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Aanleiding:

• Motie Groene Blaadjes (zomer 2016)

De gemeenteraad vindt het belangrijk om de kwaliteit en 
uitstraling van het groene karakter binnen de gemeente 
Apeldoorn te versterken.



‘Schot voor de boeg’ (2017)

Passend bij 
omgeving



Groenplan

vier integrale groene kernopgaven:

• Versterken groen-blauw netwerk in en om de stad

• Meer groen en blauw in dé Binnenstad van de • Meer groen en blauw in dé Binnenstad van de 

Veluwe

• Meer en beter groen in wijken en dorpen

• Versterken karakteristieke landschappen



Groenplan:

gezonde en toekomstbestendige 
groene leefomgeving

focus op drie doelen:

• Doel 1: Natuurlijk systeem vormt een veerkrachtige basis • Doel 1: Natuurlijk systeem vormt een veerkrachtige basis 
voor natuur en ecosysteemdiensten.

• Doel 2: Groen helpt om de gevolgen van 
klimaatverandering te beperken.

• Doel 3: Groen draagt bij aan de gezondheid van onze 
inwoners.



Meer en beter groen in wijken en dorpen

In 2018: 

€ 100.000,- voor het toevoegen van kleur&fleur in de dorpen en 
buurtschappen van Apeldoorn.

Burgerparticipatie!
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uitgangspunten:
Meer en beter groen in wijken en dorpen

• Het betreft een Kwaliteitsverbetering van de (groene) openbare ruimte, 
daar waar het nu versleten/afwezig is;

• Het betreft een Duurzame beplanting, in principe voor minimaal 10 jaar en 
bij voorkeur in de volle grond. 

– Ecologie: – Ecologie: 

• Wilde flora

• insecten

• Alleen A-locaties komen in aanmerking. Daarbij moet je denken aan 
winkelcentra, invalswegen, dorpskernen, binnenstad, stadparken en 
verzorgings-/ziekenhuizen;

• Het groen is kleurig èn passend in de omgeving en volgt de vormgeving 
hiervan;
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Suggesties:

Bloemrijk grasland (‘wilde flora’)

292 ha. in de gemeente Apeldoorn (“bijenlinten”)

154 ha. in de stad, 138 ha. in buitengebied en dorpen



Suggesties:

Concept: Prairie Garden 

- Een natuurlijk uitzicht, 
elk seizoen weer anders

- Veel belevingswaarde 

Voorbeeld: Prinses Amaliapark

- Veel belevingswaarde 
voor weinig onderhoud

- Trekt bijen, vlinders en 
andere insecten aan



Suggesties: fruitbomen



Suggesties: bloembollen (voor verwildering)



Suggesties: 

toepassing van ecologisch interessante planten, 
verwilderingsbollen of wilde flora.
(naast meer kleur ook meer insecten!)

Bijenlint



Planning:

Dorpen/buurtschappen:

• Feb-juni:concrete voorstellen maken ter verbetering van de 
uitstraling van het groen per dorp/buurtschap
– passend bij het dorp of buurtschap en bij de historie 

– bewoners van de dorpen/buurtschappen er bij betrekken

• Voor 1 juli: Voorstellen/ideeën indienen• Voor 1 juli: Voorstellen/ideeën indienen
– (bij wijkbeheerder Sjoerd de Boer)

Gemeente Apeldoorn:

• Juli-aug.: afwegingen en keuzes maken

• Voor 1 sept.: gemaakte keuzes naar dorpsraden

• V.a. okt 2018: uitvoering plannen



Vragen?


