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1 Waarom een groenbeleidsplan 

1.1 Aanleiding 

Het groenbeheer in de gemeente Muiden is jarenlang gebaseerd geweest op een zeer krappe 

begroting. De beschikbare middelen waren slechts toereikend voor de standaard onderhouds-

bewerkingen zoals maaien, schoffelen en knippen. Voor boomonderhoud, renovaties en bestrij-

ding van excessieve onkruidgroei zowel in het groen als op de bestrating was geen geld. Het 

gevolg hiervan is dat het groen in de loop van de jaren duidelijk aan kwaliteit heeft ingeboet. 

Bij de behandeling van de begroting 2006 is door de gemeenteraad aangegeven dat er een 

groenbeleidsplan voor de hele gemeente moet komen. 

 

Daarnaast wordt het openbaar groen in de gemeente Muiden onderhouden en verder ontwik-

keld zonder dat daar een heldere groenstructuur en duidelijk kwaliteitsbeeld voor is opgesteld.  

In november 2006 heeft een kwaliteitsinspectie plaatsgevonden van het groen. Belangrijkste 

conclusie is dat veel groen binnen de gemeente onderhoudsonvriendelijk en daardoor kostbaar 

in onderhoud is. Het is dan ook zinvol een groot deel van het groen in de toekomst om te vor-

men tot meer onderhoudsvriendelijke eenheden. Om dit op een verantwoorde manier te kunnen 

doen zijn een helder groenbeleid en voldoende geld noodzakelijk. 

 

 
1.2 Doel groenbeleidsplan 

Het groenbeleidsplan van de gemeente Muiden schept een helder kader waarmee onder ande-

re inzicht wordt verschaft in de huidige groenstructuur en waarbij de kansen en knelpunten wor-

den aangegeven die met deze structuur samenhangen. Daarnaast geeft het richting aan het 

gemeentelijke beleid betreffende het beheer voor de korte en lange termijn met als doel het ver-

hogen van de groenkwaliteit. Hoofduitgangspunt is dan ook dat de kwaliteit van het openbaar 

groen in gemeente Muiden gewaarborgd en waar mogelijk versterkt zal moeten worden. 

 

 
1.3 Wat is een groenbeleidsplan 

Dit groenbeleidsplan vormt de basis voor een duidelijke verbetering van de kwaliteit van het 

openbaar groen. Groenelementen hebben vaak verschillende functies, maar vormen samen 

een netwerk dat de landschappelijke en stedelijke opzet binnen de gemeente versterkt. Door dit 

netwerk te beschrijven als groenstructuur wordt duidelijk hoe het is opgebouwd en waar de mo-

gelijkheden liggen om dit netwerk te versterken. 

De visie geeft de hoofdlijnen en de randvoorwaarden voor het groenbeleid die verder uitgewerkt 

kunnen worden in een groenbeheerplan. Daarnaast biedt dit houvast voor het verder uitbreiden 

van de groenstructuur bij nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwbouw en herstructureringen. 

Waardevol bestaand groen wordt zo beschermd en voor nieuw te ontwikkelingen groen worden 

goede omstandigheden gewaarborgd. Het groenbeleidsplan gaat in eerste instantie over het 

groen dat in eigendom is van de gemeente: het openbaar groen in het stedelijke gebied en in 

de landelijke omgeving. De totale groenstructuur van de gemeente wordt echter ook bepaald 

door semi-openbaar groen, agrarisch groen, erfbeplantingen en grootschalig groen in bezit van 

derden. Hier worden waar nodig in de visie ook uitspraken over gedaan. 
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1.4 Leeswijzer 

Dit rapport is opgebouwd uit twee delen: 

1) Inventarisatie en analyse 

2) Visie en beleid 

 

Het eerste deel bestaat uit de hoofdstukken 2 t/m 5 en gaat in op: 

• het aanbod van het groen in omvang, kosten en kwaliteit (hoofdstuk 2); 

• de huidige structuur van het landschap (hoofdstuk 3) en de woonkernen (hoofdstuk 4); 

• de relevante informatie van het rijks-, provinciale en gemeentelijke beleid op groengebied 

(hoofdstuk 5). 

 

De hoofstukken 6 tot en met 10 vertalen de resultaten uit de inventarisatie en analyse in een 

(beleids)visie op de groenambitie van de gemeente (hoofdstuk 6) en een uitwerking daarvan in 

een benoemde groenstructuur op landschappelijk niveau en een groenstructuur voor de woon-

kernen en wijken (hoofdstuk 7). In hoofdstuk 8 worden oplossingsrichtingen beschreven om 

geconstateerde knelpunten in de bestaande groenkwaliteit op te lossen. In hoofdstuk 9 zijn 

richtlijnen voor inrichting en beheer van de groenvoorziening beschreven. Deze kunnen de ba-

sis vormen voor het toekomstige (duurzame) beheer en inrichting van het groen in de gemeente 

Muiden. In hoofdstuk 10 zijn de belangrijkste conclusies beschreven en voorstellen gedaan voor 

prioriteiten. 

 

In figuur 1 is opzet van dit rapport nog eens schematisch weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 1. Figuur leeswijzer 
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2 Aanbod groen (omvang, kosten en kwali-

teit) 

2.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt het aanbod van het groen beschreven. Bestaande uit de onderdelen: 

• Definitie en aantallen van het groen; 

• Globale onderhoudskosten;  

• Kwaliteit van het groen. 

 
2.1.1 Definitie van groen 

Met het ‘groen’ worden in dit groenbeleidsplan alle groenelementen bedoeld binnen de ge-

meente Muiden. Hierin is een onderverdeling te maken tussen de stedelijke omgeving van de 

woonkernen en de landelijke omgeving van het buitengebied. Groenelementen zijn onderdelen 

in de openbare ruimte bestaande uit houtachtige en/of kruidachtige gewassen zoals bomen, 

heesters en gras. 

In de stedelijke omgeving is het groen een onderdeel van de stedelijke structuur naast bebou-

wing, verharding en watergangen. Groenelementen binnen de stedelijke structuur zijn solitaire 

(straat)bomen, bomenrijen, vakken met heesters of gazon, vaste planten borders, bosplant-

soen, plantsoenen, parken, begraafplaatsen en sportvelden. Er is een onderscheid te maken in 

groen dat onderdeel uitmaakt van de landschappelijke hoofdgroenstructuur, groen op het ni-

veau van de woonkern en groen op wijkniveau. 

Buiten de stedelijke omgeving bepaalt de inrichting van het landschap de structuur. In het geval 

van Muiden is dit het polderlandschap dat een agrarische inrichting heeft. De graslanden die 

onderdeel van deze agrarische functie vormen, zijn geen groenelementen die tot het dagelijkse 

beheer van de gemeente behoren (Fig. 2). Ze dragen echter wel bij aan het groene karakter 

van het buitengebied. De landschappelijke hoofdstructuur wordt naast de agrarische verkave-

ling en de gemeentelijke groenelementen bepaald door de patronen van wegen en watergan-

gen en ruimtelijke elementen als dijken, windmolens en cultuurhistorische bebouwing. Voor-

beelden van groenelementen in het buitengebied (al dan niet in beheer bij de gemeente) zijn: 

bomenlanen, erfbeplanting, weiland, bosvlakken, recreatiegebieden en natuurgebieden. 
 

 
Fig. 2:  weiland met een groene rand van bos 

Fig. 3  Ruimtelijke functie 
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2.1.2 Functies van het groen 

Groen heeft een hoge waarde voor de beleving van de omgeving. Zowel in het landelijke gebied 

als binnen de stedelijke omgeving is groen een belangrijke drager van het landschap en de bui-

tenruimte. De groenstructuur bestaat uit verschillende elementen, waarin op basis van verschil-

lende functies een hiërarchische onderverdeling gemaakt kan worden. In deze paragraaf wor-

den enkele functies van het groen beschreven. Bij het opstellen van een groenbeleidsplan, 

waarin de groenstructuurvisie wordt omschreven, is de ruimtelijke functie de belangrijkste. De 

overige functies bepalen het gebruik van het groen, de ruimtelijke functie is echter bepalend 

voor de vormgeving. Daarnaast kan het groen verschillende functies hebben. Bos heeft dikwijls 

zowel een ecologische, recreatieve als ruimtelijke functie. 

Ruimtelijke functie 

Groen levert een grote bijdrage aan de ruimtelijke structuur van de omgeving. Vooral bomen 

hebben door hun hoogte en omvang een grote ruimtelijke werking. Groen wordt in deze functie 

gebruikt om structuren te versterken, samenhang te creëren of wegen en routes te begeleiden. 

Verder draagt het bij aan de oriëntatie binnen de stad en de identiteit van wijken. Met groen kan 

het onderscheid tussen wijken en woonkernen ruimtelijk versterkt worden en kunnen belangrijke 

punten geaccentueerd worden (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3  Ruimtelijke functie 

 

Historische functie 

Deze functie is vaak een uitgangspunt voor de ruimtelijke functie. Groen kan de historische s-

tructuur van een stad of dorp aanduiden. Een rij met grote lindes langs de kade of de groene 

vestingwallen zijn van grote waarde voor de cultuurhistorie van een stad (Fig. 4). 

 

 
Fig. 4  Historische functie 
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Esthetische functie 

Groen heeft een grote esthetische functie. Groen zorgt voor een verfraaiing van de landschap-

pelijke en stedelijke omgeving. 

 

Ecologische functie 

Groen heeft grote betekenis voor de flora en fauna. Het vormt een leefomgeving en een voed-

selbron voor dieren. Voor mensen heeft de ecologische functie van het groen voornamelijk te 

maken met natuurbeleving. De ecologische functie kan vorm krijgen als groot natuurgebied, als 

onderdeel van een ecologische verbinding of als groenelement in de stedelijke omgeving met 

een ecologische inrichting. Hoe de ecologische functie vorm krijgt hangt af van de ecologische 

doelstelling van het groen (Fig. 5). 

 

 
Fig. 5  Ecologische functie 

 

Recreatieve functie 

Groen heeft een belangrijke functie als decor en plaats voor recreatie. Mensen ontspannen 

sneller in een groene omgeving. Intensieve en ruimtevragende recreatie zal voornamelijk buiten 

de stedelijke omgeving plaatsvinden in het landelijke gebied, op sportterreinen of in recreatie-

gebieden. Binnen de stedelijke omgeving bieden groenelementen als plantsoenen, parken en 

volkstuinen ruimte voor ontmoetingen, sport en ontspanning dicht bij huis (Fig. 6). 

 

 
Fig. 6  Recreatieve functie 

 

 

Afschermende functie 

Groen kan gebruikt worden ter afscherming, isolatie of windkering. Het bestaat dan meestal uit 

een dicht scherm van bomen en/of opgaand groen. 
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Waterbergende functie 

Zowel in het landelijke gebied als in de stedelijke omgeving is er behoefte aan de opvang van 

water en een vergroting van het wateroppervlak. Groen kan geschikt zijn voor de (tijdelijke) op-

vang van water al dan niet in combinatie met vergroting van het wateroppervlak.  

 

Welzijn functie 

Er is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan waaruit blijkt dat groen een grote bijdrage le-

vert aan het welzijn van mensen in een stedelijke omgeving. Zieken blijken sneller te herstellen 

in een ziekenhuis met een groene omgeving en huizen in een groene omgeving worden hoger 

gewaardeerd. Daarnaast zorgt groen voor schonere lucht. Het wordt steeds duidelijker dat 

groen (en dan met name bomen en struiken) fijnstof uit de lucht kan afvangen waardoor de 

luchtverontreiniging door bijvoorbeeld autoverkeer in steden vermindert. Een bomenrij langs de 

snelweg vangt bijvoorbeeld 20 procent van al het dwarrelende fijnstof op. Er wordt op dit mo-

ment veel onderzoek gedaan naar het op de meest efficiënte manier toepassen van zoge-

naamd ‘luchtgroen’. 

 

Klimaat functie 

Groen draagt ook bij aan klimaatbeheersing. Bomen en planten nemen voor een deel de kool-

dioxide (CO
2
) op die we veroorzaken met ons energie- en brandstofverbruik.  

 
2.1.3 Hoeveelheid groen 

Zoals in de vorige paragraaf beschreven hebben de groenelementen in de gemeente Muiden 

verschillende functies. De aantallen die bij deze groenelementen horen staan in onderstaande 

tabel vermeld (Fig.7). Door Grontmij is al het openbaar groen in juli 2008 geïnventariseerd met 

uitzondering van de bomen. Deze worden jaarlijks door BSI Bomenservice (boomverzorgings-

bedrijf) opgenomen en geïnspecteerd.  

Beheergroep Aantal Eenheid 

Bomen     

knotbomen in beplanting 131 st 

knotbomen in gras 191 st 

knotbomen in verharding 74 st 

leibomen in beplanting 4 st 

leibomen in verharding 13 st 

bomen in beplanting 1.051 st 

bomen in gras 1.388 st 

bomen in verharding 599 st 

bomen (zonder verdere onderverdeling) 928 st 

Totaal 4.379 st 

Bosplantsoen (inheems)     

bosplantsoen bomen en struiken 148.587 m² 

bosplantsoen struiken 12.232 m² 

Totaal 160.819 m² 

Sierheesters     

sierheesters opgaand 0-3jaar 1.136 m² 

sierheesters opgaand  ouder dan 3jaar 10.651 m² 

sierheesters bodembedekkend 0-3 jaar 793 m² 

sierheesters bodembedekkend ouder dan 3 jaar 7.169 m² 

sierheesters jaarlijks terugsnoeien 0-3 jaar 560 m² 

sierheesters jaarlijks ouder 853 m² 

Totaal 21.162 m² 

Rozen     

botanische rozen 2.520 m² 

Totaal 2.520 m² 
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Beheergroep Aantal Eenheid 

Hagen     

blokhagen 9.631 m² 

hagen 3.997 m¹ 

Totaal 13.628 m²/m¹ 

Vaste planten     

vaste planten 318 m² 

wisselperken 42 m² 

Totaal 360 m² 

   

Bloembakken     

losse bloembakken 21 m² 

losse bloembakken 6 st 

vaste bloembakken 2 st 

Totaal 8 st 

Gras     

gras speelveld 1.307 m² 

gazon < 500 m2 41.452 m² 

gazon > 500 m2 70.154 m² 

Totaal 112.913 m² 

      

bermen klepelen 266.312 m² 

bermen maaien en afvoeren 48.796 m² 

Totaal 315.108 m² 

      

sportvelden 49.063 m² 

Totaal 49.063 m² 

Riet     

riet maaien 16.001 m² 

Totaal 16.001 m² 

Fig. 7 Aantallen per groenelement 

 

 
2.2  Globale onderhoudskosten 

In verschillende woonwijken zijn knelpunten gesignaleerd die direct betrekking hebben op het 

beheer van de openbare ruimte. De inrichting en het kwaliteitsbeeld (verzorgingsgraad) van de 

buitenruimte bepalen de beheerkosten van het openbaar groen. In deze paragraaf wordt inzicht 

in de kosten gegeven. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt tussen de onderhoudskosten en 

de beschikbare budgetten. 

 

Onderhoudskosten op basis van IMAG-normering 

Aan de hand van de hoeveelheden per beheergroep afkomstig uit de inventarisatie van 2008 en 

beheerkosten uit diverse beheerplannen van Grontmij zijn de globale onderhoudskosten opge-

steld (Fig. 8). Dit zijn kosten voor jaarlijks en meerjaarlijks onderhoud aan het openbaar groen. 

De kosten zijn gebaseerd op kwaliteitsniveau B van de beeldkwaliteitscatalogus van het 

CROW. Kwaliteitsniveau B komt overeen met een omschrijving als voldoende en functioneel.  

De globale onderhoudskosten zijn indien mogelijk gebaseerd op basis van de IMAG-normering 

berekend. Dit zijn tijdnormen voor aanleg & onderhoud van natuur, groen en recreatieve voor-

zieningen ingedeeld volgens de RAW-systematiek. De globale onderhoudskosten voor ge-

meente Muiden bedragen € 616.000,-. 
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Deze kosten zijn exclusief: 

• Groot onderhoud en herstructurering; 

• Vervangingskosten; 

• Calamiteiten; 

• Organisatiekosten/overhead; 

• Weersverlet 

• Ziekteverzuim 

• Btw 

• Kosten onderhoud sportvelden 

 

 

 

 

 

Beheergroep Hoeveelheid 
(inv. 2008) 

Eenheid Eenheidsprijs Totaalprijs 
 (inv. 2008) 

Bomen         

Knotbomen in beplanting 131 st  €      35,00   €       4.585,00  

Knotbomen in gras 191 st  €      35,00   €       6.685,00  

Knotbomen in verharding 74 st  €      42,50   €       3.145,00  

Leibomen in beplanting 4 st  €      35,00   €          140,00  

Leibomen in verharding 13 st  €      42,50   €          552,50  

Bomen in beplanting 1.051 st  €      18,50   €     19.443,50  

Bomen in gras 1.388 st  €      18,50   €     25.678,00  

Bomen in verharding 599 st  €      22,50   €     13.477,50  

Bomen (zonder verdere onderverdeling) 928 st  €      22,50   €     20.880,00  

Bosplantsoen (inheems)         

Singel (bomen en struiken)           148.587  m²  €        0,95   €  141.157,65  

Struweel (struikvormende soorten)             12.232  m²  €        0,90   €     11.008,80  

Sierheesters        €                    -   

Sierheesters opgaand             11.787  m²  €        3,05   €     35.950,35  

Sierheesters bodembedekkend               7.962  m²  €        3,50   €     27.867,00  

Rozen         

Botanische rozen               2.520  m²  €        3,49   €       8.794,80  

Hagen         

Blokhagen               9.631  m²  €        5,75   €     55.378,25  

Hagen               3.997  m¹  €        5,35   €     21.383,95  

Vaste planten         

Vaste planten; opgaand                   318  m²  €        7,30   €       2.321,40  

Gras         

Gras gazon           111.606  m²  €        0,90   €  100.445,40  

Gras speelveld               1.307  m²  €        0,85   €       1.110,95  

Gras berm           315.108  m²  €        0,33   €  103.985,64  

Riet         

Riet maaien             16.001  m²  €        0,15   €       2.400,15  

SUBTOTAAL        € 606.390,84  

Kosten voor toezicht derden        €     10.000,00  

TOTAAL        € 616.390,84  

Fig. 8 Globale onderhoudskosten 
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Gemaakte kosten door de gemeente Muiden 

Door de gemeente Muiden worden jaarlijks de werkelijke kosten voor het beheer van de in pa-

ragraaf 2.1.3 vermeldde beheergroepen bijgehouden. Op basis van dit gegeven is het mogelijk 

om de gemiddelde kosten te bepalen en deze te vergelijken met de globale onderhoudskosten 

door Grontmij berekend.  

De werkelijk bestede kosten in 2006 zijn: 

Uren Buitendienst  6025 uur x € 38,00= € 228.950,00 

Onderhoud door derden (afgerond)   € 116.000,00 

Diverse kosten onderhoud (afgerond)   €   56.000,00 

Kosten bermen (afgerond)                                               €   61.000,00 

 

Totaal besteed in 2006    € 461.950,00 

 

 

De werkelijk bestede kosten in 2007 zijn: 

Uren Buitendienst  6376 uur x € 38,00= € 242.288,00 

Onderhoud door derden (afgerond)   € 123.000,00 

Diverse kosten onderhoud (afgerond)   €   69.000,00 

Kosten bermen (afgerond)     €   72.000,00 

 

Totaal besteed in 2007    € 506.288,00 

 

Bevindingen  

Wat opvalt is dat de gemeente Muiden structureel minder budget besteed aan het onderhoud 

van het openbaar groen dan wat kan worden verwacht op basis van de berekende kosten van 

Grontmij en de bijbehorende beeldkwaliteit (B) voor woonwijken.  

In 2007 is er een verschil van circa 110.000 euro. Dit komt in grote lijnen overeen met de inzet 

van circa 2 fte’s (fulltime-equivalenten). 

 

 

 
2.3 Groenkwaliteit 

In 2006 heeft er een kwaliteitsinspectie van het openbaar groen plaats gevonden. In de onder-

staande matrix (figuur 9) worden per wijk de knelpunten in het groen benoemd.  

 

Waarbij kan worden geconcludeerd dat de grootste knelpunten zijn: 

• Wortelopdruk en onkruid in de boomspiegels. 

• Heestervakken met een lage kwaliteit. De beplanting in deze vakken sluit niet of er zitten 

gaten in de beplanting door betreding. 

• Ongewenste onkruidgroei in verhardingen. Het zijn voornamelijk plaatsen waar machines 

niet bij kunnen komen, bijvoorbeeld achter parkeerbanden en smalle straatjes. 
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Groenkwaliteit C
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BOMEN                

• Wortelopdruk en onkruid in de boomspiegels (Fig.10).  X X X X X       

• (mogelijke) Stabiliteitsproblemen bij bomen aan Herengracht-Zuid door construc-
tie damwand. X               

• In enkele straten staan de bomen in voortuinen, waarbij een aantal bewoners 
klaagt over overlast door schaduw, bladval in goot en tuin en schade van 
(Fig.11).   X           X 

• Bomen in plantvakken staan dicht op de gevels en vormen overlast (Fig.12).     X   X   X   

• De vormgesnoeide platanen zijn beeldbepalend voor de wijk, een knelpunt vor-
men deze bomen niet. Wel zijn deze bomen kostbaar in onderhoud, dit kan als 
knelpunt worden aangemerkt.       X         

• De groeiruimte voor bomen in verharding is beperkt.         X       

• De vele bomen zorgen voor een volledig gesloten kronendak. Naast de vele oude 
exemplaren zijn er ook vele jonge, iele exemplaren die zich niet kunnen ontwik-
kelen;           X     

• Te grote bomen (1
ste
 grootte) in te smalle straten               X 

BEPLANTING                 

• Een aantal heestervakken heeft een matige tot slechte kwaliteit. Beplanting is 
niet sluitend, verdringt elkaar of kookt over (Fig.13).   X               

• Veel heestervakken hebben een lage kwaliteit. De beplanting in deze vakken sluit 
niet of er zitten gaten in de beplanting door betreding.    X X X X   X X 

• De opgaande beplanting langs de Kadesloot is oud, heeft achterstallig onderhoud 
en heeft daardoor een armoedige uitstraling met veel open plekken.   X             

• Toegepaste beplanting is te groot voor het vak of de vakken zijn te klein voor de 
beplanting, waardoor vakken over koken en continu gesnoeid moeten worden.     X X       X 

• Veel plantvakken zijn als blokhagen ingeplant die arbeidsintensief zijn in beheer 
of hebben deze vorm door het terugzetten van de beplanting gekregen.       X         

• Haagjes zijn deels slap en ijl ontwikkeld. Dit is een gevolg van het gebrek aan 
licht en de verkeersintensiteit langs de doorgaande route (uitlaatgassen, strooi-
zout).           X X   

GRAS                 

• Veel onkruidgroei en kale plekken in gazons. X               

• Veel kale plekken in het gazon met name langs de randen van gazons en rond 
de banken. X X             

• Door schaduwwerking kent het gazon veel kale plekken.           X     

• Kale plekken door de aanwezigheid van een inrit waardoor geparkeerd  wordt op 
het gazon.           X     

VERHARDING                 

• Ongewenste onkruidgroei in verhardingen speelt op een groot aantal plekken. 
Het zijn voornamelijk plaatsen waar machines niet bij kunnen komen, bijvoor-
beeld achter parkeerbanden en smalle straatjes 

       (Fig.14 &15). X   X   X   X X 

• De verharding bij boomspiegels wordt opgedrukt en er vindt vergrassing plaats.   X             

• Op enkele plaatsen drukken de boomwortels het asfalt op.            X     

• Het gras in de grasbetontegels ter plaatse van de parkeerplaatsen slaat niet aan 
en is lastig te beheren wegens geparkeerde auto’s. Het geeft een armoedig en 
onverzorgd beeld.     X           

• De schelpenpaadjes op de Brink zijn uitgelopen.           X     

Fig. 9  Matrix knelpunten groenkwaliteit per wijk 
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Fig. 10 Boomwortels die verharding opdrukken                               Fig. 11 Bomen in voortuinen 

     Fig. 13 Matige kwaliteit van beplanting  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12  Beperkte ruimte in het centrum                  

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 Onkruidgroei op verharding       Fig. 15 Onkruidgroei in smalle straten 
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2.4 Onkruid op verharding 

 

Het onkruid op verharding vormt één van de grotere knelpunten in de gemeente Muiden. 

Wanneer de schaalbalken van het CROW met de situatie van de gemeente Muiden wordt ver-

geleken blijkt dat in veel gevallen het een niveau van C of D wordt gehaald. 

A B C D 

   
 

Er is weinig onkruid. Er is redelijk veel onkruid. Er is veel onkruid. Er is zeer veel onkruid. 

bedekking  bedekking  bedekking  bedekking  

≤ 10 % per 100 m2 ≤ 30 % per 100 m2 ≤ 40 % per 100 m2 > 40 % per 100 m2 

lengte  lengte  lengte  lengte  

maximaal 10 stuks langer dan 10 
cm per 100 m2 

maximaal 10 stuks langer dan 20 
cm per 100 m2 

maximaal 30 stuks langer dan 30 
cm per 100 m2 

minimaal 30 stuks langer dan 30 cm 
per 100 m2 

pollen  pollen  pollen  pollen  

Fig. 16 tegels onkruid 

 

A B C D 

    

Er is weinig onkruid. Er is redelijk veel onkruid. Er is veel onkruid. Er is zeer veel onkruid. 

bedekking  bedekking  bedekking  bedekking  

≤ 5 % per 100 m2 ≤ 15 % per 100 m2 ≤ 25 % per 100 m2 > 25 % per 100 m2 

lengte  lengte  lengte  lengte  

≤ 0,25 m per 100 m2 ≤ 0,50 m per 100 m2 ≤ 1 m per 100 m2 > 1 m per 100 m2 

pollen pollen pollen pollen 

0 stuks per 100 m2 ≤ 100 stuks per 100 m2 ≤ 200 stuks per 100 m2 > 200 stuks per 100 m2 

Fig. 17  Elementverharding-klinkers-onkruid 

 

Het CROW hanteert vijf niveaus die voor zover mogelijk gerelateerd zijn aan bestaande onder-

houdsrichtlijnen. Een vertaling van deze 5 niveaus is als volgt. 

A+ Zeer goed Nagenoeg ongeschonden 

A Goed Mooi en comfortabel 

B Voldoende Functioneel 

C Matig  Onrustig beeld, discomfort of enig vorm van hinder 

D Te slecht 
Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijk-
heidsstelling of sociale onveiligheid 
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Fig. 18 Ligging gemeente Muiden in omgeving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19 Verschillende polders in gemeente Muiden 
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3 Huidige structuur van het landschap 

In dit hoofdstuk wordt de huidige hoofdstructuur van het landschap beschreven. De structuur 

van het landschap wordt bepaald door de verschillende lijnen, vlakken en punten in het gebied. 

De beschrijving in dit hoofdstuk vormt de toelichting van Bijlage1(Kaart huidige structuur van het 

Landschap).  

3.1 Plangebied 

De gemeente Muiden is een kleine zelfstandige gemeente van 3.651 hectare in de regio Gooi 

en Vechtstreek. Aan de westkant van de gemeente Muiden ligt de gemeente Diemen, in het 

zuiden de gemeente Weesp en in het zuidoosten de gemeente Naarden. Aan de noordzijde 

wordt de gemeente begrensd door het water van het IJmeer (Fig.18 ). 

 

Het plangebied bestaat uit de Gemeenschapspolder, Bloemendalerpolder, de Noord- of Riet-

polder, Noordpolder beoosten Muiden, Zuidpolder beoosten Muiden en een klein deel van de 

Binnendijksche, Overscheensche, Berger en Meentpolder (BOBM-polder). De bebouwde om-

geving bestaat uit de woonkernen Muiden en Muiderberg en buurtschap Hakkelaarsbrug  

(Fig.19 ). 

 
3.2 Gemeenschapspolder en Bloemendalerpolder  

 
3.2.1 Opbouw Gemeenschapspolder en Bloemendalerpolder  

De Gemeenschapspolder en Bloemendalerpolder vormen een gezamenlijke eenheid en liggen 

tussen de steden Weesp en Muiden in. De oostelijke grens wordt gevormd door de kronkelende 

Vecht, de westelijke grens door de strakke lijn van het Amsterdam-Rijnkanaal. De Papelaan 

vormt de scheiding tussen de beide polders. De polders bestaan voornamelijk uit veenweide-

grond. De gebieden zijn weids, open en nauwelijks ontsloten. In het huidige landschap zijn nog 

veel sporen van de oorspronkelijke middeleeuwse agrarische veenontginning aanwezig. 

Een van de meest opvallende elementen op oude kaarten van de Gemeenschapspolder is een 

eendenkooi die grenst aan het Amsterdam Rijnkanaal en de A1. De vorm van bosschages 

rondom de Eendenkooi zijn in het huidige landschap nog steeds zichtbaar. Het water is echter 

nog nauwelijks zichtbaar. 

In de polders is ook ruimtelijke invloed van de duidelijk aanwezige hoogspanningsleidingen en 

de spoorbrug. De hoogspanningsleidingen worden in verband met woningbouw ondergronds 

gebracht. 

Overige belangrijke sporen uit de geschiedenis van de Bloemendalerpolder zijn lijnen zoals de 

Muidertrekvaart, het Amsterdam-Rijnkanaal en de spoorlijn en verschillende historische boerde-

rijen langs de Vecht, bij de Papelaan en bij de Rijkweg (langs A1). 

De beide polders worden heringericht. In hoofdstuk 7 Groenstructuurvisie wordt hier nader op 

ingegaan. 

 
3.2.2 Huidige groenstructuur 

Het beeld van de Gemeenschapspolder en Bloemendalerpolder wordt bepaald door de open-

heid van het polderlandschap. Het beeld wordt ook bepaald door de erfbeplantingen rondom de 

boerderijen, de strakke lijn van eiken langs het Amsterdam-Rijnkanaal en de bosschage van de 

voormalige eendenkooi. 
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De Papelaan, de scheiding tussen de twee polders is nagenoeg onbeplant. Alleen ter hoogte 

van de boerderijen staat langs de weg gefragmenteerde beplanting van elzen. 

Aan de oostkant van de polder langs de Weesperweg staat gefragmenteerde beplanting van 

populieren. 

 
3.3 Noord- of Rietpolder 
3.3.1 Opbouw Noord- of Rietpolder 

De Noord- of Rietpolder wordt begrensd door de Zeedijk aan het IJmeer in het noorden en de 

Muidertrekvaart in het zuiden. In het oosten vormt Muiden de grens. In het westen en noord-

westen wordt de polder begrensd door de rietlanden. 

3.3.2 Huidige groenstructuur 

De Noord- of Rietpolder is voor meer dan de helft bebost. Dit bos staat op het KNSF-terrein en 

bestaat uit soorten als es, wilg en els. De zeedijk is bedekt met gras en vormt nog een duidelij-

ke ruimtelijke grens met de lager gelegen polder. Onder aan de zeedijk is een grote volkstuin-

vereniging gevestigd. 

Het KNSF-terrein wordt eveneens herontwikkeld. In hoofdstuk 7 Groenstructuurvisie wordt hier 

nader op ingegaan. 

 
3.4 Noordpolder beoosten Muiden 
3.4.1 Opbouw Noordpolder beoosten Muiden 

De Noordpolder beoosten Muiden wordt in het noorden begrensd door de Dijkweg met daarach-

ter het IJmeer. In het zuiden door de Zuiderpolderweg. In het westen door Muiden met het Mui-

derslot en in het oosten door de Googweg. De polder wordt ontsloten door de Noordpolderweg. 

De Noordpolder beoosten Muiden is een voormalige inundatiepolder van de stelling van Am-

sterdam. 

3.4.2 Huidige groenstructuur 

De polder kenmerkt zicht hoofdzakelijk door een weids en open beeld met hier en daar erfbe-

plantingen. Midden in de polder nabij de dijk bevindt zich een kleine bosschage van de voorma-

lige Buitenplaats/Hoeve het Hofland. De dijkweg aan de zijde van het IJmeer is veelal beplant 

met wilg. 

De Noordpolderweg is onbeplant waardoor de weidsheid in takt is gebleven. 

 

3.5 Zuidpolder beoosten Muiden 
3.5.1 Opbouw Zuidpolder beoosten Muiden 

De Zuidpolder beoosten Muiden wordt in het noorden begrensd door de Zuiderpolderweg met 

daarlangs de Naardertrekvaart en in het zuiden door de uitwateringssloot van het Naardermeer. 

In het westen door de Vecht en Muiden. In het oosten door de Googweg. De polder wordt door-

sneden door de A1. Middenin de polder liggen verzorgingsplaats de Hackelaar en Honswijck 

De Zuidpolder beoosten Muiden is een voormalige inundatiepolder van de Stelling van Amster-

dam. 

3.5.2 Huidige groenstructuur 

Het beeld wordt voornamelijk bepaald door het groen van verzorgingsplaatsen de Hackelaar en 

Honswijck. Deze verzorgingsplaatsen zijn omsloten met bosplantsoenen die aangeplant zijn in 

de lijn van de kavels. De beplanting langs de Naardertrekvaart geeft deze vaart een mooie 

groene begeleiding van knotwilgen en essen. 

 

3.6 BOBM-polder 
3.6.1 Opbouw BOBM-polder 

Een klein deel van de Binnendijksche, Overscheensche, Berger en Meentpolder (BOBM-polder) 

valt binnen de grenzen van de gemeente Muiden. Dit deel wordt begrensd door de oevers van 

het IJmeer, de bebouwing van Muiderberg en de A6. Door dit deel van de polder lopen hoog-

spanningskabels. 
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3.6.2 Huidige groenstructuur 

Bestaat uit weiland met tegen de snelweg A6 een rand bosplantsoen.  

3.7 Het Naardermeer 

Het landelijk zeer bekende natuurgebied Het Naardermeer ligt voor een gedeelte ook in de ge-

meente Muiden. Natuurmonumenten is de eigenaar en beheerder van dit unieke natuurgebied 

in Nederland. Het Dertien jaar Herstelplan Naardermeer heeft gezorgd voor een groter en ro-

buuster Naardermeer, met water van zeer goede kwaliteit en met een enorme soortenrijkdom 

aan planten en dieren. 

3.8 Accenten 

 
3.8.1 Entrees 

De gemeente Muiden heeft vele entrees. Deze bepalen de eerste indruk voor de bezoeker van 

de gemeente. In het westen wordt de entree gemaakt over het water van het Amsterdam-

Rijnkanaal. In het zuiden komt men op drie plaatsen vanuit Weesp de gemeente Muiden bin-

nen. Namelijk via de Papelaan (geen doorgaande weg voor auto’s), Lange Muiderweg en de 

Weesperweg. De Keverdijk vormt de vierde entree vanuit het zuiden. Vanuit het oosten vormt 

knooppunt Muiderberg een belangrijke entree, evenals de Naardervaart en de Naarderstraat-

weg. Via het water is Muiden te bereiken vanaf het IJmeer en via de Muidertrek-

vaart,Naardertrekvaart en Vecht. 

 
3.8.2 Landmarks 

Binnen het plangebied zijn een aantal landmarks aanwezig. Dit zijn objecten die door hun hoog-

te en verschijning vanuit een groot deel van het gebied herkenbaar zijn en daardoor van belang 

zijn voor de oriëntatie binnen en de identiteit van het gebied. Hierdoor vormen zij accentpunten 

in de groenstructuur. Dit zijn het Muiderslot en de kerktorens van Muiden en Muiderberg.  

 
3.8.3 Verstorende elementen 

Het grondgebied van Muiden wordt doorkruist door belangrijke infrastructuur zoals de snelwe-

gen A1 en A6, spoorlijnen en hoogspanningsleidingen. Ook de energiecentrale aan de westkant 

van het grondgebied is een blikvanger. Deze elementen doen sterk afbreuk aan de landschap-

pelijke kwaliteit van het zuidelijk en oostelijk grondgebied van de gemeente. 
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4 Huidige structuur van de woonkernen 

 

 

De gemeente Muiden is woon- en leefgebied voor circa 6.600 mensen, voor het overgrote deel-

gevestigd in de kernen Muiden en Muiderberg. Naast de hoofdstructuur voor het totale plange-

bied, is er voor de verschillende woonkernen een aparte structuur te onderscheiden. Het groen 

binnen de bebouwde gebieden is onder te verdelen in groen op landschappelijk niveau, groen 

op woonkernniveau en groen op wijkniveau. De onderverdeling binnen de bebouwde kom wordt 

deels gemaakt op basis van de mensen, die de structuur beleven. Zo behoort het groen langs 

de toegangswegen van de woonkernen tot landschappelijk groen, de doorgaande of rondwegen 

tot groen op woonkernniveau, het groen langs wijkontsluitingswegen tot groen op wijkniveau en 

het overig groen tot groen op buurtniveau. Vooral aan de hand van het groen op landschappe-

lijk en woonkernniveau beleeft een voorbijganger het groene karakter van het dorp, terwijl de 

inwoner bijzonder veel waarde hecht aan het groen op wijk- en buurtniveau. Groen op wijk- en 

buurtniveau is belangrijk voor het welbevinden van bewoners. De kaarten met daarop de huidi-

ge groenstructuur van de woonkernen zijn te vinden in Bijlage 2. 

4.1 Huidige structuur Muiden 
4.1.1 Opbouw Muiden 

In de eerste eeuwen van de jaartelling ontstond Muiden aan de Vecht als knooppunt van han-

delswegen naar Vlaanderen en Duitsland. Muiden is een stad met een rijke historie, hetgeen 

onder meer wordt gekenmerkt door het Muiderslot, de kruitfabriek (die meer dan 300 jaar in-

vloed op Muiden heeft gehad), maar ook door het erfgoed in de vorm van panden, grachten en 

andere gezichtbepalende plekken in de stad. De woonkern is onder te verdelen in de wijken: 

Vesting-Oost, Vesting-West en de naoorlogsewijken Noord-West, Zuid-West en Mariahoeve. 

De bebouwing bevindt zich in de huidige situatie tussen het IJmeer in het noorden en de A1 in 

het zuiden. In het westen wordt de kern begrensd door de Noord of Rietpolder, met het daarin 

gelegen KNSF-terrein. In het oosten wordt de stad begrensd door de Noordpolder beoosten 

Muiden en de Zuidpolder beoosten Muiden. 

 
4.1.2 Landschappelijk niveau 

Het groene karakter van het oude Muiden wordt bepaald door de vestingwal (Fig.20) die voor 

het overgrote deel bestaat uit gras en hier en daar bomen en bosplantsoen. De bomen langs de 

Vecht hebben door hun locatie en grootte een historische functie op landschappelijk niveau 

(Fig. 21 en 22). De kastanjes langs de Amsterdamsestraatweg en de platanen gecombineerd 

met kastanjes langs het Kruitpad begeleiden de Muidertrekvaart (Fig.23). Daarnaast vormen het 

bos van het KNSF-terrein, het Muiderbosch met haar begraafplaats en de groene zone tussen 

de wijk Mariahoeve en de A1 de groene dorpswanden van landschappelijk niveau. Het Muider-

slot vormt een belangrijke ‘parel in het groen‘ die op vele plaatsen in het landschap boven alles 

uitsteekt (Fig 24). 

 
4.1.3 Woonkernniveau 

Het groen op woonkernniveau is in Muiden qua hoeveelheid beperkt. Het wordt bepaald door 

de losse structuur van de bomen aan de Weesperweg (Fig.25), de lindebomen langs de Bur-

gemeester de Raadtsingel (Fig.26), de treurwilgen aan de Prins Bernhardsingel. De linden 

langs de Burg.de Raadtsingel en de linden langs de Herengracht noord en zuid.  
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Fig.23 Kastanjes langs de Muidertrekvaart 

 
Fig.26 Lindebomen langs de Burg. Raadtsingel         

 
Fig.25 Groen op woonkernniveau langs de Weesperweg 

 
Fig.20 Groen op de vestingwal 

 
Fig.22 Kastanjes in privétuinen  

 
Fig.27 Knotwilgen langs de Muidertrekvaart 

 
Fig.24 Muiderslot 

 
Fig.21 Lindes langs de Vecht in het centrum 
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4.1.4 Wijkniveau  

Muiden is onder te verdelen in verschillende wijken met ieder hun eigen structuur. Bij 

de groenstructuur op wijkniveau wordt het groen benoemd dat van belang is voor de structuur 

van deze wijk. Solitaire bomen en groenvakjes dragen hier zelden aan bij en worden buiten be-

schouwing gelaten. 

 

Centrum  

Het groen in het Centrum bestaat uit groen met hoofdzakelijk een historische functie op land-

schappelijk- en woonkernniveau, zoals eerder beschreven. In het Centrum is er door het gebrek 

aan ruimte weinig structureel groen op wijkniveau waarneembaar. Het groen beperkt zich tot de 

bomen rondom de kerk en de kleine woonstraten zoals in de Bouvywijk. In de smalle straten 

zorgt het gevelgroen van de burgers voor een enigszins groen beeld. 

 

Noord-West 

Het groene karakter van Noord-West wordt bepaald door de (grote) bomen die grotendeels in 

de privétuinen staan. Vanuit de wijk is op verschillende plaatsen de Westzeedijk zichtbaar met 

daarachter het Muiderslot. 

 

Zuid-West 

De wijk wordt ruimtelijk begrensd door de bomen langs de Muidertrekvaart, de groene wand 

van het Muiderbosch en het plantsoen aan de Weesperweg. Binnen de wijk heeft het groen van  

De Werven een esthetische- en een welzijnsfunctie. Grote bomen staan daar te dicht op de ge-

vels. Een duidelijke groenstructuur langs de doorgaande wegen in de wijk ontbreekt. 

 

Mariahoeve. 

Deze wijk wordt door het water van de Singel en Muidertrekvaart begrensd. Deze begrenzing 

wordt aangeduid met een structuur van knotwilgen (Fig.27). In het zuiden vormt het bos wat 

tegen de A1 aan ligt een groene wand. De boomstructuur van de wijkontsluitingsweg Nooit Ge-

dacht vormt een krachtige heldere lijn door de wijk heen. Tegen de wijk aan ligt volkstuinenver-

eniging ‘Nooitgedacht’ dit groen heeft een recreatieve en een welzijnsfunctie. 

 
4.2 Huidige structuur Muiderberg 
4.2.1 Opbouw Muiderberg 

Muiderberg heeft een historie als badplaats voor ondermeer Amsterdam, met een strand, een 

havensteiger en toegang tot het IJmeer. Ook is Muiderberg bekend als vestigingsplaats van een 

grote Joodse begraafplaats. Tot 1812 was Muiderberg een Goois dorp aan de voet van een 6 

meter hoge ‘berg’ aan de rand van de Zuiderzee bestaande uit een brink, engen en meenten of 

woeste grond. Muiderberg onderscheidt zich van Muiden door het ontbreken van oude verdedi-

gingswerken met uitzondering van een tankval in de dijk rond Buitendijke en enkele losse bun-

kers. De ligging aan de rand van het IJmeer en de groene omgeving met bos en natuur geeft 

het dorp een heel eigen woonkwaliteit. 

 
4.2.2 Landschappelijk niveau 

De groenstructuur op landschappelijk niveau wordt sterk bepaald door het onderscheid tussen 

de hogere zandgronden en de laaggelegen veenontginningen. De oevers langs het IJmeer 

vormen een belangrijke samenhangende groenstructuur. De Oude Zeedijk is ook een belangrijk 

structuurelement op landschappelijk niveau. De zandige ondergrond heeft bijgedragen aan het 

groene beeld van (voormalig) buitenplaatsen, bos en begraafplaatsen dat het huidige dorp zijn 

karakteristieke aanzien geeft. Het dorp wordt in het westen en zuidwesten begrensd door het 

Echobos, de Joodse begraafplaats en het Kocherbos. 

4.2.3 Woonkernniveau 

Op het woonkernniveau is de Brink met haar eenheid aan hagen en bomen en het groen van de 

Dorpsweide midden in het hart van Muiderberg van zeer grote esthetische en historische waar-

de. Daarnaast is de boombeplanting langs de Googweg, de Eikenlaan en het groen op de al-

gemene begraafplaats van structurele waarde. 
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Het groen langs de Tesselschadelaan en de Nienhuis Ruyskade vormt eveneens groen op 

woonkernniveau waarbij echter nog wel eenheid ontbreekt. 

 
4.2.4 Wijkniveau 

 

De Brink 

De Brink met haar lommerrijke uitstraling is formeel geen aparte wijk binnen Muiderberg maar 

vormt ruimtelijk een zeer waardevolle zelfstandige eenheid. Het is het belangrijkste structure-

rende element binnen het ruimtelijk raamwerk van Muiderberg. Het groene karakter zorgt met 

de bebouwing voor een statige uitstraling. De ruimtelijke kwaliteit van de Brink krijgt daardoor 

een zeer hoge waarde. 

 

De Brink wordt gekenmerkt door de eenheid in beeld van de bomen, hagen en bebouwing. 

De grote aantallen bomen bestaan uit soorten als Linde, Eik, Esdoorn en Beuk. De privétuinen 

rond de bebouwing op de Brink sluiten aan bij de groene sfeer van de Brink en maken daardoor 

deel uit van de Brinkruimte. 

 

Kom Muiderberg 

De groene structuren van Kom Muiderberg worden voornamelijk bepaald door groen dat op 

woonkernniveau van belang is. Dit zijn de boombeplantingen langs de Googweg en de Eiken-

laan, het groen op de algemene begraafplaats, de ruimtelijke werking van de dorpsweide en de 

groene wanden van de bossen die de wijk begrenzen. De wijk bestaat uit verschillende losse 

delen met weinig structureel groen. 

 

Kom Muiderberg-Zuid 

Het groen wordt voornamelijk bepaald door het groen van de tuinen van de woningen. 

 

Buitendijke 

Buitendijke is de jongste wijk in Muiderberg. Aan de west- en zuidzijde wordt de wijk begrensd 

door de oude Zeedijk. De wijk hangt ruimtelijk aan twee wegen die parallel lopen aan de kust: 

de Nienhuis Ruyskade en de Tesselschadelaan. 

Aan de noordzijde ligt de kust van het IJmeer. Aan de oostzijde wordt de wijk begrensd door de 

polder. Door de richtingverdraaiing in de wijk is tussen de twee plandelen een breukzone met 

groen ontstaan die voornamelijk een recreatieve functie heeft. Het groen op deze plek bestaat 

voornamelijk uit gras en coniferen waardoor het een kaal beeld oplevert. 

Het overige groen bevindt zich aan de randen. Zo vormen de groene zone aan de oostzijde en 

de kustzone aanleiding tot spelen en recreëren. De woningen aan de oude Zeedijk liggen vrij-

wel allemaal met de achterkant naar de dijk gekeerd. Op deze manier sluiten de achtertuinen 

aan op de groene wereld van de dijk. 

 

Kocherbos-Zuid 

De wijk is groen van opzet. De tuinen spelen hierin een belangrijke rol. De hoofdontsluiting is 

aangezet met laanbeplanting wat een statige uitstraling geeft. De wijk grenst met twee zijden 

aan het open polderlandschap. Aan één zijde wordt de wijk begrensd door een groene wand 

van het Kocherbos. De groene uitstraling van de woonerven vormt een belangrijke kwaliteit, die 

wordt versterkt door het groen van de privé-tuinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De brink is het “plein” in een dorp dat vaak bestaat uit gras en bomen. De brink is van oor-

sprong de boerengebruiksruimte waar het vee werd verzameld, om daarmee als kudde naar de 

gemeenschappelijke weidegronden te gaan. 
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4.3 Huidige structuur buurtschap Hakkelaarsbrug 
4.3.1 Opbouw Hakkelaarsbrug 

Hakkelaarsbrug is een buurtschap en behoort tot gemeente Muiden. De plaats ligt aan de aan-

sluiting van de A1 met de A6, bij de kruising Googweg/Zuidpolderweg. Het buurtschap is ont-

staan tijdens de periode van de zandafgraving, op de kruising van twee vaarwegen, namelijk de 

Muidertrekvaart en de Jodentrekvaart. 

 
4.3.2 Groenstructuur Hakkelaarsbrug 

Hakkelaarsbrug kent geen duidelijke groenstructuur. Het groene beeld wordt bepaald door de 

erfbeplantingen. 
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5 Beleid met invloed op groen 

Diverse beleidsvisies geven richtlijnen voor het groenbeleid van de gemeente Muiden. Hieron-

der wordt een samenvatting gegeven van de voor het groenbeleidsplan relevante informatie. 

5.1 Rijksbeleid 

In de gemeente Muiden ligt een aantal beschermde gebieden.  

Een opsomming van deze gebieden wordt hieronder beknopt weergegeven. 

5.1.1 Natura 2000 (2007) 

De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthe-

tische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het 

initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde na-

tuurgebieden. Binnen de gemeente Muiden zijn er twee Natura 2000-gebieden: 

• Markermeer & IJmeer 

De aanwijzing als Natura 2000-gebied is in procedure en bestaat uit een aanwijzing als een 

Vogelrichtlijngebied en als een Habitatrichtlijngebied. Tevens omvat het Natura 2000-gebied 

een (deel van) een Beschermd natuurmonument. 

• Naardermeer 

De aanwijzing als Natura 2000-gebied is in procedure en bestaat uit een aanwijzing als een 

Vogelrichtlijngebied en als een Habitatrichtlijngebied. 

 
5.1.2 Beschermde natuurmonumenten (2001)  

Al onder de Natuurbeschermingswet 1967 werden natuurgebieden beschermd door het aanwij-

zen van Staats- en Beschermde Natuurmonumenten. Met de inwerkingtreding van de Natuur-

beschermingswet 1998 vervalt het onderscheid tussen Staats- en Beschermde Natuurmonu-

menten, beide worden nu Beschermde Natuurmonumenten genoemd. Daarnaast komen de 

(delen van) Natuurmonumenten die overlappen met Natura 2000-gebieden te vervallen. De in-

standhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied zullen wel mede betrek-

king hebben op de waarden die beschermd werden door het Natuurmonument. 

 

Binnen de gemeente Muiden bestaat één Beschermd natuurgebied namelijk: 

Het beschermd natuurmonument ‘Kustzone Muiden’. De oppervlakte van dit gebied bedraagt 

1.110 hectare en wordt gekenmerkt als een Zoetwatermeer met uitgestrekte kranswiervelden. 

 
5.1.3 Wetlands (2005)  

Wetlands en de planten- en diersoorten die erin leven worden beschermd door het Ramsar 

Verdrag. Wetlands hebben in de natuur belangrijke functies:  

• Wetlands zijn onmisbaar vanwege hun ligging op internationale trekroutes van vogels.  

• Wetlands dienen als kraamkamer voor vissen en andere zeedieren.  

• Wetlands zijn belangrijk voor de mens: voor visserij, recreatie, scheepvaart, waterberging 

tegen overstromingen, drinkwatervoorziening of als aantrekkelijke woonomgeving.  

 

Wetlands waarvan delen binnen de gemeente Muiden vallen zijn het: 

• IJmeer   

• Naardermeer  
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5.1.4 Nationale Landschappen (2007) 

Deze landschappen bezitten elk een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke 

elementen. Samen vertellen ze de geschiedenis van het Nederlandse landschap.  

De Nationale Landschappen worden gekenmerkt door een bijzondere samenhang tussen land-

schapselementen als natuur, reliëf, grondgebruik en bebouwing. 

De Nationale Landschappen waarvan gedeelten binnen de gemeenten Muiden vallen zijn de:  

• Stelling van Amsterdam (begrenzing niet definitief) 

            Kernkwaliteiten: 

- samenhangend systeem van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen; 

- groene en relatief ‘stille’ ring rond Amsterdam; 

-     relatief grote openheid. 

• Nieuwe Hollandse Waterlinie (begrenzing niet definitief) 

            Kernkwaliteiten: 

- samenhangend systeem van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen; 

- groen en overwegend rustig karakter; 

- openheid. 

• Het Groene hart 

             Kernkwaliteiten: 

Hollands-Utrechts veenweidegebied 

-  zeer open landschap; 

-  strokenverkaveling met water-land; 

-  veenweidekarakter. 

 

 
5.1.5 Ecologische Hoofdstructuur (2007) 

Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Zo 

kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en dieren van het ene naar 

het andere gebied migreren. Het totaal van al deze gebieden en de verbindingen ertussen 

vormt de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Nederland.  

Een deel van de Bloemendalerpolder maakt deel uit van de zogeheten Natte As, de ecologi-

sche verbinding tussen het IJmeer en de Biesbosch. De Natte As is onderdeel van de Ecologi-

sche Hoofdstructuur. 

 

5.2 Provinciaalbeleid 

Het Provincaal Waterplan vormt samen met het Provinciaal Milieubeleidsplan en het streekplan 

Noord-Holland Zuid het omgevingsbeleid van de provincie. 

5.2.1 Streekplan Noord-Holland Zuid (17 februari 2003) 

Het streekplan Noord-Holland Zuid bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor een van  

Nederlands meest dynamische regio’s. De belangrijkste ruimtelijke opgaven voor Gooi en 

Vechtstreek zijn die voor groenbeleidsplan van toepassing zijn: 

• ruimte bieden voor het herstel van het watersysteem, verdere terugdringing van de grond-

waterwinning en bieden van voldoende mogelijkheden voor waterberging; 

• behouden en versterken van de (provinciale) ecologische hoofdstructuur; 

• behoud en ontwikkeling van (nieuwe en cultuurhistorische) landgoederen en buitenplaatsen; 

• behoud van de Stelling van Amsterdam en de Hollandse Waterlinie; 

• ontwikkeling en behoud van het hoogwaardige woon- en werkklimaat. 
 
 
5.2.2 Streekplanuitwerking Bloemendalerpolder / KNSF-terrein (19 december 2006) 

In het plangebied Bloemendalerpolder/KNSF komt een geïntegreerde ruimtelijke herinrichting 

tot stand, met als resultaat een stevig Vechtlandschap met een stedenbouwkundige invulling 

van allure, waarin de leefbaarheid voor mens, dier en plant centraal staat. Gelijktijdig wordt 

voorzien in de realisering van een ruimtelijk programma (groene/blauw inrichting, bereikbaar-
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heid, woningbouw en werkgelegenheid) waarover sinds de november 2005 op hoofdlijnen over-

eenstemming bestaat tussen de gemeenten Muiden en Weesp en de provincie Noord-Holland.  

De ruimtelijke opgaven die voor dit groenbeleidsplan van toepassing zijn, betreft de realisering 

van:  

• een robuuste ecologische (groen/blauwe) verbinding tussen IJmeer en Vechtplassen; 

• de cultuurhistorische zichtlijnen tussen de beide kernen, ter versterking van hun identiteit;  

• de Vecht als verbindende schakel tussen Muiden en Weesp; 

• een verbeterde bereikbaarheid vanaf de A1 van Muiden en Weesp; 

• het kwantitatieve ruimtelijke programma voor natuur, water, wonen, werken en recreatie. 
 
 
5.2.3 Provinciaal Waterplan 2006 - 2010 
Klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling hebben steeds meer invloed op het wa-
terbeheer. In het Provinciaal Waterplan 2006 – 2010 ‘Bewust omgaan met Water’ staat globaal 
beschreven wat de provincie samen met haar partners de komende vier jaar doet om ervoor te 
zorgen dat we veilig achter de dijken kunnen wonen, geen natte voeten krijgen bij hevige re-
genbuien en dat de kwaliteit van het water voldoet aan de eisen die we hieraan stellen.  
 
Het waterplan is op 30 januari 2006 vastgesteld door Provinciale Staten. Het beschrijft de ka-
ders voor waterbeheer in Noord-Holland. Binnen deze kaders gaan waterschappen en gemeen-
ten maatregelen treffen om ons te beschermen tegen wateroverlast en om de waterkwaliteit te 
verbeteren. Het opstellen van een waterplan is een wettelijke taak van de provincie. 

Het Waterplan staat niet op zichzelf. Water heeft met heel veel zaken te maken, variërend van 
landbouw tot recreatie en van stadsuitbreidingen tot gezond drinkwater. Daarom hebben is het 
Provinciaal Waterplan afgestemd met het beleid op het gebied van natuur, recreatie, landschap, 
cultuurhistorie, milieu, landbouw, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. 

5.2.4 Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006 

Duurzaamheid is de rode lijn door dit plan, terug te zien in drie strategische beleidslijnen:  

• duurzaam produceren en consumeren;  

• voorkomen van schade aan de menselijke gezondheid;  

• verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. 

 

Het plan is geschreven met HART voor het milieu: Herkenbaar, Aansprekend, Realistisch en 

Toetsbaar. Het accent ligt op ambitieuze maar realistische doelstellingen en een afrekenbare 

uitvoering van dit beleid. 

5.2.5 Compensatieregeling 

De provincie ziet het toepassen van compensatie van (dreigend) onvermijdelijk verlies van na-

tuur- en recreatiewaarden als een middel om deze waarden te behouden en ontwikkelen. 

De toepassing van het compensatiebeginsel is gekoppeld aan de goedkeuring door de provincie 

van planologische besluiten op gemeentelijk niveau, dus vaststelling, wijziging of uitwerking van 

het bestemmingsplan. De inhoudelijke en procedurele eisen die de provincie aan de compensa-

tie stelt, zijn vastgelegd in de ‘Beleidsregel compensatie natuur en recreatie Noord-Holland’. In 

de ‘Handreiking ruimtelijke bescherming en compensatie natuur en recreatie’ staat nadere infor-

matie voor initiatiefnemers en gemeenten die met de beleidsregel te maken krijgen. 

 
5.2.6 Iepziektebestrijding 

De overeenkomst tussen provincie, gemeenten en terreinbeheerders is in 2007 afgelopen. Be-

langrijk is vervolgens de ziekte goed onder controle te blijven houden. Gelet op de besmettelijk-

heid van de ziekte ligt een gezamenlijke vervolgaanpak voor de hand.  

Daarom heeft de provincie onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de opzet van een 

gezamenlijke iepenbeheerorganisatie. Hierbij is gebleken dat een groot aantal gemeenten de 

gezamenlijke aanpak in de vorm van een iepenbeheerorganisatie niet steunen. Op dit moment 

is het nog niet duidelijk hoe de Provincie verder wil met de iepziektebestrijding. 
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5.2.7 Bomen en struiken op waterkeringen 

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) beheert een aantal waterkeringen in de 

gemeente Muiden. Voor deze waterkeringen heeft AGV ook beleid voor de struiken en bomen 

opgesteld
1
. Dit beleid komt neer op handhaving van de bestaande beplanting, tenzij de veilig-

heid in het geding is of de waterkering versterkt moet worden. Dit betekent dat bomen die on-

aanvaardbare risico’s voor de stabiliteit van de waterkering veroorzaken “omdat ze bij omvallen 

een deel van het ‘keurprofiel’ kunnen meenemen” zullen worden verwijderd. Dit geldt ook voor 

dode en ernstig zieke bomen, vanwege veiligheid en het voorkomen van de verspreiding van 

ziektes. In principe wordt de aanplant van nieuwe struiken en bomen niet toegestaan, uit oog-

punt van veiligheid (stabiliteit) en beheer. 

 

5.3 Gemeentelijk beleid 

 
5.3.1 Ruimtelijke visie Muiderberg (30 januari 2008)  

De visie geeft een beeld van de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het dorp en dient als 

uitgangspunt voor de herziening van de bestemmingsplannen. De visie biedt een strategische 

benadering op de toekomst van het dorp waarbij verschillende ontwikkelingen in stedenbouw-

kundig en landschappelijk opzicht worden ingezet voor de ruimtelijke kwaliteit van de gehele 

kern. De visie wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. 

5.3.2 Kwaliteitsinspectie openbaar groen ( 9 januari 2007, concept) 

Grontmij heeft voor de gemeente Muiden de huidige kwaliteit van het openbaar groen in beeld 

gebracht en aan hand van de bevindingen concrete voorstellen gedaan om de kwaliteit van het 

openbaar groen te optimaliseren. Bij deze voorstellen staat een eenvoudige en beheerbewuste 

inrichting centraal. Zo ontstaat een duurzame groene ruimte, die ook op lange termijn een vol-

waardige kwaliteit zal behouden. 

5.3.3 Bosbeheerbeleid 

In 1995 is onderzoek gedaan naar het toe te passen beheer voor het Muiderbos, de Buffer en 

het Echobos. Hierbij is bekeken welke beheersmaatregelen het beste aansluiten bij de actuele 

en potentiële waarden van het Muiderbos, de Buffer en het Echobos en de randvoorwaarden 

van de gemeente Muiden. Concluderend komt het beheer in het algemeen neer op dunnen 

en/of ringen van de opstanden, het ontwikkelen van de bosranden, aanpassen van waterhuis-

houding, het verminderen van exoten en het extensiever beheren van gras. 

Momenteel is in de gemeentelijk bossen (Muiderbos, de Buffer, Echobos) sprake van ecolo-

gisch beheer en beheer gericht op instandhouding. Het accent ligt op het vrijhouden en be-

gaanbaar houden van de paden in de bosgebieden en het onderhouden van watergangen. 

Daarnaast worden ook de aanwezige speelvoorzieningen en terreinmeubilair onderhouden. In 

het Echobos wordt ook het gazon gemaaid, in de Buffer is er nog specifieke aandacht voor het 

weghalen van omgevallen bomen. Het Kocherbos is geen gemeentelijk bos. 

5.3.4 Bermenbeleid (juli 1996) 

In juli 1996 is een advies opgesteld voor het toe te passen beheer in de Muidenbergse bermen. 

In de rapportage zijn de functies en waarden van de bermen beschreven en zijn beheermaatre-

gelen aangegeven om het gewenste beeld te behouden of te ontwikkelen. Dit advies is in Mui-

den niet geïmplementeerd en de werkwijze van 1995 wordt nog altijd in de gemeente aange-

houden. 

                                                                  
1
 Beleidsnota Keurontheffingen Waterkeringen, AGV, 1 mei 2006 

 

Iepziekte is een zeer besmettelijke schimmelziekte die wordt overgebracht door iepenspintke-

vers of via ondergrondse wortelverbindingen tussen iepen. Die kevers kunnen grote afstanden 

afleggen (tot elf kilometer) en daardoor betrekkelijk ver uit elkaar staande iepen besmetten. Na 

besmetting kan een gemiddelde volwassen iep al binnen twee tot vier weken dood zijn. 
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Dit betekent dat met uitzondering van de bermen langs de Zuidpolderweg en Meerkade, de 

bermen worden geklepeld. Het maaisel blijft liggen. De bermen langs de Zuidpolderweg en de 

Meerkade worden gemaaid en het maaisel afgevoerd, dit om de soortenrijkdom verder te ont-

wikkelen. 

 
5.3.5 APV: Behoud van bomen (Hoofdstuk 4, afdeling 5) 

De voorschriften genoemd in Hoofdstuk 4, afdeling 5 van de APV hebben als doel het behoud 

van waardevolle bomen. Centraal in de kapvoorschriften staat het verbod houtopstand (voor-

namelijk bomen) te vellen zonder vergunning van burgemeester en wethouders. 

De kapvergunning kan worden geweigerd op grond van: 

a) de natuurwaarde van de houtopstand; 

b) de landschappelijke waarde van de houtopstand; 

c) de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon; 

d) de beeldbepalende waarde van de houtopstand; 

e) de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; 

f) de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand. 

 

Worden waardevolle bomen illegaal gekapt of gaan zij door andere oorzaken te gronde, dan 

kan een herplantplicht worden opgelegd. 
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6 Gemeentelijke groenambitie 

Gemeente Muiden hecht bijzonder veel waarde aan het groen in haar gemeente. Zij heeft de 

ambitie uitgesproken om als groene gemeente nog groener te worden en daarbij kwaliteitsver-

betering te realiseren. Concreet houdt dit in dat bestaande groenstructuren gehandhaafd blijven 

en daar waar mogelijk verder worden versterkt, uitgebreid of omgevormd.  

6.1 Groenstructuur 

Handhaven van groenstructuren in bovenstaande ambitie betekent dat de groenmassa’s die de 

structuur vormen in stand worden gehouden. Dit betekent echter niet dat bestaand groen in de 

groenstructuur, onveranderd moet blijven. Er zijn op dit moment kansen en knelpunten in de 

huidige structuur die op korte of lange termijn aangepakt moeten worden. Ook heeft groen niet 

het eeuwige leven, uiteindelijk zal het groen vervangen moeten worden. Met het oplossen van 

de knelpunten en bij vervanging zal de groenstructuur (in verbeterde vorm) worden terugge-

bracht. 

Het versterken en uitbreiden van de groenstructuur richt zich vooral op het groen op landschap-

pelijk en woonkernniveau. Aanpassingen op deze niveaus leiden tot de grootst zichtbare struc-

tuurverbetering.  

6.2 Groenkwaliteit 

Naast het versterken van de groenstructuur heeft de gemeente de ambitie om de kwaliteit van 

het groen te verbeteren. In 2006 heeft er een kwaliteitsinspectie van het openbaar groen plaats 

gevonden. Op grond van deze inspecties zijn doelstellingen geformuleerd ter verbetering van 

het openbaar groen in functionaliteit en gebruik en daarmee een verbetering van het beeld. 

Samen met het versterken van de structuur zorgt dit voor een optimalisatie van de totale groen-

beleving in de gemeente Muiden. 

In de volgende hoofdstukken wordt in gegaan op de kansen voor de groenstructuur en aanbe-

velingen voor de groenkwaliteit. 
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7 Groenstructuurvisie  

7.1 Structuurvisie algemeen 

Op basis van de huidige situatie en de ambitie die de gemeente heeft uitgesproken kan de visie 

voor de groenstructuur worden opgesteld. Op landschappelijk-, woonkern- en wijkniveau is de 

algemene groenvisie beschreven. Deze visie is vervolgens vertaald in concrete aanbevelingen 

voor het versterken van de groenstructuur op de verschillende niveaus. 

7.1.1 Structuurvisie landschappelijk niveau  

Visie algemeen: 

• behouden en versterken van het bestaand groen; 

• uitbreiden op de plekken die de landschappelijke groenstructuur verbeteren; 

• het beeld binnen de polders wordt bepaald door openheid en het groen van erfbeplan-

tingen; 

• de woonkernen hebben een zachte, rand, bestaande uit een afwisselend beeld van 

kleinschalige bebouwing en beplanting; 

• landmarks en bijzondere plekken dragen bij aan de oriëntatie in en de identiteit van het 

gebied. Zij worden versterkt door de groenstructuur.  

 

Rondom de woonkernen worden de zachte randen verder versterkt. Dit houdt niet in dat de 

randen per definitie in hun huidige vorm behouden moeten blijven of dat er een dichte groene 

rand om ieder kern moet komen. Bij een ´zachte rand´ bestaat het zicht vanuit de omgeving uit 

een afwisselend beeld van kleinschalige bebouwing met beplanting. Deze beplanting hoeft 

geen openbaar groen te zijn; groen op erven en in tuinen kan hier ook aan bijdragen. Bestaan-

de groene randen kunnen plaats maken voor nieuwe ontwikkelingen mits het karakter in de 

nieuwe situatie terug komt. Op een aantal plaatsen zullen in de huidige situatie de randen ver-

sterkt worden.  

7.1.2 Structuurvisie woonkernniveau  

Visie algemeen: 

• behouden en versterken van het bestaand groen; 

•  de groen- en boomstructuur zijn gekoppeld aan de belangrijkste ontsluitingswegen en   

of watergangen. 

 

De bestaande boomstructuur van de woonkernen is het uitgangspunt voor de ontwikkeling van 

deze structuur op woonkernniveau op lange termijn. Mochten er bomen uitvallen dan dient hier-

voor een duurzame boom terug te komen, waarbij gestreefd wordt naar een sterke boomstruc-

tuur met een duidelijke ruimtelijke functie. Een eenduidig sortiment per straat, passend bij de 

schaal en maat van de plek, zal de structuur versterken. 

De boomstructuur op woonkernniveau bevindt zich voor het grootste deel in de openbare ruimte 

die eigendom is van de gemeente. Daarbij heeft het de voorkeur bomen in eerste instantie in 

gras of beplanting te plaatsen. Wanneer dit niet mogelijk is worden de bomen in een boomspie-

gel in de verharding geplaatst. 

Op een aantal plaatsen wordt de boomstructuur bepaald door bomen op particulier terrein. Er 

moet uit beheersoverwegingen naar gestreefd worden een nieuwe structuur op gemeentegrond 

te realiseren 

Bij ontwikkelingen in de structuur van de woonkernen is het van belang dat de groenstructuur 

minimaal op het bestaande niveau gehandhaafd blijft. Bij nieuwe ontwikkelingen binnen de be-
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bouwde omgeving moet waar mogelijk altijd de kans gegrepen worden om de groen- (en boom) 

structuur te versterken. 

7.1.3 Structuurvisie Wijkniveau  

Visie algemeen: 

• het groen in de wijken versterkt de structuur van de wijk 

• het groen in de wijken sluit in schaal en maat aan bij de functie van het groen 

 

Het groen op wijkniveau zal in eerste instantie een ruimtelijke functie vervullen en de structuur 

van de wijk versterken. Daarnaast is de inrichting van het groen afgestemd op een duidelijke 

esthetische, afschermende, ecologische, waterbergende, recreatieve, welzijn- of historische 

functie. 

De groen- en boomstructuur op wijkniveau zijn van belang voor de ruimtelijke structuur van de 

wijk. Het groen in de wijk speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van de bewoners. Bij 

nieuwe ontwikkelingen, zoals herstructurering binnen de wijk, hoeft men niet star vast te houden 

aan de bestaande groenstructuur op wijkniveau. Van belang is echter wel dat het groen de 

(nieuwe) structuur van de wijk ruimtelijk versterkt en bovengenoemde functies optimaal vervult. 

 
7.2 Aanbevelingen groenstructuur landschappelijk niveau 
7.2.1 Googweg 

De open Noordpolder beoosten Muiden wordt door twee wegen in noord/zuidrichting doorsne-

den, waarbij de Noordpolderweg onbeplant is en de Googweg (Fig.28) voorzien van een ge-

fragmenteerde wegbeplanting. De ruimtelijke eenheid van de polder bevindt zich aan de west-

zijde van de Googweg. Aanbevolen wordt de ruimtelijke eenheid verder te versterken door de 

nu gefragmenteerde laanbeplanting langs de hele Googweg aan te vullen. De fragmentatie ver-

hindert de gewenste markering van de polderrand door een gesloten bomenrij. 

 

 

Fig.28  Googweg 
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7.2.2 Waarborgen openheid Noordpolder beoosten Muiden 

De openheid van de Noordpolder beoosten Muiden (Fig.29) is uniek, zeker in relatie tot de 

randstad. Aanbevolen wordt om deze polder volledig open te houden en ruimtelijke ontwikkelin-

gen die de openheid kunnen schaden niet toe te staan. 

 

 
Fig.29 Noordpolder beoosten Muiden 

 
7.2.3 Kocherbos-Zuid en Kom Muiderberg zuid 

Vanuit de landschappelijke groenstructuur is de ontwikkeling van een nieuwe buitenplaats (Fig. 

30) aan de oostzijde zoals vermeld in de Ruimtelijke Visie Muiderberg gewenst. De groenstruc-

tuur versterkt de ruimtelijke identiteit en het dorp krijgt een duidelijke en herkenbare begrenzing. 

Zie voor verdere toelichting paragraaf 5.3 Ruimtelijke visie Muiderberg. 

 
Fig. 30 Grenzen nieuwe buitenplaats afkomstig uit Ruimtelijke visie Muiderberg, januari 2008 

 

In Bijlage 3 is de kaart met daarop de kansen voor de groenstructuur van het landschap aange-

ven. 
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7.3 Aanbevelingen groenstructuur woonkernniveau (Muiden) 
7.3.1 Vestingwallen 

De vestingwallen zijn op groot aantal plekken voorzien van bomen met bosplantsoen. Om de 

vorm van de vestingwallen meer uit te laten komen en het water meer beleefbaar te maken 

wordt voorgesteld om een groot deel van de onderbeplanting te verwijderen. De bomen die 

structuur bepalend zijn voor de vestingwallen dienen vrij gezet te worden (Fig. 31). Een aantal 

bomen aan de waterkant kan worden opgekroond zodat het water meer beleefbaar wordt ge-

maakt en er aan de zijde van de Ton Kootsingel (Fig. 32) weer de polder in kan worden geke-

ken. Ook zal door het opkronen van de bomen de vorm van de vestingwallen beter tot uiting 

komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 Vestingwallen nabij Singelstraat         Fig. 32 Vestingwallen nabij Ton Kootsingel 

 

7.3.2 Weesperweg 

De boomstructuur bij de entree (Weesperweg) van Muiden wordt op veel plekken onderbroken 

waardoor het niet als een doorgaand groen lint wordt ervaren (Fig.33). Aanbevolen wordt om 

langs de Weesperweg vanaf het viaduct tot aan de rotonde nieuwe bomen te planten waardoor 

eenheid ontstaat. Bij toekomstige herstructureringen kan de bomenstructuur verder vervolmaakt 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.33  Weesperweg 

7.4 Westzeedijk 
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Getracht moet worden om bij een eventuele toekomstige herontwikkeling van het terrein aan de 

Westzeedijk (Fig.34) te streven naar aanplant van bomen van de eerste grootte (bomen die ho-

ger worden dan 12 meter) die hetzelfde beeld (“groene wolken”) geven als de bomen in de ach-

tertuinen van de Weesperstraat (Fig.35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.34 Westzeedijk     Fig.35 Bomen in achtertuinen Weesperstraat 

 
7.5 Aanbevelingen groenstructuur woonkernniveau (Muiderberg) 

 
7.5.1 De Brink  

Op de Brink (Fig. 36) staan nu veel bomen die elkaar wegconcurreren. Hierdoor ontstaan iele 

exemplaren. Er dient in een totaal nieuw ontwerp voor de Brink bepaald te worden welke bo-

men voor de groenstructuur van belang zijn, zodat deze bomen ook uit kunnen groeien.  

 

Fig. 36 De Brink  
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7.5.2 Wiel ‘de Blieckwijk’ 

Op de dijk wordt het water van het wiel ‘de Blieckwijk’ (Fig. 37) met daarachter de dorpsweide 

niet ervaren. Door de bomen hier en daar op te kronen en een aantal te verwijderen, kan het 

water weer worden beleefd en komt de schoonheid van deze plek veel meer tot uiting. 

n.b.:Van een aantal bomen langs het water is gebleken dat deze matig tot slecht van kwaliteit 

is. 

Fig.37 Wiel ‘de Blieckwijk’ 

 
7.5.3 Vinkenplas 

Gelijk aan wiel ‘ De Blieckwijk’ kan de Vinkenplas (Fig.38) meer beleefbaar worden gemaakt. 

Door bomen hier en daar op te kronen en een aantal te verwijderen kunnen zichtlijnen naar het 

water worden gecreëerd. 

 
Fig.38 Vinkenplas 

 
7.5.4 Tesselschadelaan en Nienhuis Ruyskade 

Bij de Tesselschadelaan (Fig.39)en Nienhuis Ruyskade (Fig.40) ontbreekt een heldere boom-

structuur. In de huidige structuur zitten veel gaten en is gewerkt met een groot aantal boom-

soorten waardoor een heldere lijn ontbreekt. Door het toevoegen van bomen en te werken met 

één, hooguit twee boomsoorten kan eenheid worden gecreëerd. 
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Fig.39 Tesselschadelaan                Fig.40 Nienhuis Ruyskade 

 

 

 
7.6 Aanbevelingen groenstructuur op wijkniveau (Muiderberg) 
7.6.1 Speelplek Buitendijke 

Speelplek Buitendijke (Fig.41) is nu niet meer dan een grasveld met coniferen en wat speeltoe-

stellen, terwijl het een plek is met potentie. Ten eerste kan de plek een groener karakter krijgen 

door de toevoeging van meer opgaand groen. Daarnaast zal er gekeken moeten worden hoe 

deze plek een versterkte functie voor de hele wijk zou kunnen krijgen. Er zouden speelaanlei-

dingen ingebracht kunnen worden, waardoor het kind wordt uitgedaagd. Daarnaast zouden en-

kele bomen kunnen worden toegevoegd. 

Fig. 41 Speelplek Buitendijke 

In Bijlage 4 zijn de kaarten opgenomen van Muiden en Muiderberg met daarop aangegeven de 

kansen voor de groenstructuur. 
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7.7 Ontwikkeling Gemeenschapspolder/Bloemendalerpolder en KNSF-terrein 

Zoals in hoofdstuk 4 is beschreven worden de Gemeenschapspolder en Bloemendalerpolder en 

het KNSF-terrein heringericht. De ontwikkeling van deze gebieden wordt onderstaand kort 

weergegeven.  

7.7.1 Ontwikkeling Gemeenschapspolder en Bloemendalerpolder 

De Gemeenschapspolder en een groot deel van de Bloemendalerpolder liggen op het grondge-

bied van Muiden. Met de herontwikkeling van deze polders krijgt Muiden belangrijke nieuwe 

groeimogelijkheden op het gebied van wonen, recreëren en natuur.  

De planvorming van de Gemeenschapspolder en Bloemendalerpolder is nog gaande en wordt 

om deze reden verder in deze rapportage buiten beschouwing gelaten. 

(www.bloemendalerpolder.com) 

7.7.2 Ontwikkeling KNSF-terrein  

Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling is het creëren van een unieke omgeving. Een 

gebied waar het plezierig wonen, werken en recreëren is en waar de voorzieningen in of nabij 

het centrum van Muiden optimaal zijn. Een gezonde combinatie met aandacht voor natuur en 

cultuur en een gevarieerd aanbod van woningen. De planvorming is nog gaande en wordt om 

deze reden verder in deze rapportage buiten beschouwing gelaten. 

(www.knsfmuiden.nl) 

 
7.8 Behoud van groenstructuur 

In de APV is het kappen van bomen geregeld (zie toelichting paragraaf 5.3.5). Nu in dit groen-

beleidsplan de groenstructuur is bepaald, dient bij kapaanvragen zorgvuldig bekeken te worden 

of deze bomen deel uit maken van de groenstructuur op landschappelijk-, woonkern- of wijkni-

veau. Indien dit het geval is, dan dient er te worden bekeken of de boom toch kan worden be-

houden. Indien dit niet mogelijk is in verband met bijvoorbeeld gevaar dan is herplant van toe-

passing, zodat in alle gevallen de groenstructuur gehandhaafd blijft.  

7.9 Uitgifte snippergroen 

Snippergroen is een stukje groen in een woonwijk zonder een duidelijke ruimtelijke functie. Voor 

een gemeente zijn dergelijke stukjes groen vaak kostbaar in onderhoud.  

Uitgifte van snippergroen in de gemeente Muiden is alleen mogelijk op de plekken waar deze 

kleine groenvakken geen deel uitmaken van de groenstructuur op landschappelijk-, woonkern of 

wijkniveau. 

 

Op plekken buiten de groenstructuur worden aanvragen van particuleren voor verkoop van 

snippergroen getoetst op de volgende aspecten: bestemmingsplan, beheeraspecten, bomen en 

kabels en leidingen. 

Indien deze aspecten positief zijn beoordeeld kan worden overgegaan tot de verkoop/ verhuur 

van de stukjes grond.  

Daarbij moet men rekening houden met de volgende voorwaarden: 

• De nieuwe bestemming van deze grond is altijd tuin. 

• Op snippergroen mogen in principe geen vergunningsplichtige bouwwerken worden ge-

plaatst. 

• Het is niet de bedoeling dat snippergroen ingericht wordt als parkeerplaats of stalling voor 

voertuigen zoals aanhangwagens en caravans. 

 

Aanvullend nog de volgende aanbevelingen: 

• De gemeente Muiden kan overwegen om een inventarisatie te maken van alle in aanmer-

king komende stukjes snippergroen en deze in één keer af te stoten zodat kan worden be-

spaard op de kosten van het groenonderhoud en de behandeling van individuele verzoeken.  

• Om te voorkomen dat bewoners op de stukjes snippergroen schuttingen gaan plaatsen kan 

men overwegen om als voorwaarden op te nemen dat de grenzen van deze stukjes worden 

ingeplant met hagen of heesters. 
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8 Oplossingsrichtingen verbeteren groen-

kwaliteit 

 

In hoofdstuk 2 zijn samengevat de belangrijkste resultaten van een kwaliteitsinspectie weerge-

geven. Dat heeft geresulteerd in een overzicht van knelpunten per wijk. Wat opviel is dat in elke 

wijk van de gemeente Muiden knelpunten zijn geconstateerd, waarbij de grootste knelpunten 

betrekking hadden op: 

• Wortelopdruk en onkruid in de boomspiegels. 

• Heestervakken met een lage kwaliteit. De beplanting in deze vakken sluit niet of er zitten 

gaten in de beplanting door betreding. 

• Ongewenste onkruidgroei in verhardingen. Het zijn voornamelijk plaatsen waar machines 

niet bij kunnen komen, bijvoorbeeld achter parkeerbanden en in smalle straatjes. 

 

In dit hoofdstuk zijn de oplossingrichtingen weergeven die de kwaliteit van het groen kunnen 

verbeteren. In onderstaande matrix zijn per wijk oplossingsrichtingen benoemd op gebied van 

bomen, heesters, gras en verharding. Gerelateerd aan de grootste knelpunten hebben de vol-

gende oplossingsrichtingen de grootste prioriteit: 

• Bij bestaande bomen wortelopdruk aanpakken door de bestrating te aan te passen. 

• Heestervakken van een matige of slechte kwaliteit inventariseren en voorzien van een voor-

stel tot verbetering. 

• Frequentie onkruidbeheersing op verharding verhogen en/of overbodige verhardingen ver-

wijderen en omvormen. 
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BOMEN                

Frequentie onkruidbeheersing op boomspiegels verhogen. X     X         

Onderzoek naar mogelijke stabiliteitsproblemen van de bomen aan Heren-
gracht zuid. X               

Bij bestaande bomen wortelopdruk aanpakken door de bestrating te herstra-
ten en indien mogelijk de boomspiegels te vergroten. X X   X X     X 

Bij nieuwe bomen in verharding voorzieningen treffen waarbij wortelopdruk 
wordt voorkomen. X X     X       

Bij herstructurering onderzoeken of het straatprofiel aangepast kan worden, 
zodat bomen in verharding meer ruimte krijgen.         X       

Bij herstructurering onderzoeken of het straatprofiel aangepast kan worden, 
zodat de bomen in de particuliere tuinen kunnen verdwijnen.   X             

Bomen in plantvakken die dicht op de gevels staan, blijven gespaard. Alleen 
als de bomen gevaar opleveren of als de bouwkundige staat van de wonin-
gen in het gedrang komt zullen de bomen worden vervangen.     X       X X 
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BEPLANTING                

Heestervakken voorzien van een matige of slechte kwaliteit inventariseren 
en voorzien van een voorstel voor verbetering. X       X   X X 

Herinrichting van heestervakken in overleg met bewoners.   X             

Vakken met te grote beplanting vervangen.     X           

Heestervakken die niet gesloten zijn voorzien van nieuwe beplanting.     X           

(Blok)hagen die niet functioneel zijn vervangen door lagere heesters.       X     X   

GRAS                

Frequent betrede grasdelen ( bij banken) voorzien van verharding, overige 
kale plekken jaarlijks inzaaien. X X             

VERHARDING                

Frequentie onkruidbeheersing op verharding verhogen en/of overbodige 
verhardingen verwijderen en omvormen. X X X X X   X X 

Grasbetontegels ter plaatse van de parkeerplaatsen vervangen door geslo-
ten verharding.       X         

OVERIG                

Algehele herinrichting van de Brink           X     

 

 

Aandachtspunten: 

• De charme van het Centrum wordt onder andere bepaald door de klinkerbestrating. De 

vele voegen zorgen ervoor dat onkruidgroei in de verhardingen op grote schaal plaats 

vindt. Alleen door goed onkruidbeheer is dit beheersbaar. 

• Bepaalde particuliere bomen zijn beeldbepalend, bijvoorbeeld de eerdergenoemde kas-

tanjes langs de Vechtkade. Extra bescherming van deze bomen is noodzakelijk. 

• De straten van het Centrum bezitten weinig openbaar groen. Door enkele bewoners 

wordt het straatbeeld opgesierd door gevelgroen. Als blijkt dat gevelgroen als prettig 

wordt ervaren zou gemeente Muiden kunnen nagaan in hoeverre gevelgroen verder 

gestimuleerd zou kunnen worden  
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9 Richtlijnen duurzame inrichting en beheer 

Voor een hoge kwaliteit van het groen binnen een gemeente is het niet alleen van belang dat de 

structuur van het groen op orde is, het is misschien nog wel belangrijker dat de groenelementen 

voldoen aan de wensen van de gebruikers. Uit het voorgaande is gebleken dat de groenstruc-

tuur op landschappelijk niveau verbeterd kan worden door uitbreidingen (zie hoofdstuk 7). Op 

wijkniveau is van uitbreiding niet zo zeer sprake, eerder van het oplossen van knelpunten (zie 

hoofdstuk 8). Het grootste deel van de knelpunten heeft te maken met de onderhoudsonvrien-

delijke inrichting en het beheer. 

In dit hoofdstuk zijn de algemene eisen voor inrichting en duurzaam beheer beschreven, die de 

basis kunnen vormen voor het toekomstige (duurzame) beheer en inrichting van het groen in de 

gemeente Muiden. 

9.1 Duurzame inrichting groenelementen 
9.1.1 Algemeen 

• Reserveer voldoende ruimte voor openbaar groen, zowel boven- als ondergronds.  

• Houd rekening met sociale- en verkeersveiligheid. Voorkom onoverzichtelijke situaties en 

een onveilig gevoel door te dichte begroeiing. 

• Houd bij de inrichting rekening met het toekomstige beheer: 

° voorkom overhangende takken en dichte randen langs vakken; 

° houd rekening met de werkbreedtes en de bereikbaarheid voor materieel; 

° voorkom routing in de openbare ruimte die uitnodigt af te snijden door de plantvakken; 

° voorkom met de inrichting het gebruik van paaltjes, plantsoenhekjes of anti-
parkeerblokken; 

° voorkom vele kleine plantvakken, maar streef naar grotere eenheden; 

° voorkom moeilijk te maaien of te vegen hoeken waar veel onkruid op kan schieten; 

° voorkom open plekken waar zwerfvuil zich ophoopt. 
 
9.1.2 Bomen 

• Mogelijke functies: ruimtelijk, esthetisch, afscherming, historisch 

• Voldoende ondergrondse ruimte. Optimale afmetingen (m
3
)voor plantplaatsen zijn bij 

een boom van :  

- 1
e
 grootte (>12m)    25m³ 

- 2
e
 grootte (tot 12m)    16m³ 

- 3
e
 grootte (tot 6m)      9m³ 

•  Groeiplaatsverbetering toepassen (onder verharding bomenzand). 

• Maatregelen voor een optimale waterhuishouding toepassen. 

• Voldoende afstand tot gevels en objecten zoals lichtmasten bovengronds. 

• Voldoende afstand tot kabels en leiding ondergronds. 

• Voorkomen dat bomen te veel licht uit particuliere tuinen wegnemen. 

 
9.1.3 Bosplantsoen 

• Mogelijke functies: ruimtelijk, esthetisch, afscherming, ecologie, recreatie, welzijn. 

• Niet in woonwijken, enkel langs de randen, in parken en langs doorgaande structuren. 

• Niet in te kleine vakken (bijvoorkeur minimaal 500m²). 

• Inrichting afstemmen op een dicht plantvak (wildverband). 

• Overlast aan de randen voorkomen (voldoende randafstand, kleine soorten aan de ran-

den, niet direct langs verharding. 
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9.1.4 Sierheesters en bodembedekkers 

• Toepassing: ruimtelijk, esthetisch. 

• In plantvakken altijd langs de randen lage heesters en bodembedekkers toepassen. 

Grote solitaire heesters of heestergroepen achter in het vak toepassen. Deze soorten 

moeten de ruimte hebben om, zonder veel onderhoudsmaatregelen, uit te kunnen 

groeien.  

• Bij heestervakken met één soort ruime randafstand houden.  

• Altijd rekening houden met zichtlijnen voor de verkeersveiligheid. 

 
9.1.5 Hagen en blokhagen 

• Toepassing: ruimtelijk, esthetisch, afscherming. 

• Goede oplossing voor smalle plantvakken in straten, wel onderhoudsintensief. 

• Mogelijke alternatieven (indien passend in de omgeving):  

o rooster van klimplanten (ruimtebesparend en snel resultaat) 

o gevlochten wilgentenen (ecologisch en onderhoudsarm) 

 
9.1.6 Heesterrozen 

• Toepassing: esthetisch 

• Vakken met heesterrozen voorzien van een afplantrij of bodembedekkers om openheid 

van het vak in de winter tegen te gaan. 

 
9.1.7 Kruidachtige sierbeplanting 

• Toepassing: esthetisch 

• Onderhoudsintensief, allen toepassen op accentpunten. 

•  Rekening houden met gebruik van de omgeving en de mogelijkheid tot betreding van    

             het vak. 

 
9.1.8 Gras 

• Toepassing: ruimtelijk, esthetisch, ecologisch (ruig gras), waterberging (wadi’s), recreatie 

• Gazon is een relatief voordelig inrichtingselement in de openbare ruimte met een grote 

ruimtelijke werking. Toepassen van gazon nodigt wel uit tot spelende kinderen en hon-

denpoep,  hetgeen niet samengaat. Een duidelijk speel- en/of hondenpoepbeleid van de 

gemeente en goede afstemming met bewoners is belangrijk wanneer groen naar gazon 

wordt omgevormd. 

• Een extensiever voorbeeld van grotere grasoppervlakten is een bloemenweide. Wel be-

langrijk is de toepassing hiervan op de juiste plaats (binnen woonwijken afstemmen met 

bewoners). 

 
9.1.9 Plantenbakken 

• Toepassing: ruimtelijk, esthetisch 

• Alleen bakken toepassen van duurzame materialen. 

• Rekening houden met gebruik van de omgeving en de mogelijkheid tot betreding van het 

vak. 

 
9.2 Groenbeheerplan 

Om de gewenste groenstructuur te bereiken en te behouden is een goed groenbeheerplan 

noodzakelijk. Door dit te baseren op een kwaliteitsgestuurd beheersysteem is communicatie 

over de gewenste kwaliteit duidelijker en is helder inzicht te geven over de benodigde budget-

ten. 

9.2.1 Kwaliteitsniveaus 

Het groenbeheerplan is één van de uitwerkingen van het groenbeleidsplan. In dit plan worden 

de onderhoudsniveaus binnen de gemeente gekoppeld aan de verschillende onderdelen uit de 

groenstructuur. 

Deze niveaus zijn bijvoorbeeld “intensief”, basis en extensief. Aan de hand van kwaliteitsni-

veaus uit de landelijke standaard van de CROW (A+, A, B, C, D) kan een omschrijving worden 
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gemaakt die specifiek voor de gemeente van toepassing is. De kwaliteit van het groen binnen 

een gebied in de gemeente met een onderhoudsniveau “hoog” moet dan bijvoorbeeld voldoen 

aan een kwaliteitsomschrijving die vergelijkbaar is met de landelijke standaard B en A. 

De volgende onderverdeling kan op basis van de groenstructuur gemaakt worden: 

intensief • accenten binnen de woonkernen 
(bijvoorbeeld dorpscentra, entrees, kerken, station, gemeentehuis) 

basis • groen- en boomstructuren op woonkernniveau 

 • groen- en boomstructuren op wijkniveau 

extensief • grootschalig groen in de stadsranden 

 • groenelementen met een ecologische functie 

 • groenelementen in het buitengebied 

 
9.2.2 Huidig beheer 

Per deelgebied (wijk, woonkern) kan aan de hand van de opgestelde kwaliteitsomschrijving de 

huidige kwaliteit van het groen in beeld worden gebracht. Aan de hand van de huidige beheers-

budgetten kan per beheergroep inzichtelijk worden gemaakt wat deze in de huidige situatie kos-

ten. 

9.2.3 Gewenst beheer 

Aan de hand van het groenbeleidsplan en de kwaliteitsomschrijving kan het gewenste beeld per 

beheergroep en per deelgebied worden gegeven. Aan de hand van werkpakketten kan bepaald 

worden welke budgetten er bij deze ambitie nodig zullen zijn.  

Door de werkpakketten en budgetten onder te brengen in een beheerssysteem kan hiermee 

ook meer planmatig en inzichtelijk worden omgegaan.  

 
9.2.4 Bermenbeheer 

Voor het bermenbeheer ontbreekt het nog aan een helder beleidskader. De kwaliteiten waaraan 

het bermenbeheer moet voldoen kan in het groenbeheerplan worden omschreven. Als aanvul-

ling hierop zou, separaat of als onderdeel van het groenbeheerplan, omschreven moeten wor-

den volgens welke gedragscode de maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd. In de gedragsco-

de staat op welke wijze wordt omgegaan met beschermde plant/ en diersoorten in relatie tot de 

flora en faunawet. Daarnaast staat helder omschreven waar welk soort maaibeheer wordt uit-

gevoerd (traditioneel of ecologisch) en hoe omgegaan wordt met de verkeersveiligheid (maxi-

male vegetatiehoogte in relatie tot de toegestane verkeersnelheden).  

Hierop vooruitlopend zou een verkenning gedaan kunnen worden bij welke (typen) bermen welk 

(type) maaibeleid toegepast zou kunnen worden, rekening houdend met de verschillende func-

ties, randvoorwaarden en de kosten. Dit zou een eerste aanzet kunnen vormen voor het hierbo-

ven genoemde ontbrekende beleidskader. 
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10 Samenvattende conclusies en prioriteiten  

10.1 Conclusies 

 Ten aanzien van het groenbeleid in de gemeente Muiden kunnen de volgende conclusies wor-

den getrokken: 

 

• Gemeente Muiden hecht bijzonder veel waarde aan het groen in haar gemeente en heeft de 

ambitie om nog groener te worden en daarbij kwaliteitsverbetering te realiseren. 

 

• De groenkwaliteit kan gemeentebreed op diverse punten verbeterd worden. Met name op 

gebied van: 

- (Frequentie) onkruidbeheer op verharding 
- Omvormen van beplantingsvakken met beplanting die te groot is voor het vak 
- Omvormen van hagen die niet functioneel zijn 
- Herstraten en vergroten van boomspiegels die verharding opdrukken 
 

• De gemeente Muiden besteedt structureel minder budget aan het onderhoud van het open-

baar groen vergeleken met het kostenbeeld dat gebaseerd is op de gemiddelde beeldkwali-

teit (B) voor woonwijken.  

In 2007 is er een verschil van circa 110.000 euro. Dit komt in grote lijnen overeen met de  

inzet van circa 2 fte’s (fulltime-equivalenten). 

 

• In dit groenbeleidsplan is een groenstructuur op landschappelijk-, woonkern- of wijkniveau 

benoemd. Deze groenstructuur kan op een aantal punten worden versterkt. 

Op de Brink in Muiderberg en de Vestingwallen in Muiden kan juist door verwijdering van 

groen een structurele kwaliteitsverbetering worden gerealiseerd. Dit geldt ook voor de wielen 

“Blieckwijk” en “Vinkenplas” in Muiderberg. 

 

• Uitgangspunt is dat de voorgestelde groenstructuur gehandhaafd dient te worden. Bij kap-

aanvragen moet worden voorkomen dat bomen uit de groenstructuur op landschappelijk-, 

woonkern- of wijkniveau worden gekapt. In de groenstructuur wordt ook geen “snippergroen” 

uitgegeven. 

 

• Buiten de groenstructuur kan de gemeente overwegen over te gaan tot uitgifte van snipper-

groen. Dit kan een besparing in onderhoud opleveren. Verzoeken hiervoor van particulieren 

zullen moeten worden getoetst op de volgende aspecten: bestemmingsplan, beheeraspec-

ten, bomen en kabels en leidingen. Daarnaast kunnen bij uitgifte aanvullende voorwaarden 

worden gesteld met betrekking tot bestemming (tuin) en/of gebruik (bijvoorbeeld geen 

bouwwerken, geen parkeerplaats/stalling).  

 

• Om in de toekomst knelpunten rondom groenbeheer te verminderen is het raadzaam de 

voorgestelde richtlijnen voor duurzame inrichting en beheer (hoofdstuk 9) toe te passen bij 

renovaties, herinrichting en nieuwe werken.  

Daarnaast is het voorstel gedaan om -met als basis deze richtlijnen- het groenbeheer uit te 

werken in een groenbeheerplan en een planmatig (kwaliteitsgestuurd) beheersysteem. 
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10.2 Prioriteiten 

Om de kansen en knelpunten die in dit plan zijn genoemd te verwezenlijken/ op te lossen zijn 

de volgende prioriteiten te benoemen. 

 

Er zijn twee integraal aan te pakken prioritaire projecten benoemd in dit rapport: 

• De Brink 

• De Vestingwallen  

 

Het is het raadzaam naast het groen ook te kijken naar verharding, parkeren en verlichting. 

 

In principe zijn in elke wijk van de gemeente Muiden knelpunten gesignaleerd. Die komen dus 

allemaal in meer of minder mate in aanmerking voor een inhaalslag. De wijken waarvoor waar 

het groen op korte termijn aangepakt dienen te worden zijn: 

• Zuid-West (Muiden) 

• Buitendijke (Muiderberg) 

 

Daarnaast is het van belang voor één van de grotere knelpunten in de openbare ruimte een 

plan op te stellen: Onkruid op verharding. 

Ook is het zinvol om op korte termijn een eerste aanzet te maken voor het bermenbeleid met 

het invullen van een typologie van bermen en bijbehorend maaibeleid (zoals voorgesteld in 

9.2.4) en een eerste verkenning uit te voeren naar een planmatig (kwaliteitsgestuurd) beheers-

systeem. 

 

Voor de kansen in de groenstructuur kan een snel resultaat worden bereikt met het aanpakken 

van de zichtbaarheid van de wielen, ‘de Blieckwijk’ tegen de dorpsweide en de Vinkenplas. 

 

 
10.3 Voorstel uitvoeringsprogramma 

Het volgende uitvoeringsprogramma voortvloeiend uit dit groenbeleidsplan wordt voorgesteld. 

 
Integrale herinrichting De Brink Muiderberg (groen, verharding, verlichting, voorzieningen)  

• Planvorming i.o.m bewoners 2
e
 kwartaal 2009 

• Besluitvorming binnen de gemeente 3
e
 kwartaal 2009 

 
 

Uitwerken optimalisering inrichting vestingwallen Muiden (groen, voorzieningen, paden). 

• Planvorming i.o.m bewoners 3
e
 kwartaal 2009 

• Besluitvorming binnen de gemeente 4
e
 kwartaal 2009 

 
 

Verkenning onkruidbeheersing op verhardingen 
Een verkenning van de mogelijkheden om de onkruidbestrijding op verhardin-
gen op een hoger niveau te brengen, wat zijn de (on)mogelijkheden, de voor- 
en nadelen en de kosten 

 

• Uitvoeren verkenning & besluitvorming gemeente 1
e
 helft 2009 

 
 

Verkenning planmatig beheersysteem van het groen.  
Nagaan mogelijkheden voor planmatige beheerssystemen, voor- en nadelen 

• Uitvoeren verkenning & besluitvorming gemeente 2
e
 helft 2009 

 
 

Uitwerking bermenbeleid.  
Typologie van bermen en bijbehorend maaibeleid 

• Uitvoeren verkenning & besluitvorming gemeente 1
e
 helft 2009 

 
  

Vergroten zichtbaarheid voor de wielen “Blieckwijk” en “Vinkenplas” 
� Blieckwijk  1

e
 helft 2009 

� Vinkenplas 2
e
 helft 2009 
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Verbeteren van de groenkwaliteit in de wijken 

• Basis zijn de geconstateerde knelpunten om het groenbeheer 

• Per wijk wordt in overleg met bewoners een plan gemaakt voor het verbeteren van de groenkwaliteit
 *)
 

• Gefaseerde planvorming en uitvoering: 
� Zuidwest 2010 
� Buitendijke 2011 
� Centrum Muiden 2012 
� Kom Muiderberg 2012 
� Kom Muiderberg-Zuid 2013 
� Mariahoeve 2014 
� Noordwest (in samenhang met ontwikkeling KNSF-terrein) 2015 

*) Een denkbare benadering is een Interactieve aanpak waarbij de gesignaleerde knelpunten en mogelijke oplossings-

principes worden gepresenteerd en in overleg met betrokken bewoners worden toegepast (bijvoorbeeld tijdens een 

discussie-/informatie-avond). Na uitwerking worden de resultaten uitgewerkt en doorgerekend en teruggemeld aan de 

bewoners (vaststelling keuze maatregelen). Daarna kan uitvoering plaatsvinden.  

 

 
10.4 Kostenindicatie uitvoeringsprogramma 

Bij het in 10.3 weergegeven uitvoeringsprogramma zal rekening moeten worden gehouden met 

onderstaande indicatieve kosten. 

 
Integrale herinrichting  

• Integrale herinrichting De Brink Muiderberg  i.o.m bewoners (planvorming en uitvoe-
ring) 

€ 100.000 

• Optimalisering inrichting Vestingwallen Muiden i.o.m. bewoners (planvorming en 
uitvoering) 

€ 75.000 

 
Verkenningen  

• Onkruidbeheersing op verhardingen € 10.000 

• Planmatig beheersysteem groen € 15.000 

• Uitwerking bermenbeleid € 10.000 

 
Vergroten zichtbaarheid wielen “Blieckwijk” en “Vinkenplas 

� Uitvoering  € 20.000 
  
Verbeteren van de groenkwaliteit in de wijken 

� Fonds voor de wijkaanpak € 500.000 

 

Dit betekent voor 2009 en 2010 de volgende financiële lasten: 
• 2009 

(integrale herinrichtingprojecten, verkenningen en ”vergroten zichtbaarheid”) 
€ 230.000 

• 2010 (aanpak groenkwaliteit Zuidwest) € 100.000 
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• Ruimtelijke visie Muiderberg (30 januari 2008 IMOSS) 

 

• ANWB Topografische Atlas Noord-Holland, 1:25.000, 2004 

 

• Historische Topografische Kaarten Noord-Holland, 1:25.000, 2003 

 

• Grote Topografische Atlas van Nederland, West Nederland, 1:50.000, 1987 

• www.bloemendalerpolder.com 

 

• www.knsfmuiden.nl (De afkorting KNSF betekent: Koninklijke Nederlandsche Springstoffen-

fabrieken. In 1996 is het omgevormd tot een investeringsmaatschappij) 

 

• www.hksm.nl (historische kring stad Muiden) 
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Bijlage 1: Kaart bestaande groenstruc-

tuur van het landschap 
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Bijlage 2: Kaarten bestaande 

groenstructuur van de woonkernen 
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Bijlage 3: Kansen groenstructuur van 

het landschap 
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Bijlage 4: Kansen groenstructuur woon-

kernen 
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