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1.1 Buurtgrenzen

INLEIDING
Hierna worden de karakteristieken van de buurten beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt
van de beschrijvingen uit de Welstandsnota uit 2003 en de bestemmingsplannen. Het accent
van de beschrijving ligt echter meer op het aanwezige groen.
Bij de beschrijvingen is gebruik gemaakt van de grenzen zoals op het onderstaande figuur is
aangegeven:
1. Centrum
11. Bouvy
2. Pr. Hendrikkwartier
12. Verbindingslaan/St.
Janslaan/Huizerweg
3. Hooftlaan/Vaartweg
13. Batterijlaan
4. Vondellaan/Marconiweg
14. Spiegel Noordwest
5. Brediuskwartier
15. Spiegel Zuidoost
6. Godelindebuurt
16. Vijverpark
7. Heilig Hartkwartier
17. Groene Long
8. Oostereng
18. Mouwtje
9. Middeneng
19. Werk IV
10. Westereng
20. Bilderdijkpark
Deze buurtindeling komt niet geheel overeen met de indeling zoals die gebruikt is voor de
Welstandsnota omdat deze grenzen ook ingegeven wordt door kenmerken op het gebied
van het groen.
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2.1 Centrum

KARAKTERISTIEKEN BUURTEN
Algemene karakteristiek
Het centrumgebied heeft dorpsachtige kenmerken en een grote verscheidenheid aan stijl
van bebouwing, maat en schaal. Winkelstraten, doorgaande wegen, kantoorgebouwen,
woningen, kerken en parkeerterreinen bepalen voor een groot deel het gebruik van de
ruimte. Het centrum kenmerkt zich door kleinschaligheid, afwisseling en individualiteit.
Momenteel is het Project Landstraat Noord in ontwikkeling met daarin veel van de
bovengenoemde functies.
Toch is het centrum niet verstoken van groen. In jaren ‘90 zijn er veel bomen geplant. Deze
gaan in de toekomst een nog grotere rol spelen in het beeld van het centrum. Grote bomen
als restanten van de vroegere grote tuinen, evenals de beplanting van parkeerterreinen en
(kantoor)gebouwen leggen groene accenten. Het particuliere groen is, met uitzondering van
het noordwestelijk deel en Mariënburg, van weinig belang. De laanboombeplanting is, op
enkele wegen na, van incidentele aard.
Toekomstig beeld
Meer lijn aanbrengen in de beplantingen door slechts van de boomsoorten gebruik te
maken zoals aangegeven in de bomennota. Tevens moeten er een aantal hoogwaardige
accenten worden aangebracht waardoor plekken in het centrum een eigen identiteit
ontwikkelen in aansluiting op het kleinschalige, afwisselende en individuele karakter van
het centrum. Voor het groen geldt de richtlijn dit te behouden en te versterken op plaatsen
die daarvoor duurzame groeiomstandigheden bieden en een wezenlijk structurele bijdrage
kunnen leveren aan het beleven van groen in het centrum. Bij de inrichting moet rekening
worden gehouden met de hoge functionele druk.

2.2 Prins
Hendrikkwartier

Algemene karakteristiek
De buurt is een villagebied en wordt gekenmerkt door statige villa’s en dubbelvilla’s in een
opvallende stedenbouwkundige opzet, overwegend stammend uit de periode 1900-1930.
Het zijn merendeels grote huizen waarvan er verscheidene dienst doen als kantoor. De
wegen bezitten veelal een gebogen tracé met incidenteel laanboombeplanting. Het groene
karakter van de buurt wordt bepaald door overwegend waardevol particulier groen en
beeldbepalende laanbomen. Het openbare groen concentreert zich rondom het NS station
Naarden-Bussum.
Toekomstig beeld
Het streefbeeld van de buurt is bereikt. Voor het behoud van het groene karakter moet het
aanwezige privé-groen worden beschermd en moet voorkomen worden dat de tuinen
worden verhard (zie ook groenstructuur).
Momenteel wordt de herinrichting van het plein bij het station voorbereid. Gezien de
entreefunctie van het NS station Naarden-Bussum moet op deze locatie de groeninrichting
een representatieve, hoogwaardige inrichting krijgen.

2.3 Hooftlaan/Vaartweg

Algemene karakteristiek
De buurt wordt gekenmerkt door aanwezigheid van een klein bedrijventerrein met een heel
laag volume aan groenaankleding.
De uit 1920-1940 stammende woningen staan overwegend in rijen aan relatief rechte
straten. Zij bezitten kleine voortuinen met groen van geringe grootte. De
laanboombeplanting is nieuw en bestaat uit kleinere bomen. Bij de Vaartweg zijn enkele
kleine plantsoenen.Overig openbaar groen is nauwelijks aanwezig met uitzondering van de
groenstrook langs de Nagtglassloot.
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2.3 Hooftlaan/Vaartweg

2.4 Vondellaan/
Marconiweg

Toekomstig beeld
De ondersteunende functie van het groen instandhouden door de laanboombeplanting en
waar mogelijk vergroenen van de openbare ruimte bij herinrichting. Het bedrijventerrein
neemt hier een uitzonderingspositie in. Hier zal de hoeveelheid groen minimaal gehouden
worden.
Algemene karakteristiek
De buurt wordt gekenmerkt door rechte straten, uitwaaierend vanaf de Brediusweg
waardoor er een driehoekig stratenpatroon ontstaat. Bijzonder in de Vondelbuurt is de
onderlinge samenhang van de villa’s in deze buurt. De woningbouw vond plaats in de
periode 1920-1940 door een viertal architecten. Alle woningen zijn voorzien van voortuinen
waarin matig grote beplanting staat. In de meeste straten is laanboombeplanting aanwezig.
Verspreid door de buurt liggen enige kleinere plantsoenen en ten oosten ligt een groot
aaneengesloten groengebied “Het Bilderdijkplantsoen”. Het groene karakter van de buurt
wordt grotendeels bepaald door de regelmatige verkaveling, de daarbij passende
laanboombeplanting en het particuliere groen.
Het openbaar groen in de Marconibuurt wordt gevormd door een talud van de
zandafgraving langs de Marconiweg en een plantstrook bij de Simon Stevinweg.
Toekomstig beeld
Het streefbeeld van de buurt is bereikt. De tweezijdige boombeplanting ondersteunt de
kenmerkende hoofdstructuur.
Voor de Vondelbuurt is een voorstel tot beschermd dorpsgebied in voorbereiding.
Gelet moet worden op de ontplooiingskansen voor jonge openbare beplanting.

2.5 Brediuskwartier

Algemene karakteristiek
Dit villagebied wordt gekenmerkt door overwegend vrijstaande woningen of twee onder
één kap, gebouwd in de periode 1920-1940. De woningen zijn voorzien van relatief grote
tuinen waar veel volwassen heesters en bomen in voorkomen. Karakteristiek zijn de eiken en
de vliegdennen. Het stratenpatroon is min of meer regelmatig. De hoofdwegen zijn voorzien
van volwassen laanboombeplanting in bermen, de overige laanboombeplanting is jonger
en/of kleiner. Op een aantal plaatsen is inmiddels tot verjonging van deze
laanboombeplanting overgegaan. Essentieel in deze karakteristiek zijn de vele grasbermen,
die samen met het omvangrijke particuliere groen en de laanboombeplanting het karakter
van deze buurt bepalen. Verder komen er enkele bijzondere elementen als een hotel, een
begraafplaats en de karakteristieke waterpartijen van het Mouwtje voor. De watergangen
vormen een ingraving; het waterpeil ligt op ca. 4.00 meter beneden maaiveld van het
woongebied.
In het verlengde van de Vosmaerlaan loopt een historisch waardevol restant van een holle
weg met daarlangs eikenhakhoutresten. Noordelijk hierop aansluitend zijn restanten
aanwezig van de oorspronkelijke, min of meer natuurlijke begroeiing. Verder zijn er
structuurbepalende hellingen rondom het speelveld aan de Burg. ’s Jacoblaan.
De buurt heeft een sterke samenhang tussen de openbare ruimte, groen en de architectuur.
De verkaveling is ruim en het wegenpatroon gevarieerd.
Toekomstig beeld
Het streefbeeld van de buurt is bereikt. Waardevolle
boombeplantingen en andere waardevolle groenelementen zoveel
mogelijk sparen. Hetzelfde geldt voor de waterpartijen (zie ook
karakteristieken parken), het karakteristieke reliëf en de restanten
van de historische eikenhakhoutresten en de noordelijk hierop
aansluitende natuurlijke begroeiing. Voor het Brediuskwartier is een
voorstel tot beschermd dorpsgebied in voorbereiding. Bescherming
van het particuliere groen is gewenst (zie ook groenstructuur).
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2.6 Godelindebuurt

Algemene karakteristiek
De buurt kenmerkt zich door rijen eengezinswoningen, gebouwd in een regelmatig
rechthoekig patroon. De buurt stamt uit de periode 1900-1920. In het zuidelijk deel zijn de
straten veranderd in een woonerf waarbij speelsere bestrating is aangebracht. Alle
woningen bezitten kleine voortuinen met voornamelijk decoratief groen. In het zuidelijke
deel staat relatief jonge boombeplanting. De verhoogd liggende beplantingsvakken zijn hier
beeldbepalend. In het noordelijke gedeelte wordt het karakter nu bepaald door particulier
groen. De groenvoorzieningen in de woonerven zijn versleten. Aan de westzijde ligt het
Prinses Beatrixplantsoen. Deze vormt een belangrijke, zij het kwetsbare, schakel in de
Groene As.

Toekomstig beeld
In het noordelijke deel moet waar mogelijk de hoeveelheid groen worden vergroot. Tevens
worden de groenvoorzieningen de komende tijd in samenhang met de wegrenovaties
vervangen. Behoud van het Prinses Beatrixplantsoen als essentiële schakel in de Groene As
waar bij een toekomstige herinrichting het karakter van het plantsoen natuurlijker moet
worden naar voorbeeld van het Prinses Margrietplantsoen.
2.7 Heilig Hartkwartier

Algemene karakteristiek
De buurt dateert uit 1920-1940 en kenmerkt zich door relatief lange, ongeveer rechte
straten, waarin diverse typen woningen in laagbouw staan. De buurt is een planmatig
ontworpen tuindorp. Het gedeelte ten zuiden van de Kamerlingh Onnesweg betreft een
naoorlogse uitbreiding en deze wijkt qua karakter niet af van het tuindorpgedeelte. De
ruime groene opzet van de buurt en de samenhang met de zorgvuldig vormgegeven
woningen zijn belangrijke kenmerken van dit gebied. De voortuinen zijn enige meters diep
en bevatten groen van matige grootte. De meeste wegen kennen een ruim straatprofiel en
zijn voorzien van laanboombeplanting waarin de soortkeus een belangrijke rol speelt. Veel
straten zijn voorzien van een berm, die soms is beplant maar meestal is begroeid met gras. In
de wijk komen een aantal grotere plantsoenen voor.
Toekomstig beeld
Voor het zuidelijke gedeelte is momenteel een nieuw bestemmingsplan “De Engh” in
voorbereiding. Uitgangspunten zijn het behoud en versterken van de betekenis en
gebruiksmogelijkheden van de groenzones en de groene geledingzones. Hierbij kunnen ook
andere functies een plek krijgen. Voorgestaan wordt om het groene karakter te behouden
door gebruik te maken van groene profielen.
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2.8 Oostereng

Algemene karakteristiek
De buurt wordt gekenmerkt door naoorlogse laag- en hoogbouw in een vrij strakke
verkaveling. Alle laagbouw is voorzien van voortuinen met matig hoog groen. De flattuinen
hebben, op enkele uitzondering na, een openbaar karakter, waarbij veel heesterbeplanting
is gebruikt. De boombeplanting is jong of bestaat uit kleinblijvende soorten.
De bijna vier hectare grote heidetuinen in de Gaardes vormen qua hoeveelheid een
belangrijke factor maar dragen door hun afgesloten ligging nauwelijks bij aan het groene
karakter van deze wijk.

Toekomstig beeld
Momenteel is voor deze wijk een nieuw bestemmingsplan “De Engh” in voorbereiding.
Uitgangspunten zijn het behoud en versterken van de betekenis en gebruiksmogelijkheden
van de groenzones en de groene geledingzones. Hierbij kunnen ook andere functies een
plek krijgen. Voorgestaan wordt om het groene karakter te behouden door gebruik te
maken van groene profielen.
Voor de Gaardes is een eigen beheerplan opgesteld en uitgevoerd. Tevens worden de
volgende aanbevelingen verwoord in de landschapsvisie Bussumse zuidrand. Ter hoogte van
de Gaardes wordt een halfopen heide ontwikkeld. Het terrein van De kolonel Palmkazerne
wordt ontwikkeld als landgoed en mogelijke locatie voor een tenniscomplex.
2.9 Middeneng

Algemene karakteristiek
De buurt wordt gekenmerkt door naoorlogse woningbouw in vrij strakke verkaveling. De
bebouwing bestaat overwegend uit eengezinswoningen die zijn voorzien van kleine
voortuinen met groen van geringe grootte. Veel straten bezitten een laanboombeplanting.
Verspreid door de wijk liggen enige grotere en middelgrote plantsoenen die het monotone
karakter van de buurt onderbreken. Het buurtgedeelte ten noorden van de Ceintuurbaan
vertoont, hoewel naoorlogs van bouw, in een aantal opzichten veel overeenkomst met de
beschreven buurten van de Verbindingslaan/St. Janslaan/Huizerweg. De boombeplanting is
overwegend jong van aard en bestaat uit kleinere boomsoorten.
Toekomstig beeld
Momenteel is voor deze wijk een nieuw bestemmingsplan “De Engh” in voorbereiding.
Uitgangspunten zijn het behoud en versterken van de betekenis en gebruiksmogelijkheden
van de groenzones en de groene geledingzones. Hierbij kunnen ook andere functies een
plek krijgen. Voorgestaan wordt om het groene karakter te behouden door gebruik te
maken van groene profielen.
Voor de zuidrand is een landschapsvisie ontwikkeld waarbij de natuur in het dorp en de
cultuurhistorische houtwallen kenmerkend zijn en versterkt en beschermd moeten worden.
De inrichting van de groenvoorzieningen aan de rand van Bussum is natuurlijk van karakter.
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2.10 Westereng

Algemene karakteristiek
De buurt wordt gekenmerkt door naoorlogse woningbouw in vrij strakke verkaveling. De
noordwest- en zuidrand is bebouwd met middelhoogbouw, omgeven door tuinen met een
open karakter. De rest van de buurt bestaat voornamelijk uit laagbouw in blokken. Deze
woningen zijn voorzien van voortuinen met groen van geringe omvang. De
laanboombeplanting is incidenteel aanwezig en de plantsoenbomen zijn over het algemeen
jong. De buurt heeft een groen karakter; niet zozeer als gevolg van de grootte van de
beplantingen als wel door de oppervlakte die door het groen wordt ingenomen.
Toekomstig beeld
Momenteel is voor deze wijk een nieuw bestemmingsplan “De Engh” in voorbereiding.
Uitgangspunten zijn het behoud en versterken van de betekenis en gebruiksmogelijkheden
van de groenzones en de groene geledingzones. Hierbij kunnen ook andere functies een
plek krijgen. Voorgestaan wordt om het groene karakter te behouden door gebruik te
maken van groene profielen.
Voor de zuidrand is een landschapsvisie ontwikkeld waarbij de natuur in het dorp en de
cultuurhistorische houtwallen kenmerkend zijn en versterkt en beschermd moeten worden.
De inrichting van de groenvoorzieningen aan de rand van Bussum is natuurlijk van karakter.

2.11 Bouvy

Algemene karakteristiek
De buurt valt uiteen in vier karakteristieke gedeelten. Het noordelijke gedeelte heeft
afwisselend open en gesloten bebouwing uit 1900-1940 waar het particuliere groen
beeldbepalend is. In het oostelijke deel zijn door de buurt verbeteringen aangebracht in de
voortuinen en in beeldbepalende boombeplanting.
Het centrale gedeelte waar naoorlogse blokken eengezinswoningen staan met en zonder
voortuin, maar waar tussen de bebouwing veel oorspronkelijke volwassen boombeplanting
is gespaard. Het zuidelijke gedeelte kenmerkt zich door naoorlogse hoogbouw met veel
(openbaar) groen. Vooral het laatst aangelegde gedeelte van de Dennen kenmerkt zich door
grote hoogteverschillen. Dit groen is relatief jong en bestaat aan de zijde van de
Ceintuurbaan voornamelijk uit gazon. Dit beeld zet zich voort in het aan de overzijde van de
Ceintuurbaan gelegen Vijverpark.
Centraal in dit gebied ligt een groengebied met waardevolle bosbeplanting “Het bos van
Bouvy”.
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2.11 Bouvy

2.12 Verbindingslaan/St.
Janslaan/Huizerweg

Toekomstig beeld
Het streefbeeld van de buurt is bereikt. Momenteel is voor deze wijk een nieuw
bestemmingsplan “De Engh” in voorbereiding. Uitgangspunten zijn het behoud en
versterken van de betekenis en gebruiksmogelijkheden van de groenzones en de groene
geledingzones. Hierbij kunnen ook andere functies een plek krijgen. Behoud van het open
karakter van de openbare ruimte langs de Ceintuurbaan.
De recreatieve ontsluiting van “Het bos van Bouvy” door toevoeging van een nieuwe
ontsluiting voor voetgangers en fietsers.
Algemene karakteristiek
Deze verzameling van buurten wordt gekenmerkt door smalle straten met aaneengesloten
laagbouw uit de periode 1900-1930. In enkele straten zijn tussen de woningen winkels en
bedrijven gevestigd. De voortuinen zijn klein of ontbreken geheel. Mede op initiatief van de
gemeente is hier in een aantal gevallen gevelbeplanting aangebracht. Als
verkeersremmende maatregel zijn in een aantal straten plantenbakken geplaatst.
Laanboombeplanting is slechts in geringe mate aanwezig. Zeker in vergelijking met de rest
van Bussum heeft dit gebied een groenarm karakter. De mogelijkheden worden echter
beperkt door de aanwezige kabels en leidingen maar ook door andere functies als parkeren.
De buurten Verbindingslaan en Koopweg en de Gereedschapsbuurt (Bijl-, Hamer- en
Spijkerstraat) waren stadsvernieuwingsgebieden. De enige groenvoorziening van enige
betekenis ligt aan het Oosterpad.

Toekomstig beeld
Daar waar het (technisch) mogelijk is moet de hoeveelheid groen worden uitgebreid om het
groenarme karakter enigszins op te heffen. Hierbij zal worden ingespeeld op
ontwikkelingen op terreinen van weginrichting.
Het behoud van het aanwezige groen heeft prioriteit.
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2.13 Batterijlaan

Algemene karakteristiek
Dit gebied heeft eenzelfde stedenbouwkundige opzet als de buurt Verbindingslaan/St.
Janslaan/Huizerweg maar is beduidend groener van karakter door de aanwezige
laanboombeplanting en particuliere beplanting. De grootste openbare ruimte in het buurtje
is het pleintje op de Batterijlaan zelf. Het groen is versleten.
Toekomstig beeld
Het streefbeeld van de buurt is bereikt. Tevens worden de groenvoorzieningen de komende
tijd in samenhang met de wegrenovaties vervangen waarbij de hoeveelheid groen op het
pleintje zoveel mogelijk gespaard wordt.

2.14 Spiegel Noordwest

Algemene karakteristiek
De buurt is parkachtig met representatieve villa’s op ruime groene kavels met veel
doorzichten. Het vertoont een grote verscheidenheid aan bouwwijzen, uit meerdere
perioden. De villabuurt kenmerkt zich door overwegend vrijstaande woningen of twee
onder één kap, gebouwd in de periode 1900-1920. Eveneens sterk beeldbepalend is de
flatbebouwing uit de 50er en 60er jaren. De wegenstructuur bestaat uit ringwegen met
radiaalwegen naar het centrum. Alle woningen zijn voorzien van een grote voor- en
achtertuin waarin veel volwassen bomen voorkomen. Een gering aantal wegen is voorzien
van laanboombeplanting. Wel komen veel individuele straatbomen voor. Grotere openbare
groenvoorzieningen zijn amper aanwezig met uitzondering van het Boslaanplantsoen. Het
karakter van de wijk wordt dan ook bepaald door het particuliere groen.
Toekomstig beeld
Het streefbeeld van de buurt is bereikt maar het beeld is in hoge mate
afhankelijk van particulier groen. De tendens in de tuininrichting neigt
naar de herplant van kleinere vormbomen. Dit zal in de toekomst, als
deze trend zich voortzet, tot een ontgroening leiden van deze buurt in
samenhang met de splitsing van villa’s en percelen.
Voor het Spiegel is een voorstel tot beschermd dorpsgebied in
voorbereiding. Bescherming van waardevol particulier groen is gewenst
(zie ook groenstructuur).

2.15 Spiegel Zuidoost

Algemene karakteristiek
De buurt vertoont een grote verscheidenheid aan bouwwijzen, uit meerdere perioden.
Zowel de naoorlogse (hoog)bouw, vrijstaande woningen en dichtere bebouwing van rond
1900 lopen in elkaar over. In de buurt liggen enige bedrijventerreinen. Het particuliere
groen is afwisselend. De voortuinen met groen van matige grootte en groen rond
hoogbouw met min of meer openbaar karakter zijn beeldbepalend. Openbaar groen, met
uitzondering van de Kom van Biegel, en laanboombeplanting zijn incidenteel aanwezig.
Aan de zuidrand zijn enkele restanten van cultuurhistorische houtwallen aanwezig, liggen
de begraafplaatsen en recreatieve (sport)voorzieningen. De randen van deze buurt worden
op natuurlijke wijze ingericht en beheerd en sluiten aan bij de deelvisies als de
landschapsvisie Zuidwestrand en de planvorming betreffende de Zanderij Cruysbergen en
dagrecreatieterrein Zandzee.
Toekomstig beeld
Met name aan de zuidrand van deze buurt zijn allerlei ontwikkelingen gaande. Hiervoor zijn
deelvisies als de landschapsvisie Zuidwestrand en de planvorming inzake Zanderij
Cruysbergen en dagrecreatieterrein Zandzee ontwikkeld. Hierin staan herstel, uitbreiding en
bescherming van de cultuurhistorische houtwallenstructuur centraal.
Daarbij is een duidelijker scheiding van de functies wonen en recreëren gewenst. Het
streefbeeld van het woongedeelte van de buurt bestaat uit villatuingebied. Bescherming van
waardevol particulier groen is gewenst (zie ook groenstructuur).
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3
3.1 Vijverpark

KARAKTERISTIEKEN PARKEN
Algemene karakteristiek
In 1956 werd het Vijverpark aangelegd op een voormalig vestingwerk. Centraal in het park
ligt een kunstmatige vijver, die dienst doet als noodoverstort voor de riolering. Het park
loopt van alle zijden glooiend naar deze vijver af en heeft een open karakter.
Beeldbepalend zijn de aan de zuid- en oostzijde aangrenzende hoogbouw en aan de noorden westzijde gelegen Ceintuurbaan en Brinklaan met hun intensieve verkeersstromen. De
padenloop in het park is overwegend recht. Het park bestaat grotendeels uit gras met
belangrijke bomengroepen. Voornamelijk aan de noordzijde van de vijver zijn
beplantingsgroepen aangebracht. Het beplantingssortiment is overwegend decoratief van
karakter. De open zijde aan de Ceintuurbaan wordt door middel van een haag begrensd.
Toegevoegd aan het park is het voormalige terrein aan de Bloemhof. De rand van dit terrein
wordt gevormd door een historische houtwal. Desondanks is het park zodanig kleinschalig
dat er sprake is van een matige functie-invulling.
Toekomstig beeld
Het park is in 1997 gerenoveerd. Het open karakter van het park moet gehandhaafd blijven.
De recreatieve ontsluiting van het park kan ter hoogte van het voormalige Bloemhofterrein
verbeterd worden door de sloop van de opslag. Dit gedeelte van het park moet zich gaan
kenmerken door glooiend aan te brengen reliëf en recreatieve spelaanleidingen. De
houtwalstructuur moet verder versterkt worden.

3.2 Groene As

Algemene karakteristiek
De Groene As wordt gevormd door een lint van aaneengeschakelde grote en kleine
groenvoorzieningen. De onderdelen van de Groene As zijn het Bilderdijkpark, Het Mouwtje,
het Beatrixplantsoen, de groenvoorzieningen rondom Sportpark Zuid, Werk IV en de Groene
Long.
Toekomstig beeld
De onderlinge samenhang van de verschillende parken die deel uit maken van de Groene As
moeten verder versterkt worden. Met name het Beatrixplantsoen vormt als
verbindingselement door haar omvang en inrichting een zwakke schakel. De onderlinge
ruimtelijke samenhang zou verder verbeterd kunnen worden door een landschappelijke
aanleg en een houtwallenstructuur.

3.3 Groene Long

Algemene karakteristiek
De Groene Long is in 1963 aangelegd voor een groot gedeelte op een voormalige vuilstort.
Het is een park met een rechthoekige vorm, ingeklemd tussen de Ooster- en Middeneng. Het
wordt aan de noordzijde begrensd door de Ceintuurbaan en aan de zuidzijde door de
Bussummerheide. Het park bestaat tevens uit speelweiden en –voorzieningen,
grasoppervlakken en houtwallen.
Toekomstig beeld
Het beheer is overwegend natuurlijk van karakter. De oude beplantingen met een meer
decoratief karakter worden langzamerhand vervangen door een natuurlijker
beplantingskeuze. Voor de Groene Long is de landschapsvisie Bussumse Zuidrand van
toepassing en er wordt momenteel een plan ontwikkeld voor het gedeelte ten zuiden van
de Plantsoenweg. De verdere functie-invulling is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom
het hertenkamp en de speelplaats Heidezicht. Behoud van het natuurlijke karakter, de
houtwallen en het recreatieve medegebruik zijn gewenst. Het creëren van doorzicht naar de
heide wordt voorgestaan.
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3.3 Groene Long

3.4 Werk IV

Algemene karakteristiek
Begrensd door de Dr. A. Kuyperlaan, Sportpark Zuid, de H.A. Lorentzweg en Sportpark de
Kuil ligt een groengebied dat voor het grootste gedeelte bestaat uit het “Hoofdwerk Werk
IV” van het voormalig offensief voor Naarden. Dit polygonaal werk is van historisch belang
en is in 1971 door de toenmalige minister van C.R.K. tot monument verklaard. Een aantal
bouwkundige elementen van het monument verkeren inmiddels in verval, terwijl op
oorspronkelijk met gras begroeide oppervlakken bos is ontstaan. Het gebied is omgeven
door een hekwerk en niet vrij toegankelijk.
Toekomstig beeld
De status quo van werk IV wordt gehandhaafd waarbij de van oorsprong in Nederland
voorkomende houtsoorten op het monument zoveel mogelijk worden gespaard.

3.5 Mouwtje

Algemene karakteristiek
Het Mouwtje (Oude en Nieuwe Waterpartij) is een min of meer slingerend, langgerekt
parkgebied langs een aantal voormalige zanderijvaarten. De groenaanleg vertoont een
verscheidenheid in soorten en grootte. Typerend zijn de steile overgangen van hoog naar
laag. Tussen globaal het Mouwtje en de taluds van de Huizerweg en de Dr. Frederik van
Eedenweg ligt een gebied bestaande uit het Weiland, de dierenweide, de bijentuin en het
uitvoerende gedeelte van de afdeling Wijkbeheer. Dit gebied moet gezien het groene
karakter, de aanwezige wandelpaden en de geomorfologische en cultuurhistorische
eigenschappen samen met ’t Mouwtje tot één parkgebied worden gerekend.
Er is voor het weiland een beheerplan ontwikkeld. De te treffen inrichtingsmaatregelen
zoals de aanleg van een poel zijn gerealiseerd. Het weiland wordt extensief beheerd.
Toekomstig beeld
Behoud van het reliëf en diversiteit. Versterking van de natuurlijke samenhang door middel
van houtwallen. Behoud van het meer decoratieve parkkarakter langs de zanderijvaarten.
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3.6 Bilderdijkpark

Algemene karakteristiek
Het Bilderdijkplantsoen is aangelegd naar ontwerp van de bekende tuin- en
landschapsarchitect Tersteeg. Het park heeft een min of meer symmetrische structuur met
rechte paden. Het middengedeelte is open met gazons, lage decoratieve beplanting en
water. Het park wordt bijna geheel begrensd door achtertuinen van de aanliggende
woningen. De bedoeling van de ontwerper is geweest om door middel van beplanting de
woningen aan het oog van de wandelaar te ontrekken. Hier en daar zijn echter gaten in
de begroeiing gekapt, zodat de bebouwing toch zichtbaar is. De aanwezige beplanting is
versleten. De parkzijde van de beplanting bestaat uit siergewassen en bevat soorten met
grote dendrologische waarde. De symmetrische opbouw van het park wordt verstoord
door bebouwing van het Herman Gorterhof.

Toekomstig beeld
Bij het beheer van het Bilderdijkplantsoen staan het oorspronkelijke ontwerp en inrichting
zoveel mogelijk centraal.

4

EVALUATIE GROENBEHEERPLAN

1995

4.1 Inleiding

Conclusies en aanbevelingen uit het Groenbeheerplan 1995
De evaluatie kent de volgende opbouw: Per conclusie en aanbeveling uit het
groenbeheerplan van 1995 wordt de oorspronkelijke tekst, de realisatie en het effect
daarvan aangegeven. Daarna volgen de eventuele aanbevelingen voor het nieuwe beleid.

4.2 Verbeteren van de
groenstructuur

Groenbeheerplan 1995
1. De onderlinge samenhang van de onderdelen van de Groene As dient verstrekt te
worden door een doorgaande recreatieve ontsluiting en begeleidende
boomstructuur. De onderdelen van de Groene As zijn het Willem Bilderdijkpark, ’t
Mouwtje, het Prinses Beatrixplantsoen, de groenvoorzieningen rondom de
sportparken Zuid en de Kuil, Werk IV en de Groene Long.
2. In de groenvoorzieningen van het centrumgebied kan meer lijn worden
aangebracht door de realisatie van een eenduidige boomstructuur met bijzondere
accenten.
3. In de groenarme buurten moet de hoeveelheid groen kwalitatief worden
uitgebreid. De voorstellen uit de nota “Bussum nog mooier groen” uitvoeren. Ook
moet er zoveel mogelijk worden meegelift met ontwikkelingen die voortkomen
uit sociale- en stadsvernieuwing alsmede stedenbouwkundige plannen.
Verkeerskundige reconstructies kunnen eveneens aanleiding geven tot een
integrale verbetering van de woonomgeving.
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4. Verder is uitbouw van de functie van het groen in een aantal buurten gewenst (zie
op weg naar een groenbeheerplan deel II; deel B). Dit betreft de omvorming van
kijkgroen naar gebruiksgroen.
4.2 Verbeteren van de
groenstructuur

5. Het bomenbeleidsplan dient integraal met andere plannen te worden
gerealiseerd. De uitvoering van het bomenplan is afhankelijk van de beschikbare
financiële middelen en de riool- en wegbeheerplanning.
6. In de verschillende onderdelen van het groenbeheerplan zijn voorstellen gedaan
teneinde een duurzame instandhouding van het groen te realiseren.
7. In het kader van het in stand houden en waar mogelijk verbeteren en revitaliseren
van het groen in de bebouwde omgeving is een integrale benadering van de
verschillende beleidssectoren noodzakelijk.
Gerealiseerd
1. Niet gerealiseerd.
2. Het voorgestane beleid is uitgevoerd. De eenduidige boomstructuur is in een enkel
geval gerealiseerd bijvoorbeeld op de Landstraat. Indien een eenduidige
boomstructuur technisch niet haalbaar was, is bij herinrichtingen gebruik gemaakt
van bijzondere boomsoorten om de desbetreffende ruimte te verbijzonderen.
Bijvoorbeeld bij de Brinklaan en de Kerklaan.
3. Voor zover er reconstructies in deze buurten worden uitgevoerd wordt deze
beleidslijn gevolgd. In een tweetal gevallen zijn geveltuinen aangeboden
(Bloemhof, Verbindingslaan/Kruislaangebied). Het totale groenoppervlak is
nauwelijks toegenomen.
4. Bij enkele plantsoenen zijn balspelen toegestaan. Dit betreft onder meer het
Prinses Margrietplantsoen en de grasberm aan de Kamerlingh Onnesweg. Tevens is
op de uitbreiding van het Vijverpark een terrein in aanleg waar door middel van
hoogteverschillen een spelaanleiding wordt gecreëerd.
5. Het bomenbeleidsplan is in 2002 geactualiseerd. Dit nieuwe bomenplan wordt in
uitvoering gebracht conform de gestelde beleidslijn; meeliften met andere
beleidsplannen waar mogelijk, anders zelfstandig aanplanten van desbetreffende
voorstellen.
6. Het instrumentarium voor de duurzame instandhouding bestaat enerzijds uit de
nieuwe wijze van formuleren van het te behalen kwaliteitsbeeld en het houden
van schouwen. Anderzijds uit het werken conform wijkwerkplannen. Beide
instrumenten zijn nog volop in ontwikkeling.
7. De integrale benadering omvat twee aspecten te weten de aanleg en het beheer.
Voor de aanleg is een handboek ontwikkeld. Tevens participeert de afdeling
Wijkbeheer bij de voorbereiding van plannen van de afdeling Ruimtelijke
Inrichting en is een beheerparagraaf toegevoegd aan de beleidsadviezen van deze
afdeling.
Voor de integrale benadering van het beheer kan weer gebruik gemaakt worden
van de wijkwerkpakketten. Tevens zijn themabijeenkomsten op de afdeling
Wijkbeheer ingesteld waarbij vakkennis op deelgebieden onderling op elkaar
worden overgedragen.
Effecten
1. Geen versterking van de Groene As gerealiseerd. Wel zijn nieuwe ideeën
ontwikkeld ten aanzien van de versterking van de Groene As. De behoefte bestaat
nog steeds om samenhang aan te brengen in de diverse onderdelen van de Groene
As waardoor deze sterker waarneembaar is en tot een betere functievervulling
komt.
2. Versterking van de verbijzondering van de openbare ruimte in het centrum vindt
plaats. Beleidslijn continueren bij aanstaande grote bouwplannen en
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4.2 Verbeteren van de
groenstructuur

herinrichtingen.
3. Deze beleidslijn is in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. De stenige buurten zijn
nauwelijks groener geworden. De behoefte om de buurten waar mogelijk groener
te maken bestaat nog steeds ter verbetering van de leefomgeving.
4. Uit meldingen van de servicelijn blijkt dat niet iedereen de omvorming van
kijkgroen naar kan waarderen. Echter gezien het intensieve gebruik dat op enkele
locaties van het groen wordt gemaakt, voorziet de omvorming wel in een
behoefte. De spelaanleiding van het Vijverpark is niet gereed en voldoet daardoor
momenteel nog niet aan een behoefte.
5. De uitvoering van het nieuwe beleidsplan heeft nog maar over een zodanig korte
periode zijn beslag kunnen hebben dat de effecten hiervan nog niet
waarneembaar zijn. Behoud van de bomenstructuur is voor een heldere,
functionele en prettige woonomgeving in relatie met het gewenste groene
karakter van Bussum nog steeds relevant.
6. Ook hiervan kan worden gesteld doordat de instrumenten in ontwikkeling zijn dat
de effecten hiervan nog nauwelijks waarneembaar zijn. Het zijn omvangrijke,
langdurige processen die nog in ontwikkeling zijn.
7. De overlegvorm tussen de afdelingen Wijkbeheer en Ruimtelijke Inrichting
functioneert intern onvoldoende om tot een stabiele integrale
projectvoorbereiding en -uitvoering te komen. Dit samenwerkingsverband wordt
momenteel geëvalueerd.
De themabijeenkomsten voldoen uitstekend in een behoefte waarbij uitbreiding
van kennis centraal staan. Hierdoor wordt vanzelf een integrale benadering van
het werk bevorderd.
De continuering van de wijkwerkpakketten verdient aandacht. Hierbij moet het
belang ervan meer centraal komen te staan.
Aanbevelingen voor 2005
1. Versterking van de Groene As uitwerken in de groenstructuur van 2005.
2. Beleid voor het centrum continueren. Dit sluit aan bij de karakteristiek van de
buurt en vergroot daarmee het integrale kwaliteitsbeeld van het centrum.
3. Beleid tot het vergroenen van groenarme buurten continueren.
4. Beleid continueren. Voor het spanningsveld oplossingen genereren.
5. Nieuwe bomenstructuur opnemen in de groenstructuur van 2005.
6. Beleid ten aanzien van kwaliteit en schouwen wordt eind 2005 verwacht. Overig
beleid continueren.
7. Verbeteren van integrale benadering tussen de verschillende beleidssectoren blijft
noodzakelijk. Tevens zijn de beheerparagrafen in beleidsadviezen nog geen
algemeen gebruik. Overige beleidsuitwerkingen continueren.

4.3 Invoeren natuurlijker
groenbeheer

Groenbeheerplan 1995
Als onderdeel van het totale beheer kan natuurlijker groenbeheer een belangrijke
bijdrage leveren aan de variatie en belevingswaarde van het openbaar groen. Natuurlijker
groenbeheer is echter niet overal wenselijk of mogelijk in verband met conflicterende
functies e.d.
Natuurlijker groenbeheer is vooral van toepassing voor de randen van Bussum en
onderdelen van de Groene As.
Groene As: De potentiële relatie met het buitengebied, functie, gebruik en grootte van
deze groenvoorzieningen zijn aanleiding voor een meer natuurlijker inrichting en beheer
(extensieve graslanden, zoomvegetatie en struweelbeplantingen e.d.). In dit kader vragen
de verschillende knelpunten (Beatrixplantsoen, hertenkamp/speelterrein) een oplossing.
De verschillende (kleinschalige) proefprojecten in de woonbuurten met betrekking tot
natuurlijker / extensiever beheer moeten op termijn worden geëvalueerd en zo mogelijk
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worden uitgebreid. De te ontwikkelen natuurlijker groenbeheervormen zijn
oeverbegroeiingen, graslandbegroeiingen en ruigtekruiden. Voor deze begroeiingtypen
zijn er goede mogelijkheden voor natuurlijk groenbeheer.
4.3 Invoeren natuurlijker
groenbeheer

Gerealiseerd
Vanaf 1995 zijn plantsoenen die gerenoveerd dienden te worden aan de randen van
Bussum natuurlijker ingericht. In de groenstructuur is verduidelijkt welke
groenvoorzieningen een natuurlijker beheer krijgen. De gekozen locaties liggen
voornamelijk aan de rand van de bebouwing en staan in verbinding met de
natuurgebieden van het GNR of hebben een relatie met het landschap.
Er zijn een drietal typen natuurlijker groen te onderscheiden namelijk grasvegetaties met
een aangepast maairegime, ingezaaide bloemrijke grasvelden en vakken waarin zich een
kruidenlaag mag ontwikkelen.
De voormalige gazons geven met een aangepast maairegime een grasvegetatie met
kruiden die hier van nature thuishoren. Deze natuurlijke begroeiingen hebben grote
waarde voor vlinders en insecten. Behoud van het huidige beleid en beheer wordt hier
voorgestaan.
De bloemrijke grasvelden geven een kleurrijker beeld. Dit heeft onder meer te maken met
de wijze van aanleg. In de loop der jaren is geëxperimenteerd met de noodzakelijke
aanleghandelingen die moeten worden uitgevoerd om een mooi bloemrijk grasveld te
creëren. Proefondervindelijk is vastgesteld dat in Bussum de beste bloemrijke grasvelden
worden verkregen indien de bovenlaag wordt afgeplagd en afgevoerd en de rest van de
grond zo min mogelijk wordt geroerd en met een kruidenmengsel wordt ingezaaid.
Omvorming van de Groene Long en de grasvelden langs de Lange Heul. Natuurlijker
inrichting van de nieuwbouw aan de Bloemhof (Voormalige Stimulans) Specifiek beheer
opgesteld voor het Weiland en de Gaardes. Specifiek beleid is ontwikkeling in een tweetal
landschapsvisies voor de zuidrand en zuidwestrand van Bussum waarin momenteel een
oplossing voor het knelpunt hertenkamp/speelterrein in voorbereiding is.
Tevens zijn er kruidenbegroeiingen in beplantingen toegelaten.
Het voorgestelde beleid is uitgevoerd.
Effecten
De effecten van het beleid zijn divers. Voor de ecologie voldoet het beleid. Het aantal
kruiden is uitgebreid en hoewel er geen effectmeting op de fauna is uitgevoerd mag men
verwachten dat deze hier ook baat bij hebben. Te denken valt dan meer aan insecten en
vogels.
Esthetisch vormen de natuurlijker ingerichte een waardevolle toevoeging aan en
differentiatie van het openbare groen. Hierbij kan wel het volgende worden opgemerkt:
• Verdere uitbreiding van de structuur voor natuurlijk ingerichte plantsoenen zal
weer ten koste gaan van de differentiatie van het groen.
• De reacties van bewoners zijn zeer uiteenlopend. Er zijn bewoners die het
helemaal niets vinden en er zijn bewoners die ons kaarten sturen om te bedanken
voor het mooie beeld.
Tevens zijn kruiden in de beplanting toegelaten. De moeilijkheid doet zich hierbij voor dat
er keuzes gemaakt moeten worden tussen verschillende kruiden en dat dient te
geschieden terwijl de planten nog zeer klein zijn. Welke planten blijven staan en welke
dienen verwijderd te worden; dit vereist de nodige vakkennis. Daarbij komt nog dat
schoffelen door derden wordt uitgevoerd en nadrukkelijk in het bestek vast moet liggen.
De toegevoegde waarde voor het toelaten van kruiden in beplantingen is daardoor gering
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tenzij die plantsoenen deel uitmaken van de structuur van natuurlijk ingerichte
plantsoenen. Esthetisch gezien passen de kruiden vaak niet bij de decoratieve
beplantingen met uitzondering van enkele kleinere of bijzondere soorten als robertskruid
en varens.
4.3 Invoeren natuurlijker
groenbeheer

Aanbevelingen voor 2005
Voor goede instandhouding van het bereikte resultaat op het gebied van de ecologie is de
onderlinge samenhang tussen de natuurlijk ingerichte plantsoenen van groot belang. Het
is mogelijk deze duurzaam te versterken middels houtwallen. De keuze voor houtwallen
kent meerdere redenen:
• Houtwallen komen hier historisch reeds voor en horen hier in het landschap thuis.
Door op enkele plaatsen nieuwe houtwallen aan te leggen worden de bestaande
houtwallen weer met elkaar verbonden.
• Met de houtwallen kan tevens de Groene As versterkt worden.
• Houtwallen vormen voor planten en dieren een goede verbinding.
• Houtwallen kunnen goed gecombineerd worden met wandelvoorzieningen.
Voorgesteld wordt om de groenstructuur uit te completeren met houtwallen als
onderdeel van de structuur van natuurlijk ingerichte plantsoenen.
Ten aanzien van de omvang van de structuur van natuurlijk ingerichte plantsoenen wordt
het continueren van het huidige beleid voorgestaan. Verdere uitbreiding leidt weer tot
achteruitgang van de differentiatie in de samenstelling van de plantsoenen.
Voor het behoud van de bloei moet de bodem periodiek licht bewerkt worden en
opnieuw worden ingezaaid. Door dit beheer, verschijnen er ook andere planten en
daarmee andere insecten dan op de veel gemaaide gazons. Behoud van het huidige beleid
en beheer wordt hier voorgestaan. De voorgestelde maatregel wordt in de werkpakketten
verwerkt.
Inmiddels maken de natuurlijker ingerichte groenvoorzieningen een belangrijk deel uit
van de groenstructuur van Bussum. Voor een langdurige instandhouding is het monitoren
van de ontwikkelingen cruciaal zodat op de juiste momenten kan worden bijgestuurd in
het beheer. Het juiste maaitijdstip bepaalt of de essentiële soorten (kernsoorten) voor de
desbetreffende grasvegetatie behouden blijven.
Voor bloemrijk gras en grasvegetaties wordt een eenvoudig monitoringssysteem
opgesteld om de successie in beeld te brengen zodat het beheer voor de lange termijn kan
worden vastgesteld.
Het toelaten van kruiden in plantsoenen wordt geminimaliseerd tot het behouden van
bijzondere en decoratieve kruiden. Als leidraad geldt: Indien de kruiden boven de
oorspronkelijke beplanting uitgroeien, dienen deze te worden verwijderd. Vooral de
bijzondere planten worden hierbij gespaard. Er zal een uitgebreider overzicht opgesteld
worden waarin staat aangegeven welke beplantingsvakken in aanmerking komen voor
een onderbegroeiing met kruiden en met welke kruiden.
Op het gebied van natuurlijker groenbeheer liggen nog wel ontwikkelingskansen. Deze
richt zich bijvoorbeeld op het toepassen van zoomvegetaties (overgangszone van bos naar
gras). Hiervoor zijn echter een beperkt aantal locaties geschikt. Planvorming zal in een
later stadium plaatsvinden.
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4.4 Bezuinigingen

Groenbeheerplan 1995
De mogelijke structurele bezuinigingen op het onderhoud van de plantsoenen in het
kader van “Buigen om Bussum” betekenen dat prioriteiten moeten worden gesteld en
keuzes gemaakt:
1. Oppervlak groen verkleinen
In dit verband dient aandacht uit te gaan naar de gewenst bewonersparticipatie
en buurtbeheer.
2. Minimalisering van het onderhoudsniveau
In welke mate een extensivering van het onderhoud mogelijk is, zonder dat dit
leidt tot kapitaalvernietiging, is in de beheerpakketten geregeld.
3. Omvorming/beheerzonering
Enkele relatief dure groenvoorzieningen komen in aanmerking voor omvorming
naar groenvoorzieningen die relatief goedkoop in onderhoud zijn. Hierbij moet
worden gedacht aan geen bomen in verharding, niet meer bijplanten van
plantvakken (met uitzondering van het structurele groen), omvorming
Bilderdijkpark en daar waar mogelijk omvorming tot gras. Dit betekent een
versobering van het groen en achteruitgang in kwaliteit. De keuze voor de
omvormingen zijn in een groenbeheerzonering gestructureerd (3
kwaliteitsniveaus: intensief, normaal en extensief).
Deze beheerzones dienen in de inrichting en het onderhoud te worden
doorgevoerd.
Gerealiseerd
De zijn volgende zijn bezuinigingsmaatregelen geëffectueerd:
1. Beleid voor bewonersparticipatie is ontwikkeld en wordt uitgevoerd. Dit beleid
wordt in de volgende paragraaf kort geëvalueerd. Een uitgebreide totale evaluatie
wordt in 2005 separaat opgesteld.
2. Maatregelen die in het kader van de minimalisering van het onderhoudsniveau
zijn genomen zijn:
- De maaifrequentie van de grasoppervlakken is veranderd van 20 keer per jaar
naar 10 keer per jaar.
- De frequentie van het verwijderen van zwerfvuil in plantsoen buiten het centrum
is teruggebracht van 26 keer per jaar naar 6 keer per jaar.
- Het kanten steken is teruggebracht van 2 keer naar 1 keer per jaar.
- Kruidenbegroeiingen worden in beplantingen toegelaten.
- Het tractiewerk is uitbesteed.
3. De zonering is ingevoerd.
Hiermee zijn alle taakstellende bezuinigingen uit 1995 gerealiseerd.
Effecten
Er zijn nauwelijks reacties van bewoners ontvangen ten aanzien van het minimaliseren van
het onderhoudsniveau. Ook technisch gezien heeft de minimalisering van het
onderhoudsniveau niet tot problemen geleid.
De beheerzonering heeft in de praktijk geen enkel effect. In de praktijk blijkt niet de
locatie van de groenvoorziening maatgevend te zijn voor de intensiteit van het beheer
maar de inrichting van het plantsoen en de verdere omgeving. Is de inrichting
gedetailleerd en het gebruik intensief dan leidt dit veelal tot een intensiever onderhoud
en daarmee tot hogere kosten.
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4.4 Bezuinigingen

4.5 Bewonersparticipatie
in het beheer

Aanbevelingen voor 2005
Voorgesteld wordt de zonering te laten vervallen en de inrichting van het groen aan te
laten sluiten bij de inrichting van de omgeving. Naar verwachting zal dit niet leiden tot
een toename van het aantal intensief beheerde plantsoenen, hooguit tot een verschuiving
van de ligging van deze plantsoenen binnen Bussum. Door afstemming van de totale
inrichting en het beheer wordt ter plaatse een betere integrale kwaliteit van de openbare
ruimte gerealiseerd.
Groenbeheerplan 1995
Het geheel of gedeeltelijk in beheer geven van terreinen aan bewoners geeft enerzijds
een invulling aan de wens van een sterkere betrokkenheid en verantwoording van
bewoners voor hun woonomgeving (sociale vernieuwing) en anderzijds kan een hoger
kwaliteitsniveau van de groenvoorzieningen in stand worden gehouden. In principe dient
de uitgifte van het beheer en onderhoud financieel gunstig voor de gemeente uit te
werken.
Gerealiseerd
In 1997 is beleid opgesteld voor bewonersparticipatie in het fysieke beheer van de
buitenruimte. Inmiddels zijn rond de 20 overeenkomsten afgesloten.
De grootste overeenkomsten betreffen een viertal speelplaatsen te weten het
Fokkerterrein, het Honorterrein, de speelplaats aan de Gildestraat en het K.P.C. de
Bazelplein en een tweetal parkeergelegenheden. De overige overeenkomsten betreffen
veel kleine stukjes groen.
Effect
De grotere overeenkomsten renderen prima. De kleinere overeenkomsten kosten in de
praktijk veel aandacht waardoor het rendement voor de gemeente veelal gering is. Te
meer omdat het onderhoud door bewoners niet altijd even consequent wordt uitgevoerd,
de gemeente daarom in overleg met de participant moet treden en regelmatig moet
overgaan tot het versoberen van de groeninrichting (kapitaalvernietiging). Een
effectmeting bij participanten heeft niet plaatsgevonden.
Aanbevelingen voor 2005
Voorgesteld wordt om het beleid in 2005 separaat van de Groennota te evalueren, te
actualiseren waarbij gekeken moet worden naar de kleinere overeenkomsten, de
zienswijze van de participanten en de voorlichting over de mogelijkheden ten aanzien van
bewonersparticipatie (bijv. op de website).

4.6 Arbeidsbehoefte

Groenbeheerplan 1995
De arbeidsbehoefte (inzet eigen personeel en uit te besteden werken) dient op de
werkpakketten met bijbehorende toeslagpercentages te zijn afgestemd.
Het aantal berekende/benodigde uren uit de werkpakketten stemt nagenoeg overeen met
de beschikbare uren (begroting). Met de beschikbare middelen wordt met deze
werkpakketten een maximale kwaliteit behaald.
Gerealiseerd
In de wijken wordt met wijkwerkpakketten gewerkt en wordt er op deze
wijkwerkpakketten tijdgeschreven. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de
totstandkoming van de productie ten behoeve van de nacalculatie van de gehanteerde
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4.6 Arbeidsbehoefte

Effecten
Aan de hand van de werkpakketten kan het werk gedurende het jaar ingepland en
tussentijds bijgestuurd worden. Hierdoor wordt een zo effectief mogelijke organisatie
verkregen.
Aanbevelingen voor 2005
Ten tijde van het opstellen van de vorige werkpakketten was de uitvoering nog
vaktechnisch georganiseerd. Inmiddels wordt integraal werkt. De werkpakketten moeten
hierop aangepast worden voor een juiste berekening van de arbeidsbehoefte.

4.7 Cyclisch onderhoud

Groenbeheerplan 1995
In de toekomst zal een groter accent op meerjarig cyclisch onderhoud (zie werkpakketten
Deel B) moeten komen te liggen. Het cyclisch onderhoud (bijvoorbeeld met een interval
van 15 jaar) maakt een effectiever beheer mogelijk (gewenste duurzame instandhouding
van beeld en functie). Op dit moment worden renovaties, beheertechnisch gezien te laat
uitgevoerd.
Bovendien is de werkwijze financieel beter te verantwoorden (flexibele en effectieve inzet
van middelen).
Het versleten groen moet worden gerenoveerd. Hierbij moet zo mogelijk worden
meegelift met andere beleids- en beheerplannen (bijvoorbeeld: “Bussum 2015, een
ontwikkelingsschets” en het “Weg- en rioolbeheersysteem”). De overige
renovatieonderdelen moeten onafhankelijk worden uitgevoerd.
Gerealiseerd
Sinds 1995 zijn voornamelijk de versleten groenvoorzieningen gerenoveerd. Hieronder
vallen onder meer het Vijverpark, het Prinses Margrietplantsoen en het Prinses
Beatrixplantsoen, de groenvoorzieningen aan de H.A. Lorentzweg en langs de Lange Heul.
Tevens is de Groene Long grotendeels omgevormd. Ook worden de komende tijd
groenvoorzieningen in Heilig Hartkwartier tijdens de herinrichtingwerkzaamheden
vernieuwd.
Effect
Ondanks dat veel versleten groenvoorzieningen zijn vervangen, geschieden de renovaties
niet planmatig. Hierdoor bestaat nog steeds de kans dat renovaties te laat worden
uitgevoerd.
Aanbevelingen voor 2005
Voor de renovaties moeten werkpakketten en een vervangingsplan worden opgesteld.
Het vervangingsplan zal in een later stadium worden opgesteld.
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