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Inleiding 
 
Groen is belangrijk voor mens, dier en plant. Alphen aan den Rijn is een groene stad in het 
Groene Hart. In en om de stad is het groen van grote waarde. Zowel in de stadsvisie Alphen 
2018 als in het collegeprogramma is de waarde van groen onderkent. Voor u ligt het 
Groenbeleidsplan (hierna: GBP) van de Gemeente Alphen aan den Rijn. 
 
Het uitgangspunt van dit GBP is om het bestaande groen in Alphen aan den Rijn te behouden 
en te ontwikkelen. Het biedt een kader voor het werk van ontwerpers en beheerders en voor 
de gewenste onderhoudskwaliteit van het openbaar groen. De uitgangspunten zijn 
vastgelegd in de thema’s: duurzaamheid, ecologisch groenbeheer, bomen, 
participatie/educatie/communicatie, ziekten en plagen, parken en groene beeldkwaliteit, 
beheer en onderhoud. 
 
Definitie Groenbeleid 
Het groenbeleidsplan geeft aan hoe de gemeente Alphen aan den Rijn de komende 10 jaar 
het groen in de stad en dorpen wil ontwikkelen.  De boom neemt als drager van de 
groenbeleving een centrale plaats in bij het Alphense groenbeleid. Maar ook het overige 
groen speelt een belangrijke rol. Met het totale groenstructuurplan als uitgangspunt gaat het 
groenbeleidsplan in op hoe dat beeld bereikt kan worden. Het geeft uitgangspunten en 
randvoorwaarden voor het groenbeheer, geeft aan hoe groen in nieuwe wijken wordt 
ontwikkeld, hoe tijdens reconstructiewerkzaamheden met groen wordt omgegaan, waar 
bijzondere accenten in het groen voorkomen en hoe we ecologie en biodiversiteit 
bevorderen.  

Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 is het doel van het groenbeleidsplan beschreven en gaan we in op de waarde 
van het groen en de  wettelijke, beleids- en financiële kaders van het groenbeleidsplan. 
Hoofdstuk 2 beschrijft het bestaande beleid, de gebiedstypologieën en de gegevens en 
aantallen van onze gemeente. Hoofdstuk 3 beschrijft de ambitie, in hoofdstuk 4 wordt de 
visie in een aantal thema’s beschreven en worden er speerpunten per deelgebied benoemd. 
Hoofdstuk 5 gaat nader in op de acties.  
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Hoofdstuk 1. De waarde van het groen en kaders voor het groenbeleid 
 
1. 1 De waarde van het groen’ 
Het groen in de stad vervult veel functies; kijkgroen, speelgroen, gebruiksgroen, 
verkeersgroen. Aan de functie en het gebruik ontleent het groen vaak zijn waarde. 
De waarde van het groen kan ook breder worden bekeken zoals waarde voor 
volksgezondheid en klimaat.  In deze bredere context zijn 6 hoofdcategorieen of functies te 
onderscheiden: 

 ecologie 
 leefkwaliteit 
 milieu  
 klimaat 
 economie 
 veiligheid. 

  
Hetzelfde groen kan meerdere van deze functies vervullen. Functies die allemaal relevant zijn 
voor een goed woon- en leefklimaat in de stad. Een groen ingerichte openbare ruimte is een 
effectieve en efficiënte manier om zowel ruimtelijke, economische als maatschappelijke 
doelen in ons woon- en leefklimaat te bereiken. 
 
Ecologie (natuur) 
Groen in de stad is belangrijk voor mens, plant en dier en levert een bijdrage  aan de 
biodiversiteit. Groen heeft dus grote betekenis voor flora en fauna. 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 
doelstelling.  

 
Ruige oevers in Kerk en Zanen 
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Leefkwaliteit (gezondheid en leefbaarheid) 
Een groene stad betekent een prettige leefomgeving om in te wonen en te werken. Ruimte en 
groen op korte afstand van de woning of werkplek draagt bij aan een gezonde 
stadsbevolking. Groen is een middel om de sociale samenhang in de stad verbeteren 
(gebruik van parken, samen groenstroken onderhouden). 
 
Milieu (klimaat) 
Groen draagt bij aan klimaatbeheersing. Bomen en planten nemen voor een deel de 
koolstofdioxide (CO2) op die we veroorzaken met ons energie- en brandstofverbruik. 
CO2 wordt omgezet in zuurstof. Groen heeft een gunstig effect op de temperatuur, de 
waterbergingscapaciteit neemt toe en groen kan in bepaalde seizoenen de geluidsoverlast 
verminderen. Het ruisen van bladeren heeft een gunstig effect op de beleving van hinderlijke 
geluiden. Groen heeft invloed op het afvangen van fijnstof.  
 
Ruimtelijke kwaliteit 
Een andere manier van waarderen, is de waardering naar ruimte en functie. Deze waardering 
gebeurt op basis van de thema’s ruimtelijke waarde, functionele waarde, belevingswaarde, 
toekomstwaarde. Dit bepaalt de waarde van het groen in de ruimtelijke context van de stad. 
Deze methode is gebruikt voor het waarderen van het bestaande groen in Alphen aan den 
Rijn en terug te vinden in het rapport ’Inventarisatie groenstructuur Alphen aan den Rijn’ van 
2006. Het rapport is de basis voor het groenstructuurplan.  
 
Economie 
Een groene stad is aantrekkelijk voor wonen, toerisme en recreatie. Een groene omgeving 
trekt bedrijven aan. Het gunstig economisch effect van groen vindt men terug in de 
(waarde)stijging van onroerend goed. Andere economische voordelen van een groene stad 
uiten zich in de opbrengsten uit recreatie en toerisme, het terugdringen van energieverbruik 
en het positieve effect op de gezondheid van bewoners en werknemers. 

 
Gebruik van recreatiegebied Zegersloot 
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Veiligheid 
Groen zetten we in als verkeersgeleiding, door de groenstructuur langs wegen kan men laten 
zien dat er een kruising aankomt. Het scheiden van verkeersfuncties geeft veiligheid.  

 
Veiligheid – Groen in verkeersgeleiding 

 
Groen is ook een aandachtspunt als het gaat om sociale veiligheid. Men houdt ten allen tijde 
doorzicht bij openbare fietspaden/wandelpaden. Daarnaast bevordert groen de sociale 
cohesie, door het samen gebruik maken van grote groenstructuren als parken. Dit beïnvloedt 
de veiligheidsbeleving.  
 
 
1.2 wettelijke kaders 
De wettelijke kaders waarbinnen we dit nieuwe beleid realiseren zijn de Flora en Faunawet, 
de Ecologische hoofdstructuren en de Boswet.  
 
1.3 Beleidskaders 
Basis voor de opbouw van het groenbeleidsplan is het groenstructuurplan (2009/558), de 
structuurvisie Buitengebied (2007/19804) en het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie 
Buitengebied” (2008/31364). Hoofdstuk 3 beschrijft het bestaande beleid. 
 
 
1.4 Financiële kaders 
Sinds 2006 beschikt de gemeente Alphen aan den Rijn over het kwaliteitsplan ‘kiezen voor 
kwaliteit’. Dit kwaliteitsplan geeft op stadsniveau invulling aan de gewenste 
beheerkwaliteiten in de openbare ruimte en de hiervoor benodigde financiële middelen.  
 
Dit budget is onderverdeeld in een budget voor het jaarlijkse lopende onderhoud en het 
eveneens jaarlijks gemiddeld benodigd budget voor vervangingen. Deze 
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vervangingsinvestering heeft als dekkingsbron de Integrale Reserve Stadsbeheer waarbij de 
uitname uit deze reserve aan de hand van noodzakelijkheid per project wordt bepaald. 
Behalve de directe kosten rekenen we in het kwaliteitsplan ook indirecte kosten aan het 
groenareaal toe. Deze kosten betreffen de voorbereidingskosten, de verkeersmaatregelen en 
het toezicht, die nodig zijn voor de uitvoering van opdrachten voor het openbaar groen.  
  
Voor 2011  is een herziening van “kiezen voor kwaliteit” voorzien. De raad kiest dan voor 
een kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte in afweging tot de hiervoor benodigde 
financiële middelen. Dit groenbeleidsplan dient te passen binnen deze keuzes.   
 
 
 

 
Zwammerdam in vogelvlucht 
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Hoofdstuk 2 Huidige situatie “Groen” in Alphen 
 
 
2.1 Groen in Alphen aan den Rijn 
De bestaande groenstructuur is de basis van de groenkwaliteit van de stad en dorpen. Veelal 
zijn de bomen een dragend onderdeel van deze groenstructuur, maar ook het groen van 
heesters en gras is belangrijk. De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft al menige prijs 
binnengehaald met haar groen (groenste stad van Nederland en van Europa). In het in 2008 
vastgestelde groenstructuurplan wordt gesteld dat het uitgangspunt is dat de bestaande en 
vastgestelde (hoofd)groenstructuur wordt gerespecteerd en versterkt (zie bijlage 1). Het is 
belangrijk aandacht te besteden aan een aantal speciale gebieden en randvoorwaarden, die 
een rol spelen bij de bestaande groenkwaliteit.  
 
Bestaand beleid 

Groenbeleid in Alphen aan den Rijn heeft de afgelopen decennia een belangrijke rol gespeeld 
in de openbare ruimte. Door het bestaande groenbeleid hebben we bijv. prachtige 
groenstructuren en een groot aantal beschermwaardige bomen kunnen realiseren. Op dit 
moment is het groenbeleid veelal opgenomen in afzonderlijke documenten. Een aantal 
belangrijke beleidsdocumenten voor het groen zijn, naast het al eerder genoemde 
groenstructuurplan, de inventarisatie beschermwaardige bomen, kiezen voor kwaliteit, het 
speelruimteplan, het stedelijk waterplan 2 en de basisvisie natuurlijk groenbeheer. Ook in 
het nieuwe collegeprogramma is veel aandacht voor groen.  

 
Beschermwaardige boom … 
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In bijlage 2 is een algehele inventarisatie van gemeentelijke groengeoriënteerde 
beleidsplannen en wet- en regelgeving opgenomen. De bijlage omvat het huidige kader voor 
het groenbeleid en gaat daarbij in op de samenhang en afstemming tussen de verschillende 
plannen.  Door het samenbrengen van alle groenaspecten uit de diverse beleidsplannen in 
dit plan geeft het gebundeld richting aan ontwerp, onderhoud en groenbeheer en realisatie 
van de diverse groene uitgangspunten. Voorbeelden zijn ecologische oevers die zijn 
vastgesteld in het waterplan dd. Juli 2008 en de informele speelruimte zoals beschreven in 
het speelruimteplan dd. december 2005. 
 
We maken dagelijks keuzes in het beheer die ook van invloed zijn op de verschijningsvorm 
en de waarden van het groen. De invloed van burgers en de belangen van andere disciplines 
is groot. Steeds worden belangenafwegingen gemaakt. De wens is om met het 
groenbeleidsplan enige sturing te geven aan deze soms moeilijke afwegingen.   
 
 
Bestaande areaal 
Het totale groenareaal van de gemeente Alphen aan den Rijn is onder te verdelen in de 
volgende producten: 
 
Bomen in gras en beplantingen  24.050 st 
Bomen in verhardingen    4.830 st 
Knot- en vormbomen    3.150  st 
Hoge heesters incl. hakhout 465.700   m2 
Lage heesters incl. bodembedekkers en hagen 331.620 m2 
Gazon incl. trapvelden 975.980 m2 
Ruig gras 1.185.400m2 
Riet en oeverbeplantingen, incl. natuurvriendelijke oevers      40.140m2 
Eenjarige en vaste planten       660m2 
Begrazing    215.340m2 
 
Hierin zijn begrepen:  
Participatievakken particulieren  69.708 m2 
Gemeentelijke beschermwaardige bomen    756    st. 
 
Particuliere beschermwaardige bomen   1460   st. 
   
Stad in ontwikkeling 
Het ruimtelijk beleid van Alphen aan den Rijn is gericht op het behouden van het 
binnenstedelijke groen en de openbare ruimte. Hiertoe stellen we criteria op om goede 
afwegingen te kunnen maken in kwantiteit en kwaliteit van het openbaar gebied, groen, 
speelruimte, water en parkeervoorzieningen. Er vindt een heldere belangenafweging plaats. 
Dit biedt echter geen garantie dat in alle gevallen waardevol groen in stand kan blijven. Als 
groen moet wijken voor nieuwe plannen en bovengenoemde criteria niet worden gehaald, 
vindt compensatie plaats in de directe omgeving. 
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Bodemgesteldheid 
Kenmerkend voor Alphen aan den Rijn is de bodemgesteldheid. Het grondgebied is grofweg 
te verdelen in drie gebieden; het centrum en de kleine kernen, Ridderveld en Kerk& Zanen. In 
deze gebieden is er sprake van verschillende mate van het inzakken van de ondergrond 
ofwel de zettingsgevoeligheid.  
 
In het centrum, het lint van Aarlanderveen en de kern van Zwammerdam komen nauwelijks 
zettingen voor. De aanwezigheid van rivierduinen hebben een gunstig effect. De frequentie 
van reconstructie is daardoor  lager. Twee effecten voor het groen: bomen krijgen minder 
vaak te maken met een veranderde inrichting van de openbare ruimte én de bomen kunnen 
langer op hun plek blijven staan en een volwassen leeftijd bereiken.  
  
Ridderveld bestaat uit twee wijken; Ridderveld I en Ridderveld II. Ridderveld I is een oudere 
wijk (jaren 60), zeer zettingsgevoelig, veel openbaar groen in grote aaneengesloten 
groenstroken. Reconstructies vinden met regelmaat plaats, die gepaard gaan met grote 
ophogingen. Er vindt een voortdurende verjonging van het bomenbestand plaats.  
Ridderveld II is een niet zakkend gebied: weinig reconstructies. Bomen worden oud. 
Bomenbeheer kenmerkt zich door dunning naar een vooraf bepaald eindbeeld .  

 
Ridderveld 
 

Kerk en Zanen is een jonge wijk met weinig volgroeide bomen. De verkaveling van de 
woningen is efficient, er zijn minder groenstroken in de directe woonomgeving. In Kerk en 
Zanen is een keus gemaakt om het groen in grote eenheden aan te bieden. Het Europapark, 
de Molenwetering en Rietveldsepad fungeren als groene longen van de wijk. De 
zettingsgevoeligheid is groot, men begint in deze periode met reconstructies. 
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Kerk en zanen  

 

 
ridderveld 

 
Speciale gebieden 
Belangrijke gebieden met landschappelijke waarden zijn: Molenwetering, Alphense Wetering, 
Ridderbuurt, Dijksloot, Kromme Aar (in het Zegersloot gebied) en Rietveldse pad. 
Naast deze gebieden zijn er in de stad zelf diverse parken. Het Bospark, Park Rijnstroom, 
Zegersloot, Weteringpark en het Europapark hebben elk hun eigen uitstraling.  
Op drie plaatsen in de gemeente is een concentratie van beschermwaardige bomen te 
vinden: Oosterbegraafplaats, het Centrum van Alphen aan den Rijn en in de kernen 
Zwammerdam en Aarlanderveen. 
 
Participatie 
Alphen aan den Rijn staat landelijk bekend om bewonersparticipatie in het groen. Er zijn veel 
vrijwillige bewoners die er voor zorgen dat het groen in de directe leefomgeving van hoge 
kwaliteit is. Nog steeds komen andere gemeenten hier en kijkje nemen hoe 
burgerparticipatie in het groen is geregeld. 
 

Aantal Participatievakken (openbaar groenvakken die worden onderhouden door inwoners 
of bedrijven): 1964 
Aantal groenvrijwilligers:  2954 (stand per 14 september 2010) 
Aantal m2 participatiegroen: 69708 (kanttekening: hierbij zijn ook de m2 openbaar groen 
geteld op industrieterrein(en) van groenstroken die door bedrijven worden onderhouden 
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Collegeprogramma  
Uit de stadspeiling, maar ook uit de betrokkenheid bij het groen bij veranderingen, blijkt 
telkens weer dat de Alphense burger belang hecht aan een groene, maar ook boomrijke 
stad. Het college heeft dit als volgt vertaald in het collegeprogramma 2010-2014: “We 
werken aan veilige en goed onderhouden wijken met voldoende groen en ruimte, “Het 
binnenstedelijk groen en de openbare ruimte wordt behouden of gecompenseerd” en “Per 
saldo planten we meer bomen dan dat er bomen gerooid worden.”  Voorbeelden hiervan zijn 
de Oranje-Nassausingel en de Kennedylaan. 
 
 
2.2 Gebiedsindeling/ typologieën 
Naast de indeling op bodemgesteldheid is Alphen aan den Rijn ook op groengebied 
ingedeeld in een groenstructuur op stadsniveau en op wijkniveau (zie bijlage 1). Hierdoor is 
hierarchie aangebracht in het groen en deze hierarchie is beschreven in de inventarisatie 
groenstructuren 2006. Deze heeft de raad vastgesteld in december 2008. 
De hoofdgroenstructuur beschrijft de groenstructuren en boomstructuren langs doorgaande 
wegen, maar ook zelfstandige grote groene eenheden als de parken. Dit groen heeft waarde 
voor de hele stad. De groenstructuur op wijkniveau betreft het groen in de directe 
woonomgeving. Dit groen heeft een lokale waarde.  
Voor de verschillende eenheden kan verschillend beleid van toepassing zijn.  
 

 
Zettingsgebieden Alphen aan den Rijn 
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2.3 Conclusie 
Alphen aan den Rijn is een groene stad in het Groene Hart. In en om de stad is het groen van 
grote waarde. Het is het succes van het groenbeleid door de jaren heen. Uit de stadspeiling 
2008-2009 blijkt dat de bevolking dit (h)erkent met een bovengemiddelde tevredenheid 
over het groen in de stad (stadsmonitor, tabel 2.1-6) Het ontbreekt op dit moment echter 
aan samenhang in het omgaan met de waarden van het groen.  
Alphen aan den Rijn kan op grond van stedenbouwkundige structuur en bodemgesteldheid 
in gebieden worden verdeeld. De wijze van omgaan met groen in deze verschillende 
gebieden is daarvan een afspiegeling. Tegelijkertijd verbindt de groenstructuur de 
verschillende eenheden. De inzet van de burgers bepaalt mede de kwaliteit van het Alphense 
groen. Het groen is een belangrijk middel voor het stimuleren van betrokkenheid en sociale 
samenhang. Ook hier blijkt uit de Stadsmonitor een grote bereidheid van bewoners tot inzet 
bij groenparticipatie (hst 2.1.2 Stadsmonitor).  
Het is van belang om een duidelijke ambitie op het gebied van groen en bomen te 
ontwikkelen, waarin de bestaande waarden worden erkend en richting wordt gegeven aan de 
toekomst van het groen in Alphen aan den Rijn.  
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Hoofdstuk 3 Ambitie 
 
3.1 Ambitie 
Het ontwikkelen van een visie op groenbeleid is om verschillende redenen van belang. Het 
geeft uitgangspunten om een impuls te geven aan het gemeentelijk groen met als doel het 
verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving. Belangrijke onderwerpen als wonen, 
ecologie, beheer en veiligheid worden hiermee ondersteund. 
 
Een van de thema’s uit het collegeprogramma is “duurzaamheid”. We willen een bijdrage 
leveren aan het tegengaan en opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering, ook op 
de schaal van Alphen aan den Rijn. Wij gaan aan de slag met het verminderen van het 
energieverbruik, het duurzaam inkopen van energie en het nemen van maatregelen die 
bijdragen aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen.  
We zorgen er voor dat het stedelijk gebied niet verder veroudert en dat woonwijken en 
bedrijventerreinen voldoende toekomstperspectief houden voor de gebruiker.   
 
We gaan bewust om met flora en fauna en de ecologische systemen in en om de stad. Bij 
landschaps- en natuurbeheer beschermen we de ecologische systemen. We stimuleren 
“groene wijken”. 
 
Vertaald in de groenambitie voor Alphen aan den Rijn: een stad met een groen imago waar 
de verschillende soorten groen in balans zijn en waarin bomen een hoofdrol spelen.  
 Alphen aan den Rijn Bomenstad. In Alphen aan den Rijn op alle niveau’s 

(hoofdgroenstructuur, speciale gebieden en wijken en buurten) kwalitatief goede bomen 
en een gezond, gevarieerd en duurzaam geteeld bomenbestand. 

 
 Het completeren van de bestaande groenstructuren en de ontwikkeling van de 

ecologische structuren. Deze uitwerking geeft vorm aan de vele verbindingen die de 
basis zijn van het groen. 

 
 Basisinrichting van groen is rust, eenheid en een strakkere uitstraling, verbijzondering 

van een aantal belangrijke groene parels in de stad, bijvoorbeeld in/langs de 
hoofdstructuur. 

 
 Participatie, educatie en communicatie van en over groen, niet alleen in de openbare 

ruimte maar ook op particulier terrein. 
 
 Professionalisering van de gemeentelijke organisatie, door opstellen van een eenduidig 

kader van wensen in otwerp, beheer en onderhoud. 
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3.2 Relatie ambitie en thema’s 
De ambities worden in het volgende hoofdstuk uitgewerkt in thema’s en speerpunten. 
Sommige ambities komen terug in meerdere thema’s, zoals de ambitie Alphen bomenstad 
terugkomt in de thema’s duurzaamheid en bomen. Op deze manier zoeken we naar de 
samenhang en integraliteit tussen de verschillende ambities en ontstaat er een netwerk 
tussen elkaar versterkende maatregelen. 
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Hoofdstuk 4  Ambitie uitgewerkt in thema’s en acties 
 
 
4.1 Thema Duurzaamheid 
We willen een bijdrage leveren aan het tegengaan en opvangen van de gevolgen van de 
klimaatverandering, ook op de schaal van Alphen aan den Rijn. Wij verbeteren het duurzaam 
inkopen, toekomstvast ontwerpen en beheren van groen, het maken van bewuste keuzes in 
assortiment en uitstootbeperkend onderhoud. Zo werken we mee aan het terug dringen van 
het gebruik van fossiele brandstoffen. We nemen groene maatregelen om schadelijke 
effecten van fijnstof tegen te gaan en om het klimaat beter te beheersen. Ook bij het 
ontwerpen van de openbare ruimte houden we rekening met de negatieve effecten van de 
opwarming.  Bomen zorgen voor verkoeling en beïnvloeden zo het stadsklimaat positief.   
 
Wij gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen in de onkruidbestrijding met 
uitzondering van de sportvelden.we maken gebruik van onder andere branden en borstelen 
om het onkruid te bestrijden op de openbare weg. We zorgen dat ons groenafval duurzaam 
wordt verwerkt, door bijvoorbeeld vergisting of compostering. We stimuleren 
hergebruik/kringloop/uitruil van bomen en planten door particulieren. 
 

 
Onkruidbestrijding door middel van branden, borstelen en kantsteken. 

 
Door bewuste keuzes te maken in het assortiment creëren we kansen voor het verbeteren 
van de biodiversiteit. We planten soorten die een gunstig effect hebben op bijen, vlinders en 
andere nuttige dieren. In het beheer van het groen maken we bewuste keuzes voor het 
ontwikkelen van leefgebieden van planten en dieren.  

 
 
   
   
   
   
   
    
 

Speerpunten duurzaamheid 
 Duurzaam inkopen, beheren en ontwerpen (CO2 voetstap) 
 CO2 neutraal onkruidbestrijden 
 Groenafval duurzaam verwerken 
 Inzet op cradle to cradle  
 Tegengaan van fijnstof en het beheersen van het klimaat 
 Vergroten biodiversiteit via het groen 
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4.2 Thema Ecologisch beheer 
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een groen buitengebied midden in het Groene Hart. 
De natuur houdt niet op bij de stadsrand. In en aan de randen van de stad liggen gebieden 
die verbonden zijn met het buitengebied. Deze gebieden zijn belangrijk voor het 
ontwikkelen van ecologische verbindingen. Ook naast deze verbindingen wijzen we locaties 
aan waar we de natuurwaarden verhogen. Verschillende watergangen zijn en worden 
voorzien van natuurlijke oevers.  Uiteraard sluit dit aan bij de doelstellingen van het 
waterplan en de basisvisie ecologisch beheer.  
 
 
Wij zetten in op de ontwikkeling van de toegankelijkheid, de beleving en het bewust zijn van 
ecologische systemen. Gebalanceerde stadsecologie is een voorwaarde voor een 
verantwoorde stedelijke biotoop. Professionalisering van het beheer maar ook 
professionalisering van de participatie bij ecologisch beheer, wordt ontwikkeld. Deze 
professionalisering bestaat uit het vastleggen van kwaliteitsgegevens van de verschillende 
groenaspecten en het monitoren van deze aspecten. Ook zetten we in op gezamenlijke 
scholing en kennisontwikkeling over groen binnen de ontwerp- en beheerafdelingen. In de 
komende jaren leren we hierdoor van de resultaten uit het verleden en beschrijven we beter 
welke natuurdoelen we nastreven.  
 
Alphen aan den Rijn betrekt haar burgers, kinderen en bedrijven bij ecologisch beheer.  
Informatie en communicatie over natuur, groene daken, biodiversiteit, flora en fauna, maar 
ook over subsidieregelingen en het meebetalen aan particulier ecologisch groenbeheer 
vergroot het draagvlak voor het duurzaam in stand houden van de ecologische waarden in 
en om de stad.  
 
Om de ambitie waar te kunnen maken, zoeken we specifiek contact in de regio om kennis te 
delen en samenwerking te vinden. Kennisdelen kan ook bestaan uit het gezamenlijk 
aanstellen van een regio-ecoloog, die gemeenten adviseert op groen, ecologie en 
biodiversiteit. 
 

 
 

Speerpunten ecologisch beheer 
 Inzetten op en completeren van zinvolle ecologische verbindingen, benoemd in de 

basisvisie groenbeheer en het stedelijk waterplan 
 Aansluiten bij de voorwaarden en kansen met betrekking tot de aanleg van 

ecologische oevers zoals worden genoemd in het waterplan 
 Professionaliseren van beheer (natuurdoelen beschrijven) 
 Ontwikkelen participatie en communicatie t.a.v. ecologisch beheer (groene daken, 

subsidieregelingen) 
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4.3 Thema bomen 
Een van de speerpunten is de focus op bomen. De gemeente Alphen aan den Rijn streeft 
naar een duurzaam bomenbestand. Deze keuze is gebaseerd op het belang, dat burgers 
hechten aan bomen in Alphen aan den Rijn. Dit komt ook terug in het collegeprogramma 
2010-2014. Daarnaast heeft Alphen aan de Rijn een grote historie op het gebied van bomen. 
Dit uit zich in een robuuste bomenstructuur en het grote aantal beschermwaardige bomen.  
 
Bomen dwingen respect af, maken een wezenlijk onderdeel uit van ons leefmilieu, fungeren 
als ordeningselement voor de openbare ruimte en krijgen van de inwoners van de stad veel 
sympathie. Bomen vangen fijnstof op, hebben een positieve invloed op het stadsklimaat en 
verzorgen een toename van de biodiversiteit. Het uitgangspunt van de gemeente Alphen aan 
den Rijn is dat zij bomen wil behouden en beschermen. Bomen en groen moeten een 
evenredige rol spelen in de afweging bij ruimtelijke ontwikkelingen als inbreidingen of 
reconstructies van wegen. Maar ook bij klachten van bewoners over bomen in de 
woonomgeving maken we een juiste afweging. We ontwikkelen een afwegingsmodel waarin 
de randvoorwaarden zijn beschreven voor het vervangen en handhaven van bomen.   
 
In de uitwerking van de ambities naar uitvoering kiezen we Alphen-breed op het vlak van 
bomen voor kwaliteit boven kwantiteit. De locatie, verschijningsvorm en toekomstwaarde 
van een boom is belangrijker dan de hoeveelheid bomen in de stad. Uitgangspunt blijft het 
collegeprogramma, dat uitgaat van “Per saldo planten we meer bomen dan dat er bomen 
gerooid worden”, maar daarbij kiezen we niet voor 10 dunne boompjes langs een straat, 
maar voor een paar mooie plekken met grotere bomen.   
 
Op dit moment maken we onderscheid in bomen die behoren tot de beschermwaardige 
bomen, hoofdgroenstructuur en overige bomen. Totaal staan er in de gemeente Alphen aan 
den Rijn circa 32.375 bomen. 
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Veelal bepaald de groeiplaats van de boom tot welke categorie de boom wordt gerekend. 
Oude bomen of bomenrijen op landschappelijk relevante locaties, in parken of in de 
nabijheid van monumentale panden werden zo beschermwaardig. Bomen langs 
structuurwegen of watergangen rekenen we veelal tot de hoofdgroenstructuur. Bomen in de 
wijken behoren meestal tot de overige bomen. 
 
Omdat de stad een dynamische omgeving is waar voortdurend wordt gebouwd en 
aangelegd, betekent dit dat we vooraf bepalen hoe en in welke mate we het bestaande 
boombestand kwalitatief en kwantitatief borgen.  
 
De notitie beschermwaardige bomen is zeer belangrijk bij het beheer van de belangrijkste 
bomen en zal in plaats van iedere  5 jaar jaarlijks worden geactualiseerd.  
In de Gemeente Alphen aan den Rijn hebben bewoners een grote inspraak bij het beheer van 
bomen in hun eigen woonomgeving (nota Bewoners en Bomen). Bewoners hebben, onder 
voorwaarden, de mogelijkheid via een gewogen meerderheid een keus te maken voor het 
verwijderen van bomen in de straat. Het beleid de betrokkenheid van bewoners bij hun 
woonomgeving te vergroten staat soms rechttegenover het beleid gericht op een duurzaam 
bomenbestand. De voorwaarden houden we nader tegen het licht. 
  
De zettingsgevoeligheid speelt een belangrijke rol in de keuze van bomen. In 
zettingsgevoelige wijken kiezen we niet voor hoge investeringen in de directe 
(ondergrondse) leefomstandigheden van de boom. De gemiddelde levensduur is immers niet 
meer dan 15-20 jaar. Uitzondering vormen de bomen in dit gebied die deel uitmaken van de 
hoofdgroenstructuur en beschermwaardige bomen. 
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In wijken die minder zettinggevoelig zijn kiezen we voor een optimale leefkwaliteit van de 
boom en een duurzame boomsoort, zodat deze oud kan worden. De boom verdient een, met 
aandacht gemaakte, standplaats, danwel in een plantvak danwel in de verharding. Nieuwe 
bomen zijn doorgaans van een zwaardere maat en verplanten is een serieuze optie bij 
veranderingen in het openbaar gebied.  Met specifieke beheermaatregelen houden we  
bomen in deze gebieden zolang mogelijk in stand.  
 
In de nota “bewoners en bomen” hebben bewoners de mogelijkheid, wanneer voldaan wordt 
aan een aantal voorwaarden, bomen te laten kappen in hun directe omgeving.  In deze nota 
nemen we een hardheidsclausule op, waarin het college het laatste woord heeft over de kap.  
 
 

 
 
 
4.4 Thema participatie/educatie/communicatie 
 
Alphen aan den Rijn betrekt bewoners en bedrijven actief bij het inrichten en beheren van de 
groene leefomgeving. Inzet van de gemeente vindt plaats op bewustwording van de 
mogelijkheden van groenparticipatie en bewustwording van de verschillende subsidies op 
groen en duurzaamheid. Ontwikkeling van de participatie van bewoners en bedrijven in het 
beheer én gebruik van het groen en het aansluiten op acties van andere organisaties (zoals 
de leskisten van Avifauna, de acties van staatsbosbeheer en IVN) krijgt vorm. 
 
Een groot aantal bewoners participeert in het onderhoud van het groen. Ook de 
ontwerpparticipatie bij reconstructies is een succes. De participatie in het gebruik van het 
groen stimuleren we. De bewonersparticipatie in Alphen aan de Rijn gaat een volgende fase 
in en gaan we verder ontwikkelen. De methodiek beslisboek is een stappenplan om samen 
met bewoners te komen tot de beste keuze van participatie in het openbaar gebied op basis 
beschikbare tijd, gewenste functie, beschikbare ruimte etc. 
 

Speerpunten bomen 
 kwalitatief inkoopbeleid met aandacht voor duurzaamheid, rekening houden met 

milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces 
 opzetten van een instrumentarium voor professioneel boombeheer 
 doelmatig beschrijven en toepassen van wet- en regelgeving   
 definiëren van groeiplaatsprofielen voor bomen in de stad 
 personele scholing in kwalitatief ontwerpen en beheren 
 actieve communicatie over de Alphense bomen 
 jaarlijkse actualisatie nota beschermwaardige bomen 
 randvoorwaarden nota bewoners en bomen aanscherpen (hardheidsclausule) 
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De groene kwaliteit wordt niet alleen gerealiseerd in het openbaar gebied, maar ook op 
particuliere gronden. Beschermwaardige bomen staan voor een groot deel op particuliere 
grond. Inzet van de gemeente is het vergroten van bewustwording bij burgers en het 
stimuleren van het gebruik van divers groen in de particuliere tuin. We doen een beroep op 
de eigen verantwoordelijkheid voor de voorzieningen op eigen terrein en daarmee het 
bevorderen van een betere groene kwaliteit in de eigen woonomgeving. Ook bedrijven 
stimuleren we tot bijdragen aan groen op het bedrijfsterrein. 

 
Invloed van particuliere tuinen op het openbaar gebied 

 
Door communicatie via bijvoorbeeld de website vergroten we de kennis en waardering van 
groen en bieden informatie over kansen voor individuele burgers. Nieuwe ontwikkelingen 
stimuleren we door informatie over subsidiemogelijkheden of nieuwe subsidiemogelijkheden 
creëren we. (bijv. bijdrage onderhoud beschermwaardige boom in particuliere tuin).  
Nieuwe bewoners informeren we via het informatiepakket over wat ze kunnen betekenen 
voor hun eigen (groene) woonomgeving. 
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4.5 Thema ziekten en plagen  
In iedere gemeente komen ziekten en plagen voor. Naast de reguliere ziekten en plagen 
ontstaan de laatste jaren steeds meer nieuwe of niet eerder waargenomen 
boomaantastingen. 
 
Op het gebied van nieuwe boomaantastingen heeft Alphen aan den Rijn de laatste jaren veel 
naamsbekendheid gekregen door haar specifieke kennis.  Alphen aan den Rijn is betrokken 
bij innovatieve onderzoeksprojecten naar plantenziekten en vormt samen met andere 
gemeenten, groene instellingen en universiteiten in binnen- en buitenland een groen 
kennisnetwerk. Alphen aan den Rijn heeft landelijk een belangrijke positie in het vergaren en 
delen van kennis over “nieuwe” bomenziekten.  
 

 
Ministeriële belangstelling voor de Alphense kastanjes 

 
De ontwikkeling van de nieuwe boomaantastingen zijn zorgelijk te noemen, maar er 
ontbreekt op dit moment nog kennis over de gevolgen voor de bomen om een duidelijke 
beleid te formuleren. Wageningen University onderzocht in opdracht van de gemeente 
Alphen a/d Rijn in hoeverre het toenemend aantal bronnen van elektromagnetische straling, 

Speerpunten participatie/educatie/communicatie 
 Bewust maken van particulieren en bedrijven van het belang om bij te dragen aan een 

groen Alphen aan den Rijn en informatie verstrekken over de manier waarop ze 
kunnen bijdragen (website, informatiepakket nieuwe bewoners) 

 Inzet op communicatie via website en bewoners bewust maken van de waarde van de 
aanwezige bomen en ander groen en het geven van praktische tips om de 
groenwaarde in eigen buurt te vergroten.  

 Aansluiten bij acties van andere organisaties (snoeien bij IVN) 
 Doorontwikkelen participatie  
 Programma leskisten voor schooljeugd uitbreiden op het gebied van groen  
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zoals zendmasten, een rol zou kunnen spelen bij de verslechterde gezondheid van de 
bomen. Daarbij werd in een kweekcel het effect van de straling van zogenaamde wifi 
accesspoints op kleine Esboompjes onderzocht. In de eerste resultaten in november 2010 
blijkt dat elektromagnetische straling een negatieve invloed op de gezondheid van bomen 
heeft.  
 
Voor het bestrijden van bekende boomgerelateerde ziekten en plagen voert de Gemeente 
Alphen aan den Rijn een terughoudend beleid. We waarborgen de veiligheid en de 
volksgezondheid. We hanteren wettelijke kaders en normen. 
 
Een algemene korte beschrijving over hoe Alphen aan den Rijn om gaat met ziekten en 
plagen in het openbaar groen hoort thuis in het beleid. Hieronder volgt een opsomming over 
de aanpak en huidige situatie voor wat betreft de meest voornkomende ziekten en plagen. 
 
 
Iepziekte. 
De laatste jaren  heeft de gemeente deze ziekte goed onder controle. Nog geen 1% van het 
aantal iepen is de laatste 10 jaar als gevolg van deze ziekte uitgevallen. Zieke bomen 
verwijderen we  snel en zorgvuldig om te voorkomen dat ze hun gezonde buren besmetten.  
Bij het opstellen van het beplantingsplan kiezen we voor een gevarieerd iepenbestand en 
houden we rekening met de mate van resistentie.   
 
 
Bloedingsziekte kastanjes. 
Nadat vijf jaar geleden de kastanjeziekte toesloeg in ons land is een uitgebreid monitorings 
programma opgezet. Uit de Alphense inventarisatie bleek dat 95 % van de kastanjebomen is 
aangetast. 
De degenererende kastanjeziekte eist een zware tol op het kastanjebestand. Om voldoende 
compensatie te garanderen is een vervangingsbudget toegewezen. Komende jaren 
vervangen we zwaar, matig of licht aangetaste bomen door andere boomsoorten. De 
mogelijkheid voor het aanplanten van kastanjes wordt opengelaten voor bijzondere situaties. 
Bijvoorbeeld in het geval van het wegvallen van kastanjes uit beschermwaardige 
kastanjeboomgroepen.  In andere gevallen zetten we in op andere boomsoorten.  
Voor particuliere beschermwaardige kastanjes, die zijn gekapt is een uitgestelde 
herplantplicht ingevoerd van drie jaar. Omdat binnen deze termijn geen afdoende oplossing 
voor deze ziekte gevonden is, is deze termijn nogmaals met drie jaar verlengd.  
De uitval van de kastanjebomen is uiteindelijk minder snel gegaan dan aanvankelijk verwacht 
werd. Dit heeft samen met de uitstel van de herplantplicht (ook voor de gemeente) gezorgd 
voor onderuitputting van het vervangingsbudget. In het plantseizoen 2010-2011gaan we 
voor het eerst over op planmatige vervangen van zieke kastanjes en lopen we de 
onderuitputting in. 
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Eiken processierups. 
Een aantasting die eerder niet voorkwam in Alphen aan den Rijn is de aantasting van bomen 
door de eikenprocessierups. De aantasting is niet zozeer bedreigend voor de boom maar de 
rups kan door zijn brandharen een gevaarvormen voor de mens. Voor deze ziekte geldt in 
Alphen aan den Rijn een “zero tolerance” beleid.  
 
Onbekende boomaantastingen. 
Alphen aan den Rijn heeft de laatste jaren veel aandacht gevraagd voor het verschijnen van 
onbekende boomaantastingen. Op dit moment blijkt dat 25 %van alle stadsbomen aangetast 
met verschijnselen die niet door biologische oorzaak verklaard kunnen worden. Deze nieuwe 
aantastingen komen zowel nationaal als internationaal voor, vooral in het stedelijke gebied. 
De behoefte aan onderzoek naar deze aantastingen binnen de branche komt op gang. Door 
actief te zijn betrokken in het onderzoek en door het monitoren van de ziekten met derden 
probeert Alphen aan den Rijn het risico calculeerbaar te maken. Een volgende stap is om 
oplossingen te zoeken voor deze bedreigingen van het bomenbestand. Deze houding hoort 
bij het verantwoordelijk voeren van beheer. 
 
Overige ziekten. 
Naast bovengenoemde aantastingen zijn massaria (schimmelinfectie bij platanen), 
spinselmot (diverse boomsoorten), wilgenhoutrups en watermerkziekte veel voorkomende 
aantastingen. 
Bij de aanpak van deze ziekten is vooral leidend dat er geen onveilige situaties mogen 
ontstaan.    
  

 
 
4.6 Thema parken en parels  
Het grootschalige groen is een belangrijk onderdeel van de Alphense hoofdgroenstructuur.  
Ruimtelijke ontwikkelingen in de stad bedreigen in sommige gevallen dit areaal groen. 
Anderzijds is er de uitdrukkelijke wens bestaande groene waarden bij de stedelijke 
ontwikkelingen in stand te houden. Deels bereiken we dit door optimale aandacht en 
afweging over nut en noodzaak van de ontwikkeling ten opzichte van het bestaande groen. 
We houden vast aan de uitgangspunten van bijvoorbeeld de herinrichting Bospark: het 
Bospark blijft ook na de renovatie tenminste gelijk qua oppervlakte. Er is er behoefte aan de 
uitwerking van een systematiek die voldoende kwantitatieve garanties biedt.  
 
De parken en grootschalige groengebieden, zoals Molenwetering, Ridderbuurt, Dijksloot etc.  
bieden de bewoners van Alphen aan den Rijn mogelijkheden voor ontspanning en recreatie. 
In enkele gevallen blijft het gebruik van de groene gebieden achter bij de potentie die het 

Speerpunten ziekten en plagen 
 Uitdragen van kennis, wettelijke kaders en normen 
 Informatieverstrekking via de website 
 Bijdragen aan een gezond bomenbestand door actieve deelname aan onderzoeks- en 

monitoringsprogramma’s  
 Spreiden van risico’s door divers bomenbestand
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heeft. Het is wenselijk de herkenbaarheid, de inrichting en het gebruik van de parken te 
verbeteren, zodat het beter aansluit op de wensen van de gebruikers.  
 

 
Groene Parel Bospark 

 
Naast het grootschalig groen zijn er ook bijzondere kleinschalige groenelementen in de stad, 
die gepositioneerd zijn op markante plekken en daardoor grote impact hebben op de 
groenbeleving, de “ groene parels”. Klein van oppervlak, maar groot van beleving. Bijzondere 
rotondes bij de ingang van de wijk, bloembakken in het centrum, een rozenperkje rond een 
monument etc.  
 

 
 
4.7 Thema samenhang groene beeldkwaliteit, beheer en onderhoud   
Sinds 2006 beschikt de gemeente Alphen aan den Rijn over het kwaliteitsplan ‘kiezen voor 
kwaliteit’. Dit kwaliteitsplan geeft op stadsniveau invulling aan de gewenste 
beheerkwaliteiten in de openbare ruimte. Dit geschiedt aan de hand van de beeldmeetlatten 
die een totaalbeeld geven van het gewenste kwaliteitsniveau. Het toezicht op het beheer 
verschuift van zuiver technisch instandhouden  naar sturing op beeldkwaliteit.  
 
Met de Alphense Structuurvisie geven we invulling aan de ruimtelijke structuur. Op 
hoofdlijnen schetst deze structuur de contouren van het groen in en om de stad. In 
uiteenlopende plannen vindt op wijk- en straatniveau de nadere uitwerking daarvan plaats.   

Speerpunten parken en parels 
 Uitwerken systematiek behoud grootschalig groen (Groen effectmeting) 
 Inventarisatie groene parels  
 Opstellen beleidsregels inrichting groene parels 
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Het Kwaliteitsplan Inrichting Openbare Ruimte (KIOR) geeft op stadsniveau invulling aan de 
inrichting van de openbare ruimte. Het plan beschrijft de ambities en de algemene richtlijnen 
van de inrichting van de openbare ruimte. Deze vertalen we vervolgens naar  uitwerkingen, 
technische eisen en procesgang.   

 
Hoofdstructuur  

 

Vanuit de structuurvisie, de KIOR en Kiezen voor kwaliteit ontstaan gemeenschappelijke 
beelden over het algemene kwaliteitsniveau van de openbare ruimte.   
 
Het groenbeleidsplan geeft richting aan de beelden voor het gewenste beeldkwaliteitsniveau 
voor het openbaar groen.  De invulling vanuit het onderhoudsprogramma vindt plaats via het 
groenbeheerplan.    
  
Inzet groenbeleidsplan bij ingrepen in de stad  
In dit groenbeleidsplan kiezen we de komende jaren om met het openbaar groen in de 
Alphense wijken en de twee dorpskernen een strakke rustige uitstraling te realiseren. 
Langs de groene hoofdstructuur op rotondes, in winkelgebieden en op bijzondere plekken 
zetten we in op een gevarieerd assortiment groen met hoge sier- en kijkwaarde.  
 
De geadviseerde 75 m2 groen per woning in de Nota Ruimte (2004) wordt als richtgetal 
gehanteerd. Dit richtgetal nemen we onder andere op in bestemmingsplannen voor gebieden 
die in ontwikkeling zijn, zowel voor inbreidings- als uitbreidingslocaties. Het hanteren van 
alleen een richtgetal (kwantiteit) als eerste sturingsmiddel. We beseffen ons dat het niet 
zonder meer garantie geeft op een hoge kwaliteit. Een hoge waardering van het groen door 
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inwoners is afhankelijk van de kwaliteit, de waarde en de verbindingen tussen de 
groenelementen in het groen en de mogelijkheid hierin te recreëren.  
 
Om aan de landelijke en de gemeentelijke richtlijnen te voldoen, zoals kwalitatief als 
kwantitatief maken we bewust gebruik van de mogelijkheid van dubbel grondgebruik door 
bijv. de realisatie van daktuinen op vastgoed. Ambitie is we dat verloren groenoppervlak bij 
nieuwbouwprojecten compenseren door daktuinen.  
 
De kwaliteit van het bomenbestand krijgt extra aandacht. De juiste boom op de juiste plaats, 
een optimale verzorging, de aankoop van duurzaam geproduceerde bomen, professionele 
beheersystemen en oog voor diversiteit zijn sleutelbegrippen in het Alphense bomenbeleid.  
 
Professionalisering van ontwerp, beheer en onderhoud.  
We maken in de organisatie een professionaliseringsslag. Deze bestaat meer dan tot nu toe 
uit het vastleggen van kwaliteitsgegevens van de verschillende groenaspecten en het 
monitoren van deze aspecten. 
Thema’s als gezamenlijke scholing en kennisontwikkeling over groen binnen de ontwerp- en 
beheerafdelingen worden opgezet. Hierbij zijn het toepassen van bomen in het openbaar 
gebied en ecologie speerpunten.  
 
 

 
 
 

Speerpunten groene beeldkwaliteit en dagelijks beheer  
 Inrichting van groen met meer rust, eenheid en een strakkere uitstraling conform de  

opgestelde Structuurvisie en Kwaliteitsplan Inrichting Openbare Ruimte.  
 Een verbijzondering van de groenehoofdstructuur en een aantal belangrijke groene 

plekken in de stad zoals rotondes en winkelgebieden,. 
 De Alphense boom is beeldbepalend voor de stad en krijgt optimale zorg en aandacht  
 Completeer de groenstructuren  
 Professionalisering beheer en monitoring 
 Expliciet afwegen van effecten op het groen in planologische procedures 
 Kansen zien en benutten (bijv. bij het Zaanse Rietveld en het nieuw aan te leggen 

Wandelbos) 
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Hoofdstuk 5 Middelenmix  
 
We zetten voor het realiseren van de speerpunten in op de volgende middelenmix.  
 
Inzet op duurzaamheid 
 Duurzaam inkopen, beheren en ontwerpen (CO2 voetstap) 
 Met minder gebruik van fossiele brandstof onkruidbestrijden 
 Groenafval duurzaam verwerken 
 Inzet op cradle to cradle  
 Tegengaan van fijnstof en het beheersen van het klimaat 
 Vergroten biodiversiteit via het groen 

 
Inzet op ecologisch beheer 
 Inzetten op en completeren van zinvolle ecologische verbindingen, benoemd in de 

basisvisie groenbeheer en het stedelijk waterplan 
 Aansluiten bij de voorwaarden en kansen met betrekking tot de aanleg van ecologische 

oevers zoals worden genoemd in het waterplan 
 Professionaliseren van beheer (natuurdoelen beschrijven) 
 Ontwikkelen participatie en communicatie t.a.v. ecologisch beheer (groene daken, 

subsidieregelingen) 
 
Inzet op  bomen 
 kwalitatief inkoopbeleid met aandacht voor duurzaamheid, rekening houden met milieu- 

en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces 
 opzetten van een instrumentarium voor professioneel boombeheer 
 doelmatig beschrijven en toepassen van wet- en regelgeving   
 definiëren van groeiplaatsprofielen voor bomen in de stad 
 personele scholing in kwalitatief ontwerpen en beheren 
 actieve communicatie over de Alphense bomen 
 jaarlijkse actualisatie nota beschermwaardige bomen 
 randvoorwaarden nota bewoners en bomen aanscherpen  

 
 
Inzet op participatie/educatie/communicatie 
 Bewust maken van particulieren en bedrijven van het belang om bij te dragen aan een 

groen Alphen aan den Rijn en informatie verstrekken over de manier waarop ze kunnen 
bijdragen (website, informatiepakket nieuwe bewoners) 

 Inzet op communicatie via website en bewoners bewust maken van de waarde van de 
aanwezige bomen en ander groen en het geven van praktische tips om de groenwaarde 
in eigen buurt te vergroten.  

 Aansluiten bij acties van andere organisaties (snoeien bij IVN) 
 Doorontwikkelen participatie  
 Programma leskisten voor schooljeugd uitbreiden op het gebied van groen  
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Inzet ziekten en plagen 
 Uitdragen van kennis, wettelijke kaders en normen 
 Informatieverstrekking via de website 
 Bijdragen aan een gezond bomenbestand door actieve deelname aan onderzoeks- en 

monitoringsprogramma’s  
 Spreiden van risico’s door divers bomenbestand 

 
Inzet parken en parels 
 Uitwerken systematiek behoud grootschalig groen (Groen effectmeting) 
 Inventarisatie groene parels  
 Opstellen beleidsregels inrichting groene parels 

 
Inzet groene beeldkwaliteit en dagelijks beheer  
 Inrichting van groen met meer rust, eenheid en een strakkere uitstraling conform de  

opgestelde Structuurvisie en Kwaliteitsplan Inrichting Openbare Ruimte.  
 Een verbijzondering van de groenehoofdstructuur en een aantal belangrijke groene 

plekken in de stad zoals rotondes en winkelgebieden,. 
 De Alphense boom is beeldbepalend voor de stad en krijgt optimale zorg en aandacht  
 Completeer de groenstructuren  
 Professionalisering beheer en monitoring 
 Expliciet afwegen van effecten op het groen in planologische procedures 
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