groengebieden liggen deels in onze buurgemeenten. Daarom is
het belangrijk om samen met de regio in het kader van het Ruimtelijk
Economisch programma (REP) te werken aan een stedelijk ontwikkeling, die
samengaat met het ontwikkelen en verbeteren van natuur en groene recreatie
gebieden en de groenblauwe verbindingen met en tussen deze gebieden.
De schaalsprong in de regio vereist ook een schaalsprong voor groen. Samen
met de regio (U16) is een verkenning (2019) uitgevoerd hoe die vergroening
plaats kan vinden. We willen de kwaliteit en bereikbaarheid van het groen en
het landschap verbeteren, bestaande groene recreatiegebieden versterken en
waar mogelijk nieuwe gebieden ontwikkelen.
In het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht
werken we met een aantal gemeenten en de provincie samen ten behoeve van
beheer en vernieuwing van een aantal gebieden voor intensieve recreatie in
de verschillende gebiedsopgaven. Daarnaast is er een samenwerking met

Groen om de stad
Uitwerking visie Vechten Amelisweerd Rhijnauwen
Groenopgaven Haarzuilens en Parkbos

Uitwerking programma Groene waaier (regionaal perspectief)

bijdrage

Totaal Groen om de stad
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provincie en buurgemeenten en terreinbeheerders in gebiedsopgaven.
Kansen zijn er door verbeterde en verbrede regionale samenwerking. Daarnaast
zijn er kansen in combinatie met mobiliteitsprojecten. Zoals snelfietsroutes die
uitgevoerd worden als groenblauwe linten en stations in de stadsranden die
een ‘buitenpoort’ vormen als entree voor groengebieden.
Levert dit al kansen op voor de nabije toekomst? Ja, met name voor
het versterken van de groene dooradering. Zo is voor de korte termijn
de ontwikkeling van een regionaal fietspad in Haarzuilens (Ockhuizerweg),
Reyerscop en Hollandse IJssel van belang. En de oplevering van het wandelknooppuntensysteem in de kromme Rijnstreek (verbinding Vechten,
Amelisweerd en Rhijnauwen) die gaat aansluiten op het wandelknooppuntensysteem dat al in Utrecht west en in de stad ligt. Er wordt gewerkt aan
de ontwikkeling van een pleisterplaats in Strijkviertel en voor Haarzuilens aan
de Verlengde Parkweg. In Amelisweerd en Rhijnauwen bouwen we door op
de behaalde resultaten van de toekomstvisie landgoederen.
Ten behoeve van het Ruimtelijk Economisch Programma wordt gewerkt aan
een substantiële inzet voor groen en landschap om de groei van de regio met
behoud van kwaliteit te ondersteunen. Deze inzet richt zich met name op
verbetering op het gebied van natuur, landschap, recreatie en landbouw.
Het ontwikkelbeeld uit het onderzoek van U16 groen en Landschap vormt hiervoor een basis.
2020

derden/reseve MGP

2021

2022

2023

€ 70.000

€-

€ 50.000

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€ 275.000

€ 70.000

€-

€ 110.000

€ 110.000

€ 200.000

€ 140.000

€-

€ 160.000

€ 110.000

€ 475.000
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3. Strategieën voor groen
Figuur 5:
Speeltuin Noordse Park,
‘steen eruit groen erin’
d.d. 16 juni 2019

In de projecten van het Meerjaren Groenprogramma - Ruimte voor Groen ligt
de nadruk op projecten die de hoofdgroenstructuur versterken en groen
toe-voegen aan bestaande, groenarme wijken (zie hoofdstuk 2). De groei van
het aantal huishoudens de komende jaren vraagt echter om een nieuwe strategie
om te zorgen dat vergroening en verdichting in balans komen en blijven.
Daarom werken we in 2020 - naast de uitvoeringsprojecten– aan strategieën om
de stad op een slimme manier te vergroenen. Dit is essentieel om te zorgen voor
een aantrekkelijke, leefbare en groene stad voor nu en in de toekomst. In dit
hoofdstuk lichten we toe hoe we hier de komende jaren mee aan de slag gaan.

Groen tenzij..
In deze collegeperiode zetten we al extra in op het vergroenen van de stad.
Dit komt onder andere naar voren in het principe ‘groen, tenzij’. Dit houdt in
dat we in Utrecht straten, pleinen, binnenterreinen, daken en gevels groen
inrichten, tenzij dat op een specifieke plek niet kan vanwege de vereiste
functionaliteit. Voor veel projecten in de openbare ruimte vraagt dit
een wezenlijk andere aanpak. Ook in ontwikkelplannen stimuleren we de aanleg
van groene ruimtes volgens dit principe. Om er voor te zorgen dat het ‘groen,
tenzij ‘-principe standaard meegenomen wordt in allerlei projecten en
ontwikkelingen, maken we dit jaar een aanpak waarmee dit uitgangspunt voortaan in alle stadia van ontwikkeling, van strategie tot uitvoering, wordt toegepast. Ook willen we de bewustwording over ‘groen, tenzij..’ vergroten. Daarnaast zetten we er op in dat alle plannen vanaf 2020 getoetst worden op
het principe ‘groen, tenzij’ (BING).

Beleidsuitwerking en -implementering
De balans tussen vergroening en verdichting zal onderdeel zijn van de RSU
(Ruimtelijke Strategie Utrecht). Dit vraagt in 2020 om een uitwerking van
de vergroeningsopgave, door eerst strategieën voor vergroening aan te leveren
voor de RSU, en door vervolgens de uitkomsten uit de RSU-opgave verder uit te
werken en te vertalen naar groenbeleid- en uitvoering.
Vanaf 2021 wordt de omgevingswet gefaseerd ingevoerd. Dit betekent dat we
er voor moeten zorgen dat we het instrumentarium van de omgevingswet goed

Meerjaren Groenprogramma: Ruimte voor Groen, Uitvoeringsprogramma 2020-2023

inzetten voor de vergroening van de stad. Natuur is één van de aspecten die bij
de integrale aanpak onder de omgevingswet wordt afgewogen. Hiervoor is
een duidelijker afwegingskader nodig. Eén van de zaken die vraagt om
uitwerking is de groencompensatie. Er moeten duidelijke richtlijnen komen voor
compensatie als de groenstructuur wordt aangetast. Daarnaast gaan we
inventariseren welke andere onderwerpen we vanuit groen moeten regelen voor
de omgevingswet.
In 2020 werken we aan een aanpak voor extra bomen in de stad. We gaan verder
met het vormgeven van de praktische uitwerking van de herplantplicht.
Dat doen we door het opstellen van een kansenkaart bomen waarin we
inventariseren waar er in de stad nog bomen bij kunnen, en door het oprichten
van een bomenfonds om dat financieel mogelijk te maken (opbrengsten uit
de herplantplicht). De evaluatie van het bomenbeleid voorzien we in 2021.
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Samen met de gebiedsopgaven zoeken we per wijk naar kansen voor groen.
Daarbij gaan we ook kijken hoe we de natuurwaarden in de groenblauwe hoofdstructuur kunnen versterken om de functionele kwaliteiten (verkoeling, schonere
lucht, en meer insecten als basis voor een ecosysteem) van groen beter voor het
voetlicht te brengen. We werken de komende jaren mee aan een klimaatbestendig Utrecht door te inventariseren waar we groen het beste kunnen inzetten om
hittestress en wateroverlast tegen te gaan.

Beleidsuitwerking
Totaal Beleidsuitwerking

2020

derden/reseve MGP

2021

2022

2023

€ 406.000

€-

€ 220.000

€ 150.000

€ 150.000

Figuur 6:
Oosterspoorbaan
(Foto: OKRA)

Meerjaren Groenprogramma: Ruimte voor Groen, Uitvoeringsprogramma 2020-2023
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4. Gerealiseerde projecten 2019
Terugblik op een aantal uitgevoerde projecten uit het Meerjaren Groenprogramma 2019.

Rondje Stadseiland, Noordpunt
Als een van de eerste onderdelen van het Rondje Stadseiland is de Noordpunt
rondom het stadsstrand Oog in Al opgeleverd. Daarmee is weer een klein stuk
van de route aangelegd en heeft de omgeving van het Stadstrand de kwaliteit
gekregen die die plek verdient. Er is onderscheid gemaakt in een wandel- en
looproute rondom het strand en een fietsroute onderlangs het strand. Aanvullend is in het najaar de openbare verlichting aangebracht langs
de Amsterdam Rijnkanaal zijde.

Toekomstvisie Landgoederen
Begin 2012 stelde de raad de Toekomstvisie Landgoederen vast en startte
een proces om de achteruitgang in kwaliteit van de landgoederen om te buigen
in een herstel en de landgoederen weer vitaal te maken voor de toekomst.
Afgelopen juli is na circa vijf jaar het aanleggen van nieuwe bomenlanen, nieuwe
bosbeplanting, nieuwe tuinen bij elk landhuis en het verbeteren van
het parkeren, de uitvoering afgerond met de opening van de nieuwe bruggen in
het Engelse Werk. In de leuningen is het motief van het Chinees behang te zien.
Met de afronding van de werkzaamheden kunnen de landgoederen hun rol als
ecologisch, cultuurhistorisch en recreatief park weer goed aan.

Niftarlakepark
Regionale Groene waaier van recreatie om de stad
In het Ruimtelijk Economisch programma (REP) voor de regio ontbrak een pijler
voor Groen en Landschap. In 2019 is in een intensieve samenwerking van
de U16 een ontwikkelbeeld voor Groen en Landschap opgesteld. In dit pijlerrapport is de gezamenlijke opgave van de regio voor natuur, groen, landschap
en recreatie, in beeld gebracht. Volgend jaar wordt gewerkt aan een verkenning
hoe dit perspectief in het kader van het REP verder geconcretiseerd kan worden.

Monitoring faunapassages

In het voorjaar openden we samen met omwonenden en initiatiefnemers van
dit plan het eerste groene deel van het Niftarlakepark. Er zijn zittrappen langs
het water aangebracht, een avontuurlijk speelbos voor de kinderen gemaakt,
natuurvriendelijke oevers aangelegd en mogelijkheid voor kleine tuintjes in
verhoogde bakken. Bij de opening kreeg de gemeente het mooiste compliment
dat denkbaar was: “We woonden aan een groenstrook, maar nu aan een echt
park.” Het komende jaar vinden nog werkzaamheden plaats zoals het vervangen
van een dam in de Irenelaan door een brug voor verbetering van de ecologische
waterkwaliteit en de aanleg van een fietsbrug in het park.

Faunapassages zijn buizen onder wegen, looprichels langs brughoofden en
beschutting gevende constructies zoals schanskorven waarlangs dieren zich
veilig door Utrecht kunnen verplaatsen. Iedere vijf jaar laten we een extern
onderzoeksbureau onderzoeken welke diersoorten gebruik maken van deze
constructies. In 2019 was een opvallend resultaat dat de das nu ook
gebruik maakt van de faunapassage bij de afrit van de Veemarkt. Verdere
resultaten worden begin 2020 verwacht.

Meerjaren Groenprogramma: Ruimte voor Groen, Uitvoeringsprogramma 2020-2023
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Figuur 7:
Opening Niftarlakepark

Figuur 8:
Opening bruggen Engelse Werk,
Amelisweerd
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Bijlagen: 1 Tabel stand van zaken projecten 2019
Groen/blauwe verbindingen en vergroening
Groene Lint Overvecht

In 2019 is Het Groene Lint van concept naar duidelijk omschreven doel uitgewerkt. Het project staat, naast het Meerjaren
Groen programma, ook opgenomen als ruimtelijke kans in het MO-programma 'Samen voor Overvecht'. Er zijn diverse
inhoudelijke workshops gehouden, zowel intern als met verschillende wijkvertegenwoordigers. Eind 2019 is een adviesbureau
gekozen dat in 2020 de participatie in de wijk op zich neemt. Daarnaast is samen met wijkbureau, bewoners en SportUtrecht
het eerste uitvoeringsproject uitgewerkt: een Sportcontrainer in Park de Gagel. Deze wordt in het voorjaar van 2020 geplaatst.

Groene ommetjes
- Rivierenwijk

Voor Rivierenwijk is het voorbereidende werk vrijwel afgerond. Alle kaarten met ondergrondse belemmeringen zijn gemaakt
en er is een kansenkaart vrijwel afgerond. Daarmee kunnen we initiatieven zoeken voor vergroening.

- Lombok

Samen met het eerdere initiatief vanuit de buurt, het Groene Loperpad Lombok werken we hier aan de groene ommetjes.
Een aantal onderdelen worden technisch uitgewerkt: een Tiny Forest, een aanvulling in het Majellapark en nieuwe plantvakken
op de Vleutenseweg.

- Ringpark Dichterswijk

Het initiatief Ringpark Dichterswijk benutten we voor de vergroening. Vanuit het wijkgroenplan Zuidwest waren hier al eerder
initiatieven. We werken aan intensivering van het Hefbrugpark.

Tiny Forest

Het eerste Tiny Forest samen met IVN is in het Baden Powelpark gerealiseerd.

Bomenstructuur op orde brengen

Er is een bijdrage geleverd voor aanplant bomen aan de Kaatstraat, samen met bijdrage ontwikkelaar. De bomen zijn in
november aangeplant.

Binnenstedelijke Vecht (Lagenoord)

De inrichting langs de Vecht bij Hogelanden is aangepast naar fietsstraat en er is ruim 1000 m2 groen toegevoegd in een zeer
stenig en druk gebied. Daarmee is weer een stap gezet in de belangrijke stad-landverbinding en vergroeningsopgave.

Vechtoever zandpad (Vecht)

Uitvoeringsagenda Maarschalkerweerd

Er is een bijdrage geleverd aan het project van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor aanpassing van de oevers van de
Vecht ter hoogte van het Zandpad.
Er zijn in samenwerking met de uitvoeringsagenda Maarschalkerweerd diverse bijeenkomsten met initiatiefnemers geweest.
Dit heeft geleid tot een actuele projectenlijst die in de ontwikkelvisie is opgenomen en vanaf 2020 wordt uitgevoerd.
Tevens is er subsidie van de provincie verworven.

Ontwikkelkader ARK/Rondje Stadseiland
Wagenaarkade

In november is het voorlopig ontwerp samen met de bewoners besproken en zijn stappen gezet naar een definitief ontwerp,
dat voor de zomer 2020 is afgerond. In het najaar 2020 starten we met de eerste werkzaamheden in het park.

Rondje stadseiland vanuit RSU opgave

Er is gewerkt aan de inrichtingsprincipes voor het Rondje Stadseiland. Deze inrichtingsprincipes vormen de basis voor alle
deelgebieden die samen het Rondje Stadseiland vormen.

Meerjaren Groenprogramma: Ruimte voor Groen, Uitvoeringsprogramma 2020-2023
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Parken
Parken
Kasteeltuin Nijeveldt (De Milan Viscontipark)
Park Oog in Al uitwerking beheervisie

Niftarlakeplantsoen

De
enweer
uitwerking
definitef
ontwerp
van voorplein
dierenweide
en landhuis
is met
de initiatiefgroep
afgerond.
Metvoorbereiding
de bewoners is
een nieuwe
solide
beheergroep
gevormd
en is het definitief
ontwerp
afgerond.
Utrecht Natuurlijk
Uitvoering
van herinrichting
zalinvooral
in voorjaar 2020
plaatsvinden.Vanwege
het autovrij maken van het park (eind 2018) kon
neemt mogelijk
een actieve rol
de natuurwerktuin
samen
met bewoners.
nu het voorplein Landhuis meegenomen worden en vergroend worden. De historische klinkers worden hergebruikt in
In het
voorjaar
is dierenweide.
samen met de bewoners het Niftarlakepark geopend. Er wordt nu gewerkt aan verwijderen van een dam in
de
entree
van de
Irenelaan die wordt vervangen door een brug zodat de relatie met de Vecht weer zichtbaar wordt (ter plaatse brug 10 meter
breed water). De nieuwe fietsbrug die met bewoners is ontworpen, wordt nu als tijdelijke voorziening benut en zal begin 2020
op haar definitieve plaats komen.

Groene Web
Groene Web natuurmaatregelen

Het onderzoek naar gebruik van de faunapassages (monitoring elke 5 jaar) is uitgevoerd, het bijwerken van de natuurwaardenkaart met nieuwe waarnemingen is geautomatiseerd t.b.v. de omgevingsvisie.

Faunapassage Biltse Rading

De realisatie zou medio 2019 starten maar is vertraagd vanwege vergunningverlening inzake stikstof. De aanbesteding heeft
plaatsgevonden en start zal rond eind dit jaar plaatsvinden.

Groen om de stad

Toekomstvisie Landgoederen

Na ruim 7 jaar investeren is de 1e fase van de Toekomstvisie Landgoederen afgerond. In het voorjaar van 2019 werd dit werk
opgeleverd met de herstelwerkzaamheden in het Engelse Werk, met een aantal zeer bijzondere bruggen erin. In de leuningen
zit het motief van het Chinese behang van het landhuis Oud Amelisweerd verwerkt. Een laatste afronding vindt nog plaats in
de tuin van Rhijnauwen.

Uitwerking programma Groene waaier
(regionaal perspectief)

Samen met de U16 partners is een regionale visie voor de groene recreatie om de stad opgesteld, als 5e pijler in het regionaal
economisch perspectief

Route Reijerscop Noord (westzijde Veldhuizen)

Begin 2019 is de bestuurlijke samenwerking aan deze route bekrachtigd en wordt gewerkt aan de noodzakelijke vergunningen
en bestemmingsplannen.

Visie Bos Oud Zuijlen

Gestart met de Visie bos Oud Zuilen. De historische analyse is uitgevoerd en diverse ecologische en bodemonderzoeken zijn in
gang gezet.

Meerjaren Groenprogramma: Ruimte voor Groen, Uitvoeringsprogramma 2020-2023
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Bijlage 2: Programmering MGP Ruimte voor Groen 2020-2023
Groene buurten

2021

2022

2023

Toelichting project

Resultaat 2020

Groene Lint Overvecht

€ 200.000

-

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

Ontwikkelen van een groen lint in
Overvecht met aansluiting op
het Noorderpark

Samen met bewoners de eerste
ideeen uitgewerkt en enkele in
aanleg

Groene ommetjes in Lombok,
Rivierenwijk, Pijlsweerd, Ondiep

€ 250.000

€ 50.000

€ 250.000

€ 250.000

€ 250.000

Samen met bewoners vergroten
we het groene netwerk in
de wijken, meer bomen, meer
groen en aangename routes.

Samen met bewoners de eerste
ideeen uitgewerkt en enkele in
aanleg

€ 50.000

€ 50.000

Al een aantal jaren loopt
het bewonersinitiatief Ringpark
Dichterswijk waar bewoners diverse
groene onderdelen verbinden.

In 2020 richten we het Hefbrugpark
opnieuw in als onderdeel van
het Ringpark

Ringpark Dichterswijk

2020

derden/reseve MGP

€ 50.000

€ 30.000

€ 100.000

Samen met ontwikkeling van nieuwbouw richten we de Liesboschwetering verder in tot aantrekkelijke
groenblauwe verbinding

Planvorming en afstemming voor
realisatie in 2021-2023

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

Het versterken van de bomenstructuur conform bomenbeleid en
het aanleggen van Tiny Forests
i.s.m. IVN.

Het 2e en 3e Tiny Forest in de stad
worden aangelegd, de bomenstructuur wordt op diverse locaties
in combinatie met andere werkzaamheden versterkt (werk met werk
maken).

€ 700.000

€ 730.000

€ 750.000

Liesboschwetering
(Groenblauw en ommetje)

Extra bomen in de stad,
incl. tiny forest

€ 200.000

Totaal Groene buurten

€ 700.000

€ 50.000
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Stadsparken

2020

2021

2022

2023

€ 20.000

€ 65.000

€ 100.000

€ 200.000

€ 150.000

€ 150.000

€ 100.000

Wilhelminapark en Juliapark
kwaliteitsverbetering

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

Maliebaan park

€ 50.000

€ 100.000

Welgelegen/Park Oog in Al

€ 60.000

€ 50.000

€ 330.000

€ 365.000

Groene entree Binnenstad
Moreelse Tuinen

Kasteeltuin Nijeveldt
(De Milan Viscontipark)

Totaal Stadsparken

derden/reseve MGP

€ 450.000
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Toelichting project

Resultaat 2020

Samen met de eigenaren en
ontwikkelende partijen streven naar
vergroening en steviger park als
entree binnenstad

Samen met partijen verdere visievorming en uitvoeringsprogramma
voor komende 5 jaar

De Milan Viscontipark interessanter
maken en beter in omgeving plaatsen
door aan te sluiten op routes en
historische context.

Eerste herinrichtingsprojecten van
start.

€ 150.000

Met nadruk op het historische karakter van de parken opstellen van
verbeterplannen

Inventarisatie knelpunten beide
parken.

€ 100.000

Vergroenen Maliebaan en verkeerluwer maken

Bijdrage aan o.a. Malieblad aanpassingen als eerste stap in
vergroening.

Versterken historisch karakter
Hommelbos
(oude buitenplaats Den Hommel)

Samen met bewoners en initiatiefnemers voorstel uitgewerkt.

€ 450.000
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Groenblauwe verbindingen

2020

derden/reseve MGP

2021

2022

2023

Toelichting project

Resultaat 2020

Verbeteren van de groenblauwe
structuur door verbeteren en toevoegen van openbare ruimte als
route de stad in.

Beheervisie Oud Zuijlen, afronden
definitief ontwerp vergroening Vechtoever westzijde ten zuiden van de
Rode Brug, versterken ecologische
oevers Zandpad

Vechtzone

€ 300.000

€ 30.000

€ 250.000

€ 300.000

€ 100.000

Kromme Rijnzone
(incl. Maarschalkerweerd)

€ 100.000

€ 150.000

€ 400.000

€ 300.000

€-

Versterken van de groenblauwe
structuur door toevoegen openbare
ruimte langs de Kromme Rijn.
En uitvoeren groene agenda voor
Maarschalkerweerd.

Herinrichting rondom P. Baancentrum, vergroten oeverzone
rondom Mytylschool. Vergroeningsprojecten in Maarschalkerweerd.

Ontwikkelkader Amsterdam
Rijnkanaal/Rondje Stadseiland

€ 400.000

€ 500.000

€ 600.000

€ 650.000

€ 350.000

Herinrichten oevers Amsterdam
Rijnkanaal conform de Visie
Parkzone ARK, plan opstellen
Werkspoorpark, vervolg uitwerking
Rondje Stadseiland

Afronden definitief ontwerp voor
noordelijk deel (Wagenaarkade) en
uitvoering starten, plan Werkspoorpark varianten.

Groene web , ecologische
structuren

€ 220.000

€ 455.000

€ 180.000

€ 200.000

€ 220.000

Het versterken van de ecologische
kwaliteit van de groenstructuur door
kansen voor natuur in de stad te
vergroten en ecologische knelpunten
in de groenstructuur op te heffen

Afronden faunapassage Biltse Rading
en toelopen voor wild inrichten,
actualiseren van natuurwaardenkaart.

€ 1.020.000

€ 1.135.000

€ 1.430.000

€ 1.450.000

€ 670.000

Totaal Groenblauwe verbindingen
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Groen om de stad

2020

derden/reseve MGP

2021

2022

2023

Toelichting project

Resultaat 2020

-

-

Herijken en aanvullen van
de Toekomstvisie Landgoederen
Amelisweerd en samen met provincie
gebiedopgave verder uitwerken

Op diverse onderwerpen visie aanvullen gezien de blijvende grote
recreatieve druk op de landgoederen
en borgen in bredere gebiedsopgave

€ 275.000

"Boscompensatie en groene routestructuren in buitengebied
aanleggen, verbinden stad en land"

Realisatie 2022

Als onderdeel van de Ruimtelijke
strategie van de regio plan voor
recreatie en groen tot 2040

In 2019 is een eerste verkenning
opgesteld, in 2020 wordt die vertaald
in opgaven, prioritering en model
voor realisatie

Toelichting project

Resultaat 2020

Toelichting project

Resultaat 2020

€ 70.000

-

€ 50.000

-

-

-

€ 70.000

-

€ 110.000

€ 110.000

€ 200.000

€ 140.000

-

€ 160.000

€ 110.000

€ 475.000

Beleidsuitwerking vergroenen van de stad 2020

derden/reseve MGP

2021

2022

2023

€ 220.000

€ 150.000

€ 150.000

2021

2022

2023

€ 750.000

€ 750.000

€ 755.000

Uitwerking visie Vechten Amelisweerd Rhijnauwen

Groenopgaven Haarzuilens en
Parkbos

Uitwerking programma Groene
waaier (regionaal perspectief)

Totaal Groen om de stad

Totaal Beleidsuitwerking

€ 406.000

Aansturing uitvoeringsprogramma Groen 2020
Totaal Aansturing uitvoeringsprogramma Groen

Totale lasten

€ 735.000

€ 3.331.000

€-

derden/reseve MGP
€ 30.000

€ 1.215.000

€ 3.625.000

€ 3.640.000
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Overzicht Totalen

2020

2021

2022

2023

Beschikbaar vanuit MGP (incl. incidenteel budget rondje Stadseiland in 2020)

€ 3.331.000

€ 3.006.000

€ 3.006.000

€ 3.006.000

Totale baten (subsidies, derden en reserve MGP)*

€ 1.215.000

€ 619.000

€ 634.000

€ 244.000

Totaal beschikbaar

€ 4.546.000

€ 3.625.000

€ 3.640.000

€ 3.250.000

* In de tabel wordt rekening gehouden met onttrekkingen uit de reserve MGP. Dit betreft de begrote onttrekkingen
die niet in zijn geheel in 2019 heeft plaatsgevonden omdat de uitvoering deels in komende jaren zal plaatsvinden.
Dit is onderdeel van de verantwoording 2019.
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