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4  GROENSTRUCTUUR

In dit hoofdstuk is de gewenste groenstructuur binnen de wijken van de 
gemeente Naarden vastgelegd. Hierbij zijn drie niveaus te onderscheiden, 
Stadsstructuur, Wijkstructuur en Overig groen. Het doel van het vaststellen 
van de groenstructuur is het beschermen van de bestaande structuren en het 
ontwikkelen van de gewenste groenstructuur. 

De stads- en wijkstructuur is in de betreffende paragrafen beschreven aan de 
hand van karakteristieken, kaartmateriaal en foto’s. Het overige groen betreft het 
groen wat niet binnen de stads- of wijkstructuur valt. Door dit onderscheid is het 
belangrijkste groen in elke wijk overzichtelijk van één kaart af te lezen. 

Stadsstructuur Representatief groen van belang voor de gehele gemeente 
Naarden. Bijvoorbeeld als historische element of benadrukking van 
ontsluiting van de kern.  

Wijkstructuur Functioneel of structuurbepalend groen met een gebruiksfunctie 
voor de gehele wijk

Overig groen Groen wat belangrijk is voor direct aanwonende maar geen 
meerwaarde heeft voor de totale stad of wijk. 

In de stadsstructuur zijn verschillende sterlocaties aangegeven die binnen 
de gemeente Naarden waardevol en beeldbepalend zijn. De totale Vesting 
wordt als sterlocatie gezien vanwege de betekenis voor de gemeente. 
Daarnaast zijn ook de rotonde Zandbergen, Anna van Burenpark, forten aan 
de Verlengde fortlaan, diverse vijvers, het monument aan de burgemeester 
van Wettumweg, het oorlogsmonument aan de Thierensweg en de entree 
aan de Churchillkruising - Koningin Wilhelminalaan en de entree aan de 
Amersfoortsestraatweg  als sterlocatie aangegeven. Dit zijn speciale plekken 
waar extra zorg en aandacht aan besteed wordt. Enkele van deze locaties zijn al 
eerder opgenomen in de groenimpuls, waarin ze als juweeltjes van Naarden zijn 
aangemerkt. 

De inrichting en uitstraling van het groen in de diverse onderdelen 
van de groenstructuur verschilt. Door een onderscheid te 
maken in stadsstructuur, wijkstructuur en overig groen is het 
mogelijk prioriteiten aan te geven in onderhoud en ontwikkeling. 
Daarnaast kan aan de hand van deze structuren bij toekomstige 
ontwikkelingen worden bepaald welke structuren moeten worden 
behouden en beschermd en hoe deze elementen worden ingericht. 

Dit biedt de gelegenheid om deze structuren zorgvuldig in nieuwe 
plannen in te passen. Ook ten aanzien de verkoop van groen is 
tussen de structuren onderscheid aanwezig:

Stadsstructuur Wijkstructuur Overig groen

Prioriteit 
acties/ 
onderhoud

Zeer hoog Hoog Normaal

Bescherming 
aanwezig 
groen

Duurzame 
bescherming

Duurzame 
bescherming 

Inrichting aanpasbaar 
aan wensen 
bewoners

Inspraak bij 
herinrichting

Zeer beperkt Beperkte Inspraak bewoners 
gewenst, wijkgericht 
werken

Verkoop Ongewenst Ongewenst Snippergroen 
verkoopbaar

Vesting is Stadsstructuur

Groen in combinatie met water als 
Wijkstructuur

Groen langs een woning als Overig groen

4 Groenstructuur
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4.1 Stadsgroenstructuur Naarden

4.1.1 Stadskarakteristiek
De gemeente Naarden ligt samen met de kern Bussum als stedenbouwkundige 
kern in een landschap van polders, moerassen en plassen en de kustzone van 
de voormalige Zuiderzee. Deze ligging is lange tijd geleden ontstaan door het 
verschil aan bodemtypen in de omgeving. Op de hoger gelegen Gooise stuwwal 
en de uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug, waar zich ook Naarden op bevindt 
kon bewoning plaatsvinden. De lager gelegen veen en klei gebieden stonden 
regelmatig onder water waardoor ze pas veel later ontgonnen zijn. 

De vesting Naarden, als onderdeel van de Hollandsche Waterlinie en ontstaan 
rond 1350, vormde in het verleden een belangrijke barrière op de route 
Amsterdam – Haarlem. De vesting was namelijk grotendeels omringd met water 
en ondoordringbare moerasgebieden. De vesting heeft door het behoud van 
de stedenbouwkundige opzet en de aanwezige vestingwerken een markante, 
historische uitstraling die voor een belangrijk deel het karakter van de totale 
gemeente bepaalt. De openheid en de ruimte voor natuur in de schootsvelden 
(aan de noord/noord-oostzijde) zijn van grote waarde voor ecologie en recreatie. 

Nadat de vesting in 1926 zijn militaire functie verloor werd het mogelijk de 
gemeente uit te breiden op de schootsvelden. Bijzonder is daarbij de afstand 
die is aangehouden tussen de vesting en de nieuwe wijken. Deze open ruimtes 
versterken het markante uitzicht op de vesting. De nieuwbouw van woningen 
vond allereerst plaats ten oosten en zuiden van de vesting. In deze tijd heeft 
ook de aaneensluiting met Bussum plaatsgevonden. Doordat de wijken van 
Naarden en Bussum tegen elkaar zijn aangebouwd is de gemeentegrens niet 
overal zichtbaar. De bebouwingstypen zijn aan beide zijden gelijk en vaak sluit de 
beplanting hierbij aan. Later, na de tweede wereldoorlog, volgden de wijken ten 
westen van de vesting. De opbouw en karakteristiek van de wijken is beschreven 
in de wijkstructuur.   

RijkswegSnelweg A1

Landschapsstructuurkaart Naarden
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4.1.2 Huidige groenstructuur
De ontsluiting van Naarden vindt plaats via Rijksweg, Godelindeweg en 
Amersfoortsestraatweg. Vanuit deze wegen gaan wijkontsluitingen richting de 
verschillende wijken. Zoals de Lambertus Hortensiuslaan, Huizerstraatweg, 
Brediusweg en de Amsterdamsestraatweg. Deze laatste vormt samen met de 
Amersfoortsestraatweg en de Koningin Wilhelminalaan de route naar de vesting.  

Een belangrijk lijnvormig element net buiten de kern van de gemeente is de 
snelweg A1. Deze ligt door het ‘open’ schootsveld en heeft weinig relatie met 
de bebouwde omgeving. Toch is de snelweg door zijn opvallende ligging in het 
landschap bepalend voor het beeld van Naarden.  

Rondom Naarden zijn veel natuur- en recreatieve waarden aanwezig. 
Het Naardermeer met het open landschap ten westen, het Gooimeer als 
uitloopgebied voor inwoners van Naarden en ten oosten het beekdallandschap 
met open gebieden afgewisseld met rijk begroeide bossen zorgen, naast de 
vesting, voor een variatie aan natuurlijke en recreatieve mogelijkheden.  

Naast deze overgangszones en bosgebieden is ook de begeleidende beplanting 
langst de ontsluitingswegen onderdeel van de groenstructuur.

Koningin Wilhelminalaan

Vesting

Cort. van der Lindenlaan

Over de Tol Natuurgebied Fortlanden

Godelindeweg

AmsterdamsestraatwegAmersfoortsestraatweg Lambertus Hortensiuslaan
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4.1.3 Visie op de stadsgroenstructuur
Bepalend voor de Naarden is de vesting en de verschillende (historische) 
toegangswegen. De hoofdgroenstructuur is dan ook hierop gebaseerd. De entrees 
van de kern zijn de eerste beelden die een bezoeker van de gemeente Naarden 
krijgt. Deze plekken dienen dan ook aantrekkelijk ingericht te zijn. De wegen van 
de hoofdgroenstructuur bestaan voornamelijk uit lange, verbindende wegen die 
grote delen van Naarden en omstreken ontsluiten. De Rijksweg, Godelindeweg, 
Meerstraat, Burg. J. Visserlaan en Huizerstraatweg vormen verbindingen die dwars 
door Naarden lopen. De spoorbaan en de A1 vormen de grote verbindingslijnen 
en zijn markant aanwezig. De andere belangrijke wegen zijn toegangswegen 
of ontsluitingswegen van en naar de Vesting: Amsterdamsestraatweg, 
Amersfoortsestraatweg, Lambertus Hortensiuslaan, Thierensweg,  Cort van der 
Lindenlaan, Burgemeester J. Visserlaan en Koningin Wilhelminalaan. 

Naast het lijnvormig groen zijn grote groeneenheden bepalend voor de 
hoofdgroenstructuur in Naarden. De vesting met de schootsvelden, de rotonde op 
knooppunt Godelindeweg en Amersfoortsestraatweg, de rotonde nabij Keverdijk, 
het natuurgebied nabij de wijk Fortlanden, de groene zone rondom Over de 
Tol, het bos/parkgebied rondom het Naarderwoonbos, de groene zone langs de 
Rijksweg met het volkstuinencomplex en het afschermende groen ten noorden van 
Gooimeer Zuid. 

Deze structuur is erg duidelijk en overzichtelijk door de logische opbouw. 
Volwassen bomen en zichten naar het buitengebied creëren oriëntatie en zorgen 
voor kwaliteit van de structuur. Met name de volwassen laanbeplanting aan de 
Huizerstraatweg en Amersfoortsestraatweg, de markante bomen rondom de 
rotonde aan de Amersfoortsestraatweg en het waardevolle natuurgebied met 
uitloopgebied naar het Naardermeer zijn van grote waarde. Daarnaast zijn er 
grootse zichten vanaf de Rijksweg en Huizerstraatweg naar het omliggende 
landschap. Natuurlijk vormt de Vesting het middelpunt van Naarden met de 
markante bomen, zichten op de schootsvelden en de ruimtelijke opzet van 
bijzondere bebouwing met groen beklede gevels.

Ecolint nabij De Fortlanden Rotonde Amersfoortsestraatweg

Vesting Boomstructuur Huizerstraatweg
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Groene stadsstructuur Naarden


