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1. InleIdIng

1.1 AAnleiding / PROBleeMSTelling
Bewoners zien de openbare ruimte als één geheel. De plek waar ze wonen, 
werken, recreëren en zich verplaatsen. De gemeente Buren sluit zich hierbij 
aan en werkt integraal. In de Integrale Visie Openbare Ruimte (2014) is dit 
stevig ingezet:
• Het verbeteren van een prettige leefomgeving voor onze inwoners. We 

willen dat onze inwoners het prettig wonen en verblijven vinden en dat ze 
tevreden zijn. 

• het bieden van vele mogelijkheden voor lokale, maar ook regionale en 
nationale bedrijven om zich te vestigen in een goed bedrijfsklimaat.

• Het gericht inzetten en uitrollen van toerisme en recreatie in onze 
gemeente, voor onze gasten.

De visie spreekt niet over werkzaamheden als vegen, onderhoud en inrichting 
en ook niet over disciplines als verharding, groen of verlichting. Het gaat juist 
om de effecten die worden bereikt in de integrale openbare ruimte op thema’s 
als toegankelijkheid, recreatie en duurzaamheid. 

Bewoners willen en krijgen een steeds grotere rol in de buitenruimte. Dit 
verandert de samenwerking tussen bewoner en gemeente. Daarin moet de 
gemeente haar eigen rol opnieuw definiëren. Daarbij is het nodig de bewoner 
inzicht te bieden wat mogelijk is voor en door hen.

Maar wat betekenen de uitspraken uit de Integrale Visie Openbare Ruimte nu 
concreet? De visie beschrijft niet hoe de doelstellingen worden bereikt. Dit 
Integraal Beleid Openbare Ruimte biedt dit inzicht wel. het dient daarmee als 
basis voor de uitwerking in verschillende uitvoeringsplannen.

Vrijwel elke discipline heeft op dit moment eigen plannen. In deze plannen zijn 
onder meer beleid, beheer en/of uitvoeringsuitgangspunten gecombineerd 
opgenomen. Deze combinatie maakt het moeilijk integraal overzicht te krijgen. 
Dit Integrale Beleid Openbare Ruimte biedt dit inzicht (wat is beleid) en overzicht 
(relaties met andere disciplines). 

1.2 dOelSTelling
Met het opstellen van dit Integraal Beleid Openbare Ruimte gaat gemeente Buren 
verder op de weg die is ingeslagen met de Integrale Visie Openbare Ruimte. 
De daarin opgenomen doelstelling is: onze inwoners, bedrijven en bezoekers 
tevreden te laten zijn. hun wensen willen we vaker en beter realiseren, natuurlijk 
binnen de kaders van financiën, de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor 
het collectieve belang en duurzaam beheer van kapitaalgoederen. Met dit 
Integrale Beleid Openbare Ruimte willen we bereiken:
• Eén beleidsplan voor de openbare ruimte: het aantal plannen vermindert, 

de tijd en inspanning van de gemeenteraad om deze te beoordelen daalt. 
Ook is het beter mogelijk beleid voor de openbare ruimte in één keer te 
beoordelen. 

• Een betere samenwerking in de organisatie vanuit een gezamenlijk, integraal 
referentiekader.

• De bewoner als partner: invulling geven aan de veranderende samenwer-
king tussen bewoner en gemeente. 

• Regisserende rol gemeente: dit beleidsplan zorgt voor een betere aanslui-
ting op de gewenste werkwijze door de gemeente. 

• uitwerken Integrale Visie Openbare Ruimte: concreet en daardoor toepas-
baar maken van de acties en keuzes uit de integrale visie. 

• Geen nieuw beleid: dit document is gebaseerd op het bestaande beleid, 
zoals door de gemeenteraad is vastgesteld. 
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1.3 WeRKWiJZe 
Dit Integrale Beleid Openbare Ruimte bevat vooral bestaand beleid. 
De onderwerpen die (vooral in hoofdstuk 3) zijn opgenomen zijn 
overgenomen van bestaande plannen. In meerdere bijeenkomsten 
en verkenningen zijn alle relevante disciplines betrokken om input te 
leveren. In deze bijeenkomsten hebben de verschillende deskundigen 
hun input kunnen geven met betrekking tot het bestaand beleid. 
Daarom is geen nieuw beleid opgesteld. 

1.4 leeSWiJZeR
In hoofdstuk 2 wordt de werkwijze vanuit de Integrale Visie 
Openbare Ruimte beknopt toegelicht. Deze introductie vormt de 
basis voor de aanpak en structuur van dit Integraal Beleid Openbare 
Ruimte. De zeven thema’s worden uitgebreid belicht in hoofdstuk 3 
Beleidsuitgangspunten. Per thema wordt specifiek ingegaan op het 
gemeentebrede beleid. Eventuele uitzonderingen en bijzonderheden 
zijn opgenomen in de paragraaf gebiedsspecifiek beleid. 

In hoofdstuk 4 is de werkwijze en aanpak van de eigen organisatie 
uitgewerkt. Dit is aangevuld en gedetailleerd ten opzichte van de 
IVOR. De gebruikerbetrokkenheid staat centraal in hoofdstuk 5. 
hierin is beschreven wat de nieuwe rol van de gemeente Buren 
is en hoe deze invulling krijgt in de praktijk. In hoofdstuk 6 zijn 
de financiën opgenomen. Hierbij is uitgegaan van de huidige 
(vastgestelde) ambitie, deze past binnen de huidige begroting. Tot 
slot zijn in hoofdstuk 7 Ontwikkelingen opgenomen. Dit zijn actuele 
thema’s in de buitenruimte die mogelijk geschikt zijn om op termijn 
in onze organisatie te implementeren. 

Toekomstvisie Buren 2030

Integrala visie openbare ruimteIntegraal beleid openbare ruimteDiverse 
uitvoeringsplannen
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Toekomstvisie Buren 2030

Integrala visie openbare ruimteIntegraal beleid openbare ruimteDiverse 
uitvoeringsplannen

2. uITWeRKIng InTegRale vIsIe 
openBaRe RuIMTe

De Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) vormt de basis voor dit Integrale 
Beleid Openbare Ruimte (IBOR). In deze handleiding is de aanpak uit de Integrale 
Visie toegelicht, inclusief de wijze waarop deze is verwerkt in dit beleidsplan. 
In de Integrale Visie Openbare Ruimte zijn thema’s ontwikkeld. Deze thema’s 
weerspiegelen de gehele openbare ruimte, zoals deze wordt gebruikt en door 
bewoners wordt gezien. Vervolgens is per thema het gemeentebrede beleid 
opgenomen. Beleidsuitgangspunten die in de gehele gemeente van toepassing 
zijn. Eventuele uitzonderingen worden gebiedsspecifiek opgenomen. 

2.1 VAn ViSie nAAR BeleidSUiTgAngSPUnTen
Thema’s openbare ruimte
Een bankje, een boom, paaltjes, de straat, een lantaarnpaal en een haag; 
zomaar een omschrijving van een beeld uit onze openbare ruimte. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door ten minste 5 verschillende vak ambtenaren. Maar 
bewoners en gebruikers negeren alle scheidingen tussen disciplines. Zij zien 
de buitenruimte als één geheel. In de Integrale Visie en dit Integrale Beleid 
benaderen we daarom de buitenruimte op basis van thema’s. In hoofdstuk 
drie (beleidsuitgangspunten) is elk thema een paragraaf.

Samen vormen deze thema’s het totaal van de openbare ruimte, zoals deze 
wordt gezien, gebruikt en beleefd. Elk thema wordt vormgegeven vanuit een 
samenspel van verschillende vakdisciplines.
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Thema’s uit de Integrale Visie 
Openbare Ruimte 2013: 

Beleving: Een buitenruimte heeft een 
hoge belevingswaarde als die passend is 
ingericht en goed wordt onderhouden. 
Het is prettig hier te verblijven en heeft 
daardoor een hoge kwaliteit. De bele-
vingskwaliteit hoeft niet overal hetzelfde 
te zijn. In dit thema wordt vastgesteld 
welke kwaliteit op welke plek geambi-
eerd wordt. 

Natuur

natuurbeleving

natuurwaarden

Beleving

leidend voor de openbare ruimte

volgt de openbare ruimte

Veiligheid: Veiligheid in de openbare 
ruimte bestaat vooral uit sociale veilig-
heid, gebruiksveiligheid en toegankelijk-
heid. De gemeente is verantwoordelijk 
voor het leveren van een veilig bruikbare 
openbare ruimte. De gemeente levert 
daarin een basis, maar is niet alleen ver-
antwoordelijk. 

Veiligheid

gemeente sluit risico’s uit

gebruiker is zelf verantwoordelijk

natuur: Natuur is volop aanwezig in de 
gemeente Buren. Maar de echt waarde-
volle, kwetsbare natuur is nauwelijks in ge-
meentelijk eigendom. Dat is vooral in bezit 
bij particulieren, Staatsbosbeheer, Water-
schap Rivierenland, Geldersch Landschap, 
Uit(r)Waarde of Rijkswaterstaat. Waarde-
volle natuur brengt ook beperkingen met 
zich mee, zo kan het vaak minder intensief 
gebruikt worden. We willen bewoners en 
bezoekers vooral natuur laten beleven, zien 
en gebruiken. 



10 11

Recreatie

lokaal

bovenlokaal

Recreatie: Recreatie heeft een sterke 
relatie met andere thema’s. Zonder de 
waarden van cultuurhistorie, natuur, 
beleving en bereikbaarheid is recreatie 
niet of niet optimaal mogelijk. In dit thema 
Recreatie wordt vooral ingegaan op het fa-
ciliteren van de recreant en toerist. Wat is 
nodig in de gemeente om de bijzondere 
waarden om te zetten in recreatie. 

Duurzaamheid

leidend voor de openbare ruimte

volgt de openbare ruimte

Cultuurhistorie

geïntegreerd

historiserend

Bereikbaarheid

bereikbaarheid maatgevend

bereikbaarheid niet maatgevend

duurzaamheid: De gemeente Buren zet 
voor duurzaamheid in op de volgende 
onderwerpen: duurzame energie, le-
vensduur materialen, water in de 
openbare ruimte en doelmatige inzet 
middelen (effectiviteit).

cultuurhistorie: Aan historie geen gebrek 
in onze gemeente, een verleden om trots 
op te zijn! De verwijzing naar de historie is 
op veel verschillende manieren zichtbaar 
voor de gebruiker. De verwijzing naar cul-
tuurhistorie kan de openbare ruimte zelf 
zijn (met historische verlichting, bestra-
ting en meubilair) of een subtiele verwij-
zing met een kunstwerk of informatie. 

Bereikbaarheid: Bereikbaarheid is 
in de gemeente van belang. Door de 
afstanden tussen kleinere en grotere 
kernen, het grote aantal bezoekers 
en alle bedrijvigheid zijn er veel en 
veel verschillende verkeersstromen 
die samen komen. De verschillende 
verkeersstromen moeten toch op een 
veilige manier samengaan.
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Gemeentebreed beleid
Veel beleid en beleidsuitgangspunten zijn oorspronkelijk 
gemeentebreed ingezet. De omgang met bijvoorbeeld verkeer, 
duurzaamheid en natuur is hetzelfde voor de meeste plekken in 
onze gemeente. Daarmee is het een bruikbaar uitgangspunt in dit 
beleidsplan. Onder elk thema is dit een separate paragraaf. 

Gebiedsspecifiek beleid
Eventuele afwijkingen, bijzonderheden of maatwerk worden per 
gebiedstype aangegeven. De relevante gebiedstypes zijn benoemd, 
waarbij is uitgelegd hoe binnen elk thema wordt omgegaan. Onder 
elk thema is dit een separate paragraaf.

2.2 geBRUiK, inRichTing en BeheeR
De openbare ruimte is altijd verzorgd door de gemeente. Deze is 
georganiseerd door vakspecialisten en vooral gericht op inrichting 
en beheer van de buitenruimte. 
• Inrichting: veilige inrichting, passend bij de doelen en ambitie 

van de gemeente.
• Beheer: duurzaam in stand houden van een schone, hele en 

veilige buitenruimte. 

Een succesvolle buitenruimte wordt niet alleen bepaald door een 
(technisch) goede inrichting en beheer. Het gebruik door bewoners, 
bezoekers en bedrijven bepaalt het succes van de buitenruimte. 
Daarom wordt in dit IBOR het gebruik van de buitenruimte 
meegenomen. Doel is afwegingen in de buitenruimte in balans te 
brengen tussen gebruik, inrichting en beheer. 

inRichTing BeheeR

geBRUiK
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In dit hoofdstuk worden alle zeven thema’s behandeld. Samen vormen ze 
het integrale beleid openbare ruimte van de gemeente Buren. Elk thema 
wordt kort ingeleid en vervolgens uitgewerkt in de relevante inhoud. hierbij 
wordt steeds de indeling aangehouden dat eerst het gemeentebrede beleid 
wordt toegelicht. Vervolgens wordt dit uitgewerkt naar de gebiedstypen. In 
bijlage 1 is het gebied per gebiedstype samengevat. De gebiedstypen zijn te 
herleiden uit de dorpsstructuur in bijlage 2.

3. BeleIdsuITgangspunTen
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3.1 BeleVing
Een buitenruimte heeft een hoge belevingswaarde als die passend is 
ingericht en goed wordt onderhouden. Het is prettig hier te verblijven 
en heeft daardoor een hoge kwaliteit. De belevingskwaliteit hoeft 
niet overal hetzelfde te zijn. In dit thema wordt vastgesteld welke 
kwaliteit op welke plek geambieerd wordt. 

3.1.1 gemeentebreed beleid

Kwaliteitsniveau inrichting en onderhoud
De inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte bepalen 
voor een groot deel hoe de gebruiker de buitenruimte beleeft. De 
zwakste schakel (laagste kwaliteit) bepaalt daarbij de beleving. Een 
luxe inrichting met een sober onderhoud wordt daardoor niet als 
luxe beleefd door de gebruiker. We stemmen daarom de inrichting 
en onderhoud op elkaar af. 

Gebiedstypes
Elke plek in gemeente Buren heeft een eigen uitstraling, doelstelling 
en gebruik. het centrum van een dorp is een mooi voorbeeld. 
Veel mensen maken daar op verschillende manieren gebruik van. 
Winkelen, wandelen en ontmoeten zorgen voor een intensief 
gebruikte omgeving. Een hogere kwaliteit borgt de aantrekkelijkheid 
voor alle gebruikers. het is een visitekaartje van de kern. 
Hoogwaardige inrichting (groen, verharding), passende verlichting, 
historische gebouwen en monumentale bomen dragen hieraan bij. 

De gemeente is ingedeeld in de volgende type gebieden:
• centrumgebied
• historische structuur
•  Bijzonder object
•  Begraafplaats
•  Woonwijk
•  Werkomgeving
•  Buitengebied

In de bijlagen is per kern aangegeven waar deze gebiedstypen 
gelegen zijn.

Kwaliteit
Per gebiedstype wordt gekozen voor een ambitie voor inrichting en 
onderhoud. Op basis van het type gebruik, intensiteit van het gebruik 
en de doelstelling van het gebied wordt een kwaliteit bepaald. In alle 

kernen wordt de buitenruimte per gebiedstype op dezelfde manier behandeld. 
Dat leidt ertoe dat het gebiedstype woonwijk in Asch hetzelfde wordt benaderd 
als in Buren. 

De kwaliteitsbeoordeling is gebaseerd op de landelijke beeldsystematiek van het 
cROW. hierin worden 5 kwaliteitsniveaus onderscheiden die van toepassing zijn 
op de meeste voorkomende elementen in de buitenruimte. Het betreft vooral 
de beleefde kwaliteit. Technische randvoorwaarden (bijvoorbeeld functioneren 
verlichting) zijn hierin niet opgenomen. 

Dit beleidsplan gaat uit van de huidige werkwijze in de gemeente Buren. Per 
gebiedstype is een kwaliteitsniveau bepaald voor het netheidsbeeld. Deze geldt 
voor zowel inrichting als onderhoud:
Bij het thema “Veiligheid” wordt ingegaan op de technische kwaliteit. In 
hoofdstuk 6 Financiën is opgenomen welke middelen benodigd zijn voor deze 
ambitie. 

Kwaliteits-
niveau:

Omschrijving: gebiedstype 
Buren:

A+ Zeer hoog, nagenoeg ongeschonden, er is geen 
schade

A Hoog, mooi en comfortabel, er is enige schade, 
maar de waarschuwingsgrens is nog niet 
overschreden

centrum, 
begraafplaats

B Basis, functioneel, de waarschuwingsgrens is 
overschreden: er is klein onderhoud nodig of 
binnen vijf jaar is groot onderhoud nodig

historische structuur, 
bijzonder object, 
woonwijk

c Laag, onrustig beeld, discomfort of enige vorm van 
hinder, de richtlijn is overschreden: er is binnen 
twee jaar groot onderhoud nodig

Werkomgeving, 
buitengebied

D Zeer laag, kapitaalsvernietiging, uitlokking 
van vernieling, functieverlies, juridische 
aansprakelijkheidsteling, sociale onveiligheid, de 
richtlijn is meer dan één klasse overschreden: er is 
direct groot onderhoud nodig. 

* A+ wordt in de praktijk niet toegepast, dit is een nulsituatie. Deze is niet bruikbaar in 
het beheer en onderhoud van de buitenruimte.
** D wordt in de praktijk niet toegepast. Dit is een niveau waarin de veiligheid niet is 
geborgd, gebruik niet goed mogelijk is en kapitaalsvernietiging plaatsvindt. 
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Voorbeeld hondenbeleid: 

De eigenaar van elke hond is verantwoordelijk voor het gedrag en 
gevolgen van de hond. Binnen de bebouwde kom moeten zij zorgen voor 
het correct aanlijnen en het opruimen van uitwerpselen. De gemeente 
faciliteert door het aanbieden van zakjes in de openbare ruimte. Buiten 
de bebouwde kom, waar minder overlast wordt ervaren, hoeft de 
eigenaar uitwerpselen niet op te ruimen.

Inrichting en gebruik
Naast de onderhoudskwaliteit bepalen de inrichting en de 
gebruiksmogelijkheden hoe de buitenruimte wordt beleefd. De gekozen 
kwaliteit is daarbij altijd leidend. Een Woonwijk (kwaliteitsniveau B) wordt niet 
ingericht op kwaliteitsniveau A. Om de herkenbaarheid van de buitenruimte 
te vergroten en het risico op verrommeling te verkleinen is een éénduidige 
structuur wenselijk. Dit is een detaillering van de gebiedstypen. 

Bomen worden door de gemeente beschermd middels de bomennota en 
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Alle gemeentelijke bomen en 
bomen van andere overheden (bijvoorbeeld provincie Gelderland, Waterschap 
Rivierenland) zijn kapvergunningsplichtig. Ook waardevolle particuliere bomen 
zijn beschermd. De overige (particuliere) bomen zijn vrij te kappen door de 
eigenaar.

Gebruikersbetrokkenheid 
De gebruiker bepaalt hoe de buitenruimte in de gemeente wordt beleefd. In 
feite bepaalt de gebruiker daarmee of de openbare ruimte succesvol is ingericht 
en onderhouden. De gebruiker neemt hierdoor een steeds prominentere rol in 
en neemt meer verantwoordelijkheid. We bieden hen steeds meer ruimte in 
hun directe omgeving invloed uit te oefenen. Dit betekent dat de gemeentelijke 
organisatie een andere rol aanneemt. Deze rol is nader uitgewerkt en toegelicht 
in hoofdstuk 5.2 (nieuwe rol gemeente Buren). 

Uitgangspunt is dat de gemeente activiteiten niet initieert. Juist activiteit vanuit 
gebruikers zelf zijn kansrijk en duurzaam. De gemeentelijke organisatie geeft 
snel inzicht in de (beperkte) kaders, waarmee de initiator snel aan de slag kan. 
Wanneer een initiatief wordt ingediend helpt (faciliteert) de gemeente de 
gebruikers. 

Het informeren van bewoners en bedrijven over ontwikkelingen in de 
buitenruimte bevorderen het begrip en draagvlak. Zowel bij planvorming 
die raakt aan gebruikers, als de uitvoering van werkzaamheden (overlast) 
worden gecommuniceerd met de gebruiker. Dit draagt onder meer bij aan 
de bewustwording van gemeentelijke taken, de verantwoordelijkheden van 
gemeente en gebruiker en het functioneren van specifieke systemen (zoals de 
waterketen). 

Voorbeeld: 

De rijbaan is vooral uitgevoerd in elementenverharding, waarbij verkeer 
zoveel mogelijk wordt gecombineerd op de rijweg (fietsers, brommers, 
gemotoriseerd verkeer).

We realiseren een duurzame inrichting, afgestemd op functie, gebruik en 
levensduur van elk gebiedstype. De inrichting is daarmee zoveel mogelijk 
gelijk aan het gewenste of werkelijke gebruik. 

De kernen vormen een beleefbaar contrast met het landschap (buitengebied). 
De entrees worden ingericht om een duidelijke scheiding tussen landschap 
en kern zichtbaar te maken. In de kern wordt de buitenruimte zo ingericht 
dat deze prettig en bruikbaar is. Water wordt zoveel mogelijk zichtbaar 
gemaakt bij nieuwe ontwikkelingen en projecten in bestaande gebieden 
(bijvoorbeeld door het verwijderen van overkluizingen). het water is vooral 
kijkwater, waarbij gebruik beperkt van toepassing is. Water zichtbaar maken 
kan ook in de vorm van kunst. Op deze wijze worden bijzonder plekken in het 
watersysteem of de waterketen uitgebeeld. 

Het groen maakt door soortkeuze en ruimtelijke opzet een relatie met 
het landschap. In de gemeente vormen de bomen de ruggengraat van 
groenstructuur. We maken hierbij onderscheid in herenlanen en Boerenlanen:
• Boerenlanen: samenspel van verschillende soorten groen in het dorp. 

Boerenlanen worden niet alleen door bomen gevormd, maar allerlei 
soorten beplanting. Deze staan in de openbare ruimte, maar ook op par-
ticulier terrein. Samen vormen ze een groenstructuur, maar meer flexibel 
dan de herenlanen. 

• herenlanen: bomen langs wegen tussen de dorpen of bij landgoederen. 
Er worden grote bomen gebruikt, aangeplant in één of meer rijen in gras. 
Het is voor de gebruiker duidelijk dat het niet gewoon groen is of een 
gewone weg. 
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3.1.2	 Gebiedsspecifiek	beleid	
In sommige kernen en gebiedstypen wordt de beleving op maat 
gemaakt. 

Centrumgebieden
De uitstraling van het centrum is verzorgd (conform kwaliteitskeuze) 
in de inrichting en het onderhoud. Het centrum is echt een 
visitekaartje van de kern. We doen dit door elementenverharding 
met een oude uitstraling toe te passen. Dit wordt aangevuld met 
bijzondere beplanting, zoals vormbomen en hagen (beuk). Vaste 
planten en bollen zorgen voor aantrekkelijke kleuraccenten. 

Historische structuur
Boerenlanen zijn wegen met bomenrijen of losse boomstructuren. 
Deze boerenlanen verbinden het buitengebied tot in het dorpshart. 
hierdoor vormen oude bomen een zichtbaar lint door de kernen. 
Deze uitstraling wordt behouden door soorten toe te passen die 
volledig kunnen uitgroeien (geen vormbomen). De inrichting 
is anders dan de gemeentelijke standaard om de uitstraling te 
bevorderen. Bestrating bestaat uit elementenverharding, banken en 
ander meubilair is niet standaard en verwijst naar de historie van de 
structuur.
 
Begraafplaats
Een begraafplaats is een plek van afscheid, herdenking en bezinning. 
De sfeer en beleving op de begraafplaats maken dit mogelijk. Een 
dichte rand van bijvoorbeeld groen of een gesloten omheining zorgen 
voor een besloten gevoel. We behouden het huidige ingetogen, 
soms monumentale karakter. De inrichting op de begraafplaats is 
luxe door gebruik van mooie bestratingsmaterialen, soort groen en 
meubilair. Door een verzorgd onderhoud wordt de begraafplaats 
een bijzondere locatie. 

Woonwijk
De woonwijken worden doelmatig en functioneel ingericht voor 
prettig gebruik en efficiënt onderhoud. De verharding bestaat uit 
elementenverharding en de soorten groen zijn erop gericht dat deze 
goed groeien en onnodig onderhoud voorkomen. Ook het meubilair 
(banken) en verlichting is standaard. 
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Op centrale plekken vindt ontmoeting plaats, door spelen, wandelen en ander 
gebruik. Hier wordt de verharding, verlichting en het groen vooral in vorm 
aangepast. Dit betekent vooral dat een afwijkend ontwerp en inrichting wordt 
gekozen. De toepassing van luxere materialen wordt voorkomen.
 
Werkomgeving
De gemeente richt de werkomgeving sober en functioneel in, waarmee 
onderhoud op kwaliteitsniveau c mogelijk wordt gemaakt. Als bedrijven een 
luxere uitstraling wensen, kan dit op het eigen terrein worden gerealiseerd. 
Ook faciliteert de gemeente die bedrijven die hun bedrijventerrein anders 
willen inrichten en/of onderhouden. 

De inrichting in het gebiedstype werkomgeving is homogeen. Hierdoor is het 
terrein herkenbaar als bedrijventerrein. De wegen zijn uitgevoerd met asfalt en 
geschikt voor zwaar verkeer. Het meubilair is sober en zakelijk, dat afwijkt van 
de standaard in de kern (maar is niet luxer). In het groen worden een beperkt 
aantal soorten toegepast voor efficiënt onderhoud en zonder verrommeling 
voor een rustige uitstraling. Voor alle materialen geldt dat deze bestand zijn 
tegen of goed te herstellen zijn van (aanrij) schades.

Initiatieven voor eigenbeheer worden gefaciliteerd.

Buitengebied
In het buitengebied wordt een veilige, aantrekkelijke buitenruimte gerealiseerd. 
De inrichting is éénduidig en sluit aan bij het landschap. Het wegprofiel 
bestaat verder uit een berm met evt. bomen. De berm wordt onderhouden 
op kwaliteitsniveau c. De bomen sluiten aan op de landschappelijke soorten 
in het buitengebied. Aanwezig meubilair (voor bijvoorbeeld fietsers) is sober 
uitgevoerd. We richten ons in het buitengebied op het beperken van de 
lichtervervuiling volgens de “stand	still	-	step	forward”. Dit betekent dat in de 
gemeente de verstoring door licht niet toeneemt. Bij elke nieuwe ontwikkeling 
wordt de openbare ruimte zo ingericht dat lichtvervuiling afneemt en kwaliteit 
toeneemt.
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3.2 Veiligheid 
Veiligheid in de openbare ruimte bestaat vooral uit sociale 
veiligheid, gebruiksveiligheid en toegankelijkheid. De gemeente is 
verantwoordelijk voor het leveren van een veilig bruikbare openbare 
ruimte. De gemeente levert daarin een basis, maar is niet alleen 
verantwoordelijk. 

3.2.1 gemeentebreed beleid

Toegankelijkheid
In de wetgeving voor zorg en maatschappelijke ondersteuning 
streeft het Rijk er naar dat burgers met beperkingen zolang mogelijk 
zelfstandig thuis blijven wonen. De Wmo geeft daarbij aan dat 
dit ook een andere soort openbare ruimte vraagt. Deze moet de 
toegankelijkheid en bruikbaarheid door mensen met een beperking 
borgen. De openbare ruimte in de gemeente Buren moet daarom 
levensloopbestendig zijn. 

Doel van een levensloopbestendige buitenruimte is dat de inrichting 
niet steeds gewijzigd hoeft te worden door de jaren heen. Toch kan 
het zijn dat op hotspots of veelgebruikte routes de inrichting juist wel 
moet worden aangepast. Daarvoor is de gemeente verantwoordelijk. 
Op andere plekken vragen we juist eigen verantwoordelijkheid van 
de gebruiker. Waar wie verantwoordelijk is, is afhankelijk van het 
gebiedstype. Deze verdeling zorgt ervoor dat we toegankelijkheid en 
bruikbaarheid op een effectieve wijze borgen. 

Aanpassingen in de buitenruimte leiden in de praktijk mogelijk tot 
conflicten met andere vakgebieden. Zoals:

Een drempelloze buitenruimte is goed toegankelijk. Echter 
waterberging op straat (tussen trottoirbanden) is niet meer mogelijk. 
Een drempelloze buitenruimte is goed toegankelijk. Echter is de 
scheiding tussen langzaam en kwetsbaar verkeer (wandelaars, 
ouderen) en sneller verkeer niet fysiek geregeld. Dit kan leiden tot 
verkeersonveiligheid. 

Bij aanpassingen in de buitenruimte wordt altijd een integrale 
afweging gemaakt tussen wens (voordelen) en de effecten op 
andere disciplines. 
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Overzicht en openheid bevorderen het gevoel van sociale veiligheid. De 
gemeente heeft vooral invloed op de wijze van inrichting. Door de manier waarop 
groen, bomen, verlichting, kunstwerken en meubilair worden aangebracht kan 
een buitenruimte sociaal veiliger worden gemaakt. 

3.2.2	 Gebiedsspecifiek
Tussen verschillende gebieden differentiëren we in gebruikte standaarden. 
Deze paragraaf gaat in op de afwijkingen per gebiedstype:

Centrumgebied, historische structuur, bijzonder object
centrumgebieden worden door veel mensen uit verschillende doelgroepen 
gebruikt. In de inrichting zorgt de gemeente ervoor dat de buitenruimte 
toegankelijk is voor alle doelgroepen. Op historische locaties (bijvoorbeeld 
stadje Buren), gaat de historische uitstraling boven de toegankelijkheid. De 
bijzondere objecten (bijvoorbeeld parken) bieden een duidelijke, overzichtelijke 
routing. Parken worden zo ingericht dat het prettige verblijfplekken zijn. Door 
het open karakter en robuuste groen is de inrichting robuust (niet gevoelig voor 
schade) en goed te onderhouden.

Begraafplaats
Begraafplaatsen moeten toegankelijk zijn voor alle doelgroepen. Dit betekent 
vooral dat de paden berijdbaar moeten zijn met rolstoel of rollator. De 
begraafplaats zelf is overzichtelijk, maar niet verlicht. Bezoek na zonsondergang 
is niet toegestaan. 

Woonwijk
De gemeente zorgt in de basis voor een overzichtelijke openbare ruimte. 
Hoge en dichte beplanting wordt niet meer aangeplant. Verder zijn bewoners 
zelf verantwoordelijk om de sociale veiligheid te vergroten. Bijvoorbeeld 
door verlichting in achterpaden aan te brengen en hun eigen terreinen ook 
overzichtelijk in te richten. 

De omgeving van speeltuinen vormt een balans tussen afscherming en 
openheid. Beplanting schermt speeltuinen enerzijds af, zodat kinderen niet 
zomaar weg kunnen lopen. Anderzijds is de beplanting niet te hoog. Hierdoor 
blijft zicht en sociale controle mogelijk.

Gebruiksveiligheid 
De gemeente stimuleert een veilig gebruik door een logische en veilige 
inrichting van de openbare ruimte (onder meer conform richtlijnen CROW). 
Door het uitvoeren van verschillende soorten onderhoud (zie paragraaf 3.6.1 
en 3.7.1) wordt ook voldaan aan de wettelijke zorgplicht. 

Een correct en passend gebruik van de buitenruimte is de verantwoordelijkheid 
van de gebruiker zelf. We willen en kunnen immers niet alle risico’s 
wegnemen. De gebruiker moet zijn gezond verstand gebruiken en soms een 
kleine inspanning leveren. Speelterreinen zijn in onderhoud bij gebruikers/
bewoners. De gemeente zorgt voor een professionele controle van de 
toestellen om de veiligheid te borgen. het beheer van de waterketen draagt bij 
aan de volksgezondheid en gebruiksmogelijkheden van water (droge voeten). 
Overlast door water op straat is met een theoretische frequentie van eens per 
twee jaar acceptabel. Schade willen we voorkomen.

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor haar eigendommen. Dit is van 
toepassing op speeltoestellen (zie onderstaand), bomen en volksgezondheid 
(i.r.t. openbare ruimte). De wettelijke zorgplicht voor bomen wordt geborgd door 
het voeren van zorgvuldig beheer en het controleren van de boomveiligheid. 
Deze en andere maatregelen zijn middels dienstverleningsovereenkomsten 
uitbesteed aan de AVRI en Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

Speelplaatsen worden niet door de gemeente onderhouden. Bewoners hebben 
deze verantwoordelijkheid overgenomen, georganiseerd in verenigingen. 
De gemeente borgt de veiligheid (wettelijke zorgplicht en eisen) door de 
speeltoestellen en -ondergronden te controleren. 

Sociale veiligheid
Sociale veiligheid wordt gevormd door een groot aantal factoren in de 
omgeving van de mens. De sociale componenten hebben een belangrijke 
invloed. Onder meer bepalend is of mensen betekenisvolle relaties hebben, dat 
mensen sociale contacten in de buurt hebben en de aanwezigheid van andere 
mensen die bedreigend overkomen. De openbare ruimte heeft op deze sociale 
componenten een beperkte directe invloed. Door burgers invloed te geven en 
te betrekken bij inrichting en onderhoud krijgt deze sociale component wel 
een duidelijke plek. Daarnaast heeft de fysieke buitenruimte deels invloed 
op de sociale veiligheid, vooral in de avond en nacht. Een inrichting met 
hoge beplanting en muurtjes, aan- of afwezigheid verlichting, maar ook het 
verzorgingsniveau van de omgeving bepalen het gevoel van sociale veiligheid. 
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3.3 nATUUR
Natuur is volop aanwezig in de gemeente Buren. Maar de echt 
waardevolle, kwetsbare natuur is nauwelijks in gemeentelijk 
eigendom. Dat is vooral in bezit bij particulieren, Staatsbosbeheer, 
Waterschap Rivierenland, Geldersch Landschap, Uit(r)Waarde of 
Rijkswaterstaat. Waardevolle natuur brengt ook beperkingen met 
zich mee, zo kan het vaak minder intensief gebruikt worden. We 
willen bewoners en bezoekers vooral natuur laten beleven, zien en 
gebruiken.  

3.3.1 gemeentebreed beleid

Inrichting en gebruik
Beleefbare natuur is een samenspel van bosjes, boomgaarden, 
bermen en watergangen die liggen op zowel gemeentelijk 
grondgebied als terreinen van derden. het buitengebied wordt 
versterkt door aan te sluiten bij de landschappelijke karakteristieken 
van de open komgronden, de divers gebruikte oeverwallen en de 
aantrekkelijke uiterwaarden. 

Bestaande beschermde natuurwaarden behouden we. Daarnaast 
borgen we natuur door de nieuwe ontwikkelingen met een passende 
inrichting te verbinden met de bestaande omgeving. Water is een 
ruimtelijk ordenend principe. Er ontstaan zichtbare en prettige 
overgangen van buitengebied naar de kern. 

Zoveel mogelijk wordt geprobeerd verkeerskundige maatregelen te 
combineren met een betere landschappelijke inrichting van de weg. 
Dit betekent een aantrekkelijk beeld met een natuurlijke uitstraling, 
die ook recreatief aantrekkelijker is. Langs de hoofdwegen wordt 
gestreefd naar brede wegbermen met natuurwaarden (kruidenrijke 
bermen). Uitbreiding van kernen tot aan de hoofdontsluitingswegen 
en de belangrijkste toegangswegen is niet wenselijk. Watergangen 
richten we waar mogelijk in met plasbermen en flauwe oevers. Bomen 
worden bij voorkeur aan de noord- en oostzijde van watergangen 
geplant. Dit leidt tot zon op het water wat de waterkwaliteit ten 
goede komt. 

Vervuiling van oppervlaktewater met ongezuiverde lozingen 
beperken we zo veel mogelijk. Het afkoppelen van verhard oppervlak 
van gemengde riolering draagt hieraan bij. In nieuwe ontwikkelingen 
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leggen we duurzaam gescheiden rioolstelsels aan, met bovengrondse 
hemelwaterafvoer. Water met een natuurfunctie wordt gerealiseerd in 
grotere groengebieden. Hierdoor is ruimte aanwezig voor flauwe oevers, 
zonder een harde beschoeiing. Indien voldoende ruimte beschikbaar is, wordt 
een geleidelijke overgang van oever-moerasvegetatie-water gerealiseerd. 
hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een ecologische (groen)structuur, 
ecologische verbindingszone of netwerk. Ook is de variatie aantrekkelijk voor 
de beleving van natuur en geschikt voor allerlei diersoorten. 

Beheer
Het beheer wordt uitgevoerd conform de vigerende Flora- en faunawet (Ffw, 
wordt de Natuurwet). Dit betekent dat zorgvuldig wordt gehandeld om doden, 
verstoren of verjagen van flora en fauna te voorkomen. De gemeentelijke 
gedragscode met natuurwaardenkaart vult dit verder in. 

3.3.2	 Gebiedsspecifiek	beleid

Centrumgebieden
In centrumgebieden streven we niet naar echte, waardevolle natuur. Wel 
is groen in deze centrumgebieden waardevol om een prettige omgeving te 
borgen. Vanwege de combinatie van verschillende functies en het intensieve 
gebruik is (echte, waardevolle) natuur in dit gebiedstype niet geschikt. Wel 
kunnen centrumgebieden die grenzen aan het buitengebied door materiaal- 
en beplantingskeuze een verwijzing maken naar natuur. 

Historische structuur en bijzonder object
het zijn de historische structuren die dwars door kern en landschap gelegen 
zijn. Ze verbinden en doorsnijden alle gebiedstypes. Ze worden ingericht en 
onderhoud met natuurlijke bermen met bomen. 

De bijzondere objecten liggen vaak op de overgang van kern naar landschap. 
Dit zijn locaties als de kasteeltuin en het park rondom het gemeentehuis. 
hier is het landschappelijke karakter zichtbaar gemaakt door toepassing van 
materialen en soorten. Er is sprake van een hoge soortenrijkdom in flora en 
fauna, waaronder ook bijzondere, beschermde soorten. We bieden op deze 
plekken ruimte voor verdere ontwikkeling. 

Begraafplaats
Deze bijzondere plekken hebben een eigen karakter. Ze passen ze zich aan de 
omgeving aan, dus ook als er een relatie is met het landschap. We streven 
naar een verzorgde begraafplaats, waarmee echte natuur lastig is. Toch zijn 
het waardevolle plekken voor fauna, door het vele groen, de rust en de ruimte. 

Woonwijk
In de woonwijken is weinig ruimte voor echte natuur. het buitengebied is 
daarentegen nooit ver weg. Even lopen, fietsen of rijden en we zijn in een 
aantrekkelijk, groen buitengebied. In de woonwijken wordt daarom vooral 
gericht op natuurbeleving waar het kan. Bij de inrichting van groen wordt 
door soortkeuze en ontwerp rekening gehouden met de mogelijkheden voor 
biodiversiteit. Dit kan al gerealiseerd worden door soorten te kiezen die voedsel 
en bescherming bieden voor fauna. 

Op plekken waar meer ruimte aanwezig is, wordt meer relatie met het landschap 
gelegd. We passen de inrichting aan door middel van natuurlijke beplanting.

Werkomgeving
Bedrijventerreinen liggen vrijwel altijd aan de rand van een kern. De relatie 
met het buitengebied is daarom altijd zichtbaar. De werkomgeving zelf biedt 
niet altijd ruimte voor natuurbeleving. De randen bieden veel mogelijkheden 
voor fauna om te verblijven en voedsel te vinden. Deze randen worden daarom 
natuurlijk onderhouden en bij ontwikkelingen natuurlijk ingericht. 

Buitengebied
het gemeentelijke eigendom beperkt zich meestal tot wegen met berm 
en watergang. De meest bijzondere en waardevolle natuur is gelegen op 
terreinen van derden. Waar mogelijk streeft de gemeente naar natuurlijke 
uitstraling en inrichting. Bijvoorbeeld door de oevers van de Maurikse Wetering 
natuurvriendelijk in te richten. Ook biedt de Korne kansen voor natuur, zeker in 
combinatie met recreatie (bijvoorbeeld wandelpad Aalsedijk). 
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3.4 RecReATie
Recreatie heeft een sterke relatie met andere thema’s. Zonder de 
waarden van cultuurhistorie, natuur, beleving en bereikbaarheid is 
recreatie niet of niet optimaal mogelijk. In dit thema Recreatie wordt 
vooral ingegaan op het faciliteren van de recreant en toerist. Wat is 
nodig in de gemeente om de bijzondere waarden om te zetten in 
recreatie. 

3.4.1 gemeentebreed beleid 
Water is in onze gemeente altijd dichtbij, ook voor recreatie. 
Watergangen in onze gemeente die als “gebruikswater” zijn 
aangemerkt, zijn geschikt om te schaatsen en te spelen. Water bij 
Eiland van Maurik, Lingemeer, In Den Boomgaard en De Beldert 
hebben zwemwaterkwaliteit. 

Groen en bomen zorgen voor een prettige omlijsting van routes. 
het helpt recreanten naar de bijzondere plekken in de gemeente. 
Op bijzondere plekken is het groen afgestemd op het gebruik. Of 
dit nu een bankje is of een speeltuin. We voorkomen daarom 
beplanting met stekels of giftige vruchten en we scheiden 
verkeersstromen. De recreanten komen eenduidige bewegwijzering 
en informatiebebording tegen. Dit leidt tot een verzorgd en 
aantrekkelijk beeld. 

We wijzen locaties aan waar evenementen kunnen worden 
gehouden. Deze zijn in de inrichting voldoende robuust, om het 
risico op schade te beperken. In de afspraken met organisaties wordt 
specifiek aandacht besteed aan de aanwezige waarden (groen, 
historische gebouwen en objecten, meubilair etc.). 
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3.4.2	 Gebiedsspecifiek	beleid	
We benaderen recreatie in verschillende gebiedstypen op een andere manier:

Centrumgebied, historische structuur en bijzonder object
Deze gebiedstypen hebben door hun aantrekkelijke en bijzondere verschijning 
een grote aantrekkingskracht op de recreant. Ze worden verleid langer 
te verblijven en daarbij de gemeente te verkennen. We zorgen ervoor 
dat recreatieve routes gebruik maken van de historische structuur of een 
pauzeplek aanbieden in een centrumgebied. 

We maken dit mogelijk door passende voorzieningen aan te bieden. Dit kan 
een bankje met afvalbak betekenen, maar ook informatie over de omgeving 
en route is van meerwaarde. Op bijzondere plekken kunnen recreatieve 
voorzieningen worden gerealiseerd. Op de Korne kan varen mogelijk gemaakt 
worden, waarbij juist de relatie met het historische karakter wordt gelegd. 
Ook het kasteelterrein Buren is geschikt voor uiteenlopende activiteiten. 

Woonwijk
In de woonwijken bieden we vooral faciliteiten voor de lokale gebruikers. 
Hierdoor worden functies als spelen en ontmoeten mogelijk gemaakt. We 
zorgen ervoor dat de voorzieningen divers zijn, zodat zowel verschillende 
doelgroepen als leeftijden hier gebruik van kunnen maken. De diversiteit 
stimuleert de gebruikswaarde. 

Werkomgeving
In de werkomgeving is recreatie geen doel. Door de ligging op de overgang 
van kern naar landschap kan het toch een interessante locatie zijn voor 
bijvoorbeeld wandelen. Wandelpaden kunnen gebruikt worden door zowel 
recreanten als werknemers (lunchwandelen). het zijn extensieve paden, waar 
geen bankjes of afvalbakken worden geplaatst. 

Buitengebied
In het buitengebied worden voorzieningen gekoppeld aan recreatieve 
knooppunten. Deze locaties worden intensief gebruikt, gekoppeld aan 
bezienswaardigheden en cultuurhistorische objecten. Ook worden 
voorzieningen gekoppeld aan bijzondere plekken langs de voormalige 
Limes. De recreant beleeft de waarde van deze voormalige Romeinse 
grens. Voorzieningen kunnen zijn picknickplaatsen, fietsenstallingen en 
verhuurpunten. 

 



24

3.5 dUURZAAMheid
De gemeente Buren zet voor duurzaamheid in op de volgende 
onderwerpen: duurzame energie, levensduur materialen, water in 
de openbare ruimte en doelmatige inzet middelen (effectiviteit).

3.5.1 gemeentebreed beleid 

Energie 
De opwekking van duurzame energie heeft een positief effect op 
de leefomgeving. Het beperkt de uitstoot van fijnstof en CO2 bij 
de opwekking van elektriciteit. Ook steeds meer vervoersmiddelen 
worden (deels) aangedreven door elektriciteit. We zien in de praktijk 
veel commerciële toepassingen van wind- en zonneparken. het 
aantal particuliere initiatieven neemt in hoog tempo toe. Ondanks 
dat deze initiatieven (zowel commerciële als particuliere) vooral op 
eigen grond worden gerealiseerd, kan het een groot effect hebben 
op de buitenruimte. Opwekking van duurzame energie moet altijd 
op maat en schaal van de omgeving zijn. We passen de openbare 
ruimte niet aan op de nieuwe ontwikkelingen (repareren).

Opladen in de buitenruimte
het gebruik van elektrische voertuigen neemt sterk toe. Steeds meer 
fietsen en auto’s zijn (deels) elektrisch aangedreven. Dit leidt tot 
vragen voor oplaadpunten in de buitenruimte. De gemeente wijst 8 
centrale plaatsen in de gemeente aan, waar deze laadpunten mogen 
staan. hIervan zijn er reeds 3 gerealiseerd. 

Voor de uitbreiding van dit netwerk zoekt de gemeente samenwerking 
met bedrijven en ondernemers. Doel is op semi-openbare locaties 
(bijvoorbeeld parkeerplaatsen) laadpunten te realiseren. Deze 
zijn vaak gelegen op bedrijventerreinen en in centrumgebieden. 
De gemeente faciliteert in het verkrijgen van middelen (subsidie) 

Voorbeeld: 

In 2018 wordt het groen in een woonwijk vervangen. In 2025 is 
een grootschalige renovatie met weg en riolering voorzien. De 
keuze voor het te vervangen groen is hierop afgestemd.

Voorbeeld: 

In dit voorbeeld is het theoretische vervangingsmoment voor de 
disciplines allemaal anders. Na dit moment is de inrichting nog prima 
in stand te houden, tot een uiterst ingrijpmoment. Dit biedt de ruimte 
om een voor alle disciplines optimaal vervangingsmoment te bepalen. Dit 
maakt integraal werken mogelijk.

  2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 
Riolering 
Verharding 
Verlichting 
Groen 
Meubilair 
 
        Ingrijpmoment 
Levensduur optimaal   ingrijpmoment gewenst 
Levensduur voldoende   onvoldoende, uiterste ingrijpmoment 
 

en ondersteuning bij het initiëren van projecten. De gemeente kent de 
mogelijkheden voor exploitatie en informeert de bedrijven/ondernemers over 
de mogelijkheden.  

Materiaalgebruik
In de toepassing van materialen letten we op de verwachte levensduur van de 
openbare ruimte. We streven ernaar kapitaalsvernietiging te voorkomen en een 
effectieve inzet van middelen te borgen. 
Bij een integrale aanpak stemmen alle beheerdisciplines hun vervangingsmoment 
op elkaar af. Kapitaalvernietiging moet worden voorkomen. Hiervoor is een 
economische benadering leidend. Vervroegen van een grote investering kan 
kostbaarder zijn dan een paar jaar extra onderhoud in een andere discipline.

Het type materialen (duurzaamheid) wordt hiermee afgestemd op de verwachte 
levensduur. De groeiplaats van bomen wordt altijd zo ingericht dat bomen een 
volledige levenscyclus kunnen doormaken. Dit beperkt de investeringen voor 
onderhoud en vervanging en leidt tot volwassen, beeldbepalende bomen.
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Water 
De gemeente Buren streeft naar een gezond, veerkrachtig, kwalitatief goed, 
aantrekkelijk en op de toekomst berekend watersysteem. Regenwater heeft 
grote impact op de leef- en werkomgeving. Het aandeel verhard oppervlak 
(wegen, bebouwing) wordt steeds groter. Daarnaast wordt het aantal en de 
omvang van (piek)buien steeds groter. Deze beide invloeden zorgen voor 
een steeds grotere afvoerpiek. Dat leidt tot overlast. Dat beperken we door 
regenwater de ruimte te geven op basis van de priortering vasthouden – 
bergen – afvoeren:
• Vasthouden: bij voorkeur wordt water vastgehouden waar het valt. Infil-

treren is in de gemeente nauwelijks mogelijk door het bodemtype. Groene 
daken dragen wel bij aan het vasthouden van hemelwater. 

• Bergen: wanneer vasthouden niet mogelijk is, bergen we het hemelwater 
zo dichtbij mogelijk. We gebruiken daarvoor zaksloten, wadi’s en voor een 
deel het watersysteem zelf. 

•  Afvoeren: pas wanneer vasthouden en bergen niet of niet meer mogelijk 
is, wordt hemelwater afgevoerd. Dit gebeurt zo veel mogelijk gescheiden 
van afvalwater. Hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.

Bij aanpassingen en nieuwe ontwikkelingen koppelen we verhard oppervlak 
in principe af. Hierbij wordt hemelwater waar mogelijk bovengronds 
vastgehouden/geborgen. Hierbij biedt de integrale afweging met groen en 
verharding (grote oppervlakken) kansen.

Het afkoppelen van hemelwater heeft invloed op de waterkwaliteit van 
zowel grondwater als oppervlaktewater. We passen daarom geen chemische 
middelen toe bij de bestrijding van onkruid (in groen en op verhardingen). 
Toegepaste materialen mogen geen negatief effect hebben op de waterkwaliteit 
(bijvoorbeeld uitlogende materialen). 

Doelmatige inzet middelen 
In de organisatie en uitvoering van beheer openbare ruimte is de doelmatige 
inzet van middelen onderdeel van duurzaamheid. Versnipperd gelegen of 
slecht bereikbare locaties kosten meer tijd in het onderhoud. Dit betekent 
meer ureninzet voor personeel, langer draaien van machines (uitstoot fijnstof, 
uitstoot CO2, inzet fossiele brandstoffen). Vaak is ook het resultaat van de 
werkzaamheden niet zoals gewenst, omdat de werkomstandigheden niet ideaal 
zijn. Dit betekent dat met 1 euro op een slecht bereikbare plaats veel minder 
resultaat wordt bereikt dan op een goed bereikbare plaats. 

Bij nieuwe ontwikkelingen of herinrichting wordt rekening gehouden met het 
optimaliseren van effectief onderhoud. Hierbij gelden ten minste de volgende 
uitgangspunten:
• Optimaliseren plaatsing prullenbakken. We stemmen dit af om een balans 

te verkrijgen tussen hoeveelheid zwerfafval en aantal benodigde rijbewe-
gingen. Monitoring en registratie zijn hierbij nodig. 

• De toepassing van gazon heeft de voorkeur boven beplanting (mits de 
omvang van het vak minimaal 5 meter breed/lang is).

• Liever enkele grote plantvakken dan veel kleine. Grote randlengtes met kans 
op onkruidgroei en beschadiging worden beperkt. 

• Om watergangen op diepte te houden baggeren we preventief de niet bag-
gerschone watergangen. Bij de uitvoering geldt de economisch meest voor-
delige oplossing als leidmotief.

Voorbeeld: 

Bij een elementenverharding die slecht is opgesloten, kunnen de voegen 
steeds groter worden. Deze voegen vormen een ideale plek voor onkruiden. 
Hiervoor moet een bovengemiddeld aantal onderhoudsbeurten worden 
uitgevoerd om het gewenste onderhoudsbeeld te verkrijgen. 

De kosten voor het onderhoud van een klein plantvak (<10 m2) zijn 
minimaal 2 keer hoger dan een groot plantvak. Ook is het aandeel rand 
in een klein vak heel groot. Juist deze rand is gevoelig voor schade slechte 
groei. Het plantvak ziet er daarom vaak niet uit zoals vooraf bedoeld.
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De gemeente vindt besef over de groeiende lichtvervuiling en 
energieverbruik van belang. Een doelmatige inzet van middelen 
betekent ook dat verlichting niet altijd en overal aan hoeft te zijn. 
Gewerkt wordt vanuit het principe “donker waar mogelijk, licht 
waar nodig”. Dit kan gerealiseerd worden door het uitzetten van 
verlichting of het dimmen van verlichting. Per gebiedstype (zie 
maatwerk) wordt een specifieke verlichting toegepast. 

3.5.2	 Gebiedsspecifiek	beleid	

Centrumgebieden, historische structuur en bijzonder object
Op historische locaties (bijvoorbeeld stad Buren, begraafplaatsen, kasteelterrein) 
is geen (zichtbare) winning van duurzame energie toegestaan, omdat het niet 
past bij de historische uitstraling.  In de andere niet-historische gebieden 
(bijvoorbeeld gemeentehuis) is opwekking energie wel degelijk mogelijk, 
mits naar maat en schaal van de omgeving. De openbare ruimte wordt niet 
aangepast op duurzame energiebehoeften. 

We investeren in de inrichting en uitstraling van bijzondere gebieden. Deze 
materialen zijn duurder in aanschaf, maar hebben een lange levensduur. 

In het centrum is verlichting van belang voor sfeer en economie. Naast de 
reguliere straatverlichting wordt gevel- en etalageverlichting gebruikt en 
gebouwen aangelicht. Hierbij wordt gestreefd naar energiezuinige verlichting, 
die met gebruikte lichtsterkte en kleur past in de omgeving. 

Nacht van de Nacht: 

Donkere nachten zijn belangrijk voor het welzijn van mens en 
natuur. Uit onderzoek blijkt dat 48 procent van de mensen 
last heeft van kunstlicht. Hiermee is het aantal mensen dat 
ernstige last heeft van licht in tien jaar tijd verdubbeld. De 
Nederlandse nacht wordt elk jaar 3 tot 6 procent lichter. Ook 
de dierenwereld lijdt onder de verlichting. Meer dan vijftig 
procent van de dieren leeft namelijk ’s-nachts. 

Om extra accent te leggen op het belang van duisternis,  
ondersteunt de gemeente het initiatief “Nacht van de Nacht”.

 De gemeente is verantwoordelijk voor specifieke aspecten van 
water:
• De inzameling en het transport van afvalwater dat vrijkomt.
• De inzameling en verwerking van vloeiend hemelwater (regen), 

voor zover burgers en bedrijven dat redelijkerwijs niet zelf 
kunnen verzorgen. 

• Het structureel beperken of voorkomen van nadelige effecten 
van de grondwaterstand voor de bestemming van die grond. 

De gemeente zorgt hierbij voor een doelmatige aanpak (effectief). 
Dit wordt gerealiseerd tegen beheersbare en zo laag mogelijke 
kosten (efficiënt). 
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Woonwijk
Particulieren investeren grootschalig in de opwekking van de eigen 
elektriciteitsbehoefte. Dit is in woonwijken mogelijk, mits de maat en schaal 
is afgestemd op de omgeving. De inrichting van de buitenruimte wordt hierop 
niet actief aangepast (bijvoorbeeld door het kappen van bomen om schaduw 
weg te nemen).

In woonwijken worden wegen uitverlicht voor een veilig gebruik (functioneel). 
Voetpaden worden alleen verlicht indien deze ’s avonds deel uitmaken van 
een doorgaande route. Hoofdfietsroutes worden verlicht, overige fietspaden 
niet. Woonwijken worden niet verlicht conform het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen, ook achterpaden worden niet verlicht. Verlichting van derden 

Werkomgeving
De industriële en zakelijke omgeving is bijzonder geschikt voor de opwekking 
van duurzame energie. De grotere oppervlakte (plat) dak biedt volop kansen 
en mogelijkheden. 

Bedrijventerreinen worden vergelijkbaar met andere wegen verlicht. Wel 
wordt verlichting gedimd op terreinen met geen of weinig avondactiviteit, 
mits de verkeers- en sociale veiligheid dit toelaat. Verlichting van bedrijven 
geeft geen overlast door kleur en lichtsterkte af te stemmen. ’s Nachts wordt 
deze verlichting uitgeschakeld. 

Zowel de verlichting (zie bovenstaand) als de rest van de inrichting en het 
beheer kan per bedrijventerrein integrale keuzes worden gemaakt. Als 
bedrijven zich organiseren, kunnen efficiencyvoordelen behaald worden 
(bijvoorbeeld in parkmanagement). 

Bij de toepassing van materialen moet rekening gehouden worden 
met robuustheid. Geschikt voor intensief gebruik en evt. schades op 
bedrijventerreinen. 

Buitengebied
het opwekken van duurzame energie wordt al veel gerealiseerd door de 
toepassing van zonnepanelen op agrarische gebouwen. We verwachten dat dit 
verder toeneemt. Voor de plaatsing van windmoelsn volgen we de Windvisie 
van de provincie Gelderland. 

het buitengebied wordt in de basis niet verlicht. De veiligheid wordt op niet-
verlichte plaatsen geborgd door reflectie en markering. Op locaties waar dit 
niet of onvoldoende garantie biedt voor verkeerveiligheid of oriëntatie (zoals 
kruisingen en gevaarlijke bochten) wordt verlichting geplaatst. Waar mogelijk 
wordt verlichting gedimd. 
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3.6 cUlTUURhiSTORie
Aan historie geen gebrek in onze gemeente, een verleden om trots 
op te zijn! De verwijzing naar de historie is op veel verschillende 
manieren zichtbaar voor de gebruiker. De verwijzing naar 
cultuurhistorie kan de openbare ruimte zelf zijn (met historische 
verlichting, bestrating en meubilair) of een subtiele verwijzing met 
een kunstwerk of informatie. 

3.6.1 gemeentebreed beleid

Omlijsting cultuurhistorie
Bomen zijn herkenbare indicatoren van een historische omgeving. 
Monumentale bomen in tuinen, bijzondere vormbomen bij 
monumentale panden en oude bomenrijen bij een oude invalsweg 
maken de cultuurhistorie zichtbaar en zorgen voor een fraaie 
omlijsting. We investeren daarom in deze bomen om ze te behouden. 
Maar we spelen ook in op de toekomst door nieuwe bomen aan te 
planten bij cultuurhistorische objecten en routes. We zorgen ervoor 
dat deze bomen in de toekomst monumentaal zijn en de fraaie 
omlijsting blijven vormen. 

Beschermd dorpsgezicht
het beschermd dorpsgezicht is een status die de gemeente kan 
geven aan een afgebakend gebied. Het doel van deze status is de 
cultuurhistorische uitstraling en karakteristieken te conserveren 
en waar mogelijk te versterken. Bij ontwikkelingen moet voldaan 
worden aan de kaders van het beschermde dorpsgezicht. Deze 
zijn verankerd in de bestemmingsplannen. In de gemeente zijn de 
volgende beschermde dorpsgezichten vastgesteld:
• Beusichem: het centrum. 
• Buren: kasteelterrein, centrum stadje Buren en open schoots-

veld.
• Zoelen: kasteel Soelen, Voorstraat, Achterstraat en Jeudestraat.
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3.6.2	 Gebiedsspecifiek	beleid	
In sommige kernen en gebiedstypen is cultuurhistorie specifiek uitgewerkt: 

Historische structuur en buitengebied
In het buitengebied is een helder contrast zichtbaar tussen de oeverwallen 
en de komgronden. In beide gebieden zijn historische wegen gelegen, dit zijn 
de oude verbindingswegen. Op de oeverwal wordt het kleinschalige karakter 
behouden en waar mogelijk versterkt. Bij aanleg van beplanting en bomen 
wordt hier rekening mee gehouden. In de open komgronden de openheid en 
weidsheid wordt benadrukt. hier zijn we terughoudend met het aanbrengen 
van beplanting. 

historische structuren worden ondersteund met bomenrijen. Waar geen 
bomen (meer) aanwezig zijn, of de huidige bomen in de komende tijd te oud 
worden, vindt aanplant plaats. We investeren in deze bomen om toekomstig 
monumentale bomenrijen te ontwikkelen. 

Cultuurhistorie is een belangrijke motor van toerisme en recreatie. We 
ondersteunen daarom ons landschap door herkenbare elementen en 
patronen te behouden en te versterken. Voorbeeld is het buitengebied bij 
Zoelen, Buren en Beusichem. Ook cultuurhistorische kades van dorpspolders 
(omgeving Rijswijk en Ravenswaaij) dragen hieraan bij. We zorgen hiermee 
voor een aantrekkelijk landschap met beleefbare cultuurhistorie. Het is voor 
toeristen en recreanten een interessant gebied. 

Begraafplaats
Begraafplaatsen zijn van oudsher onderdeel van de dorpen, gelegen in of nabij 
de kern. Het zijn waardevolle historische objecten, met een eigen karakteristiek 
en uitstraling. Deze uitstraling wordt behouden. 

Woonwijk
In woonwijken worden geen historiserende materialen toegepast in 
bijvoorbeeld verharding, meubilair en verlichting. Op plekken waar een relatie 
met het verleden kan worden gelegd, wordt een object geplaatst, zoals een 
historisch relict, kunstwerk of informatie.  
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3.7 BeReiKBAARheid
Bereikbaarheid is in de gemeente van belang. Door de afstanden 
tussen kleinere en grotere kernen, het grote aantal bezoekers en alle 
bedrijvigheid zijn er veel en veel verschillende verkeersstromen die 
samen komen. De verschillende verkeersstromen moeten toch op 
een veilige manier samengaan. 

3.7.1 gemeentebreed beleid

Bereikbaarheid
De gemeente Buren beslaat een groot oppervlak, met veel 
relatief kleine kernen. Niet elke kern heeft een zelfvoorzienend 
voorzieningenniveau (zoals winkels, scholen, zorg), waardoor 
bewoners naar een andere kern moeten. Juist de bereikbaarheid 
van elk dorp is van belang om de leefbaarheid op lange termijn te 
borgen. Dit realiseren we onder meer door:
• het handhaven van een voldoende niveau van openbaar vervoer 

(huidig niveau). 
• Tussen elk dorp is een voet-/fietsverbinding aanwezig. Waar deze 

niet aanwezig zijn (ontbrekende schakels) wordt deze gereali-
seerd. Vooral langs doorgaande wegen kunnen voor scholieren, 
toeristen en bewoners veilige verbindingen worden gerealiseerd. 

• Deze verbindingen worden (in het buitengebied) door verlichting 
ook ’s avonds en ’s nachts bruikbaar gemaakt. 

Een goede bereikbaarheid met de auto vergt voldoende 
parkeerplaatsen. uitgangspunt is dat de gemeente voorziet in 
voldoende parkeerplaatsen voor de vraag. Maar de burger en 
ondernemer hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. In 
nieuwe plannen moet op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen 
worden gerealiseerd. Dit wordt getoetst aan de vigerende richtlijnen 
van het CROW. Het CROW is een onafhankelijk kenniscentrum voor 
de buitenruimte. hun richtlijnen worden gezien als de belangrijkste 
basis voor een veilig ingerichte buitenruimte. 

Inrichting
Een consequente, overzichtelijke inrichting maakt een weg leesbaar voor de 
weggebruiker. Ze weten wat ze kunnen verwachten en hoe ze zich moeten 
gedragen. De inrichting van de weg en de omgeving zorgt ervoor dat de 
maximumsnelheid logisch is en dat weggebruikers zich daar houden. 
Bij de (her)inrichting van wegen maken we gebruik van de richtlijnen van 
Duurzaam veilig. We gebruiken hierbij vier categorieën wegen: 
• Erftoegangsweg in de bebouwde kom
•  Gebiedsontsluitingsweg in de bebouwde kom
•  Erftoegangsweg buiten de bebouwde kom
•  Gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom

Drempels mogen de waterafvoer niet hinderen.
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Voorbeelden erftoegangsweg in bebouwde kom: Elstar (Buren) en Lindelaan (Maurik)

Erftoegangsweg in de bebouwde kom
Dit zijn verblijfsgebieden zoals woonwijken en centrumgebieden. Het verkeer 
heeft altijd een bestemming. Hier komen veel functies samen: ontsluiting 
van eigen terrein (opritten), parkeren, verplaatsen, maar ook spelen er vaak 
kinderen. Auto’s en fietsers maken gemengd gebruik van de ruimte. Hierbij 
hoort een lage snelheid, meestal 30 km/h. Door erftoegangswegen in de 
bebouwde kom in te richten met onder andere elementenverharding en 
drempels wordt deze snelheid voor de weggebruiker logisch. Oversteekplaatsen 
voor voetgangers en van fietsroutes zijn niet separaat geregeld.

Voorbeelden gebiedsontsluitingswegen in bebouwde kom: Tielsestraat (Maurik), Beijderdstraat (Beusichem)

Gebiedsontsluitingsweg in de bebouwde kom
Op deze wegen speelt het verkeer een grotere rol. De wegen zijn meestal 
groter en breder om doorgaand verkeer mogelijk te maken. De snelheid ligt 
ook hoger dan de erftoegangswegen. De wegen worden daarom uitgevoerd 
in asfalt. Weggebruikers met verschillende snelheden (gemotoriseerd en 
niet-gemotoriseerd) worden waar mogelijk gescheiden. Dit kan door het 
gebruik van parallelwegen of fietspaden. De maximum snelheid is daarmee 
logisch. Oversteekplaatsen voor voetgangers en van fietsroutes zijn duidelijk 
aangegeven.
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Erftoegangsweg buiten de bebouwde kom
Deze wegen zijn gelegen buiten de kom, de maximale snelheid is 60 
km/h. het is bedoeld voor bestemmingsverkeer, dus zwaar verkeer 
maakt er niet structureel gebruik van. In deze lage verkeersintensiteit 
worden verschillende verkeersstromen gecombineerd. Ook is het 
oversteken van voetgangers niet geregeld. De wegen zijn uitgevoerd 
in asfalt of elementenverharding. 

Voorbeelden erftoegangswegen buiten de bebouwde kom: Burgemeester Houtkoperweg (Lienden), De Woerd (Rijswijk)

Gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom
Deze wegen verbinden ontsluit onze gemeente in de regio en verder. De weg 
heeft daarom een belangrijke rol in de bereikbaarheid. De snelheid van 80 km/h 
draagt bij aan een vlotte afwikkeling van het verkeer. We willen zoveel mogelijk 
verkeer over deze wegen leiden, om andere type wegen te ontzien. De weg is 
daarop ingericht. De uitvoering is in asfalt en verkeersstromen zijn gescheiden. 
Er zijn vrij liggende fietspaden of een parallelweg aanwezig. Erfontsluiting vindt 
altijd via een parallelweg plaats. Parkeren is op deze weg niet toegestaan. Het 
oversteken van voetgangers is geregeld met verkeerslichten. 

Voorbeelden gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom 
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Kruisingen
De inrichting van kruisingen is een belangrijk onderwerp in de verkeersveiligheid. 
De inrichting is afhankelijk van het type weg:
• Erftoegangsweg met erftoegangsweg: dit zijn gelijkwaardige kruisin-

gen, waarbij het verkeer van rechts voorrang heeft. Kruisingen kunnen 
eventueel uitgevoerd worden met een plateau (gehele kruispunt is 
verhoogd aangelegd).

• Erftoegangsweg met gebiedsontsluitingsweg: dit zijn voorrangskruisingen, 
waarbij het verkeer op de gebiedsontsluitingsweg voorrang heeft. Kruisin-
gen kunnen ook uitgevoerd worden met een rotonde. 

• Gebiedsontsluitingsweg met gebiedsontsluitingsweg: op kruisingen van 
deze gelijkwaardige wegen kunnen verschillende oplossingen worden 
gebruikt. Voorrangswegen, Rotondes en verkeerslichten zijn de mogelijke 
opties. 

Uitzonderingen
Duurzaam Veilig heeft bovenstaande richtlijnen opgesteld. Waar nodig wijken 
we hiervan af, wanneer de veiligheid, het comfort of de praktijksituatie dat 
vereist. De afweging wordt altijd gemaakt door de vakspecialist wegen binnen 
de gemeente Buren. 

Wegcategorie en gebiedstype
In de gemeente Buren onderscheiden we verschillende gebiedstypen. De 
wegcategorie wordt afgewogen op basis van functionele- en veiligheidscriteria. 
het gebiedstype sluit daar in veel gevallen op aan (alleen het gebiedstype 
begraafplaatsen is niet opgenomen). 

Wegcategorie: gebiedstype:
Erftoegangsweg in de bebouwde 
kom

centrumgebied, historische 
structuur, Woonwijk

Gebiedsontsluitingsweg in de 
bebouwde kom

centrumgebied, Werkomgeving

Erftoegangsweg buiten de bebouwde 
kom

Buitengebied

Gebiedsontsluitingsweg buiten de 
bebouwde kom

Buitengebied, Provinciale weg 
(niet in eigendom)

Verkeerstekens en straatmeubilair
De Wegenverkeerswet is leidend voor de inrichting van de verkeersomgeving 
met verkeerstekens en straatmeubilair. We zijn (onder meer) 
verplicht bewegwijzeringsplannen te laten toetsen door de Nationale 
Bewegwijzeringsdienst (NBD). Ook alle huidige bewegwijzering wordt in een 
database bij de NBD moeten worden opgenomen. 

Groenvoorzieningen
De groenstructuur volgt de hiërarchie in wegen. Belangrijke, doorgaande wegen 
worden met meer en groter groen begeleid. Dit kan met grote bomen, waar 
de ruimte voldoende is. Doorgaande wegen in een wijk worden met kleinere 
bomen of groen uitgevoerd. Overige wegen hebben incidenteel of geen groen. 
Deze structuur bevordert de herkenbaarheid van de wegen en daarmee het 
logische gebruik door de weggebruiker. Ook helpt het de weggebruiker zicht te 
krijgen hoe hij zich moet gedragen. 

Verkeersveiligheid
Een veelgebruikte buitenruimte leidt in de praktijk tot conflicten tussen functies 
en verschillende soorten gebruikers. Veiligheid in de buitenruimte en het 
verkeer heeft daarom hoge prioriteit. In de kern realiseren we dat door vooral 
de gebruikers samen verantwoordelijk te maken. De gemeente zorgt voor een 
eenduidige, logische inrichting. Maar we halen overbodige verkeerstekens en 
straatmeubilair weg. Doordat gebruikers het samen moeten regelen, letten ze 
beter op. 

Ook in de avond en nacht moet de verkeerssituatie zichtbaar zijn voor de 
weggebruiker. Hierbij wordt niet meer structureel verlichting toegepast. Ook 
andere oplossingen kunnen doelmatig (effectief) en efficiënt zijn. We maken 
altijd een afweging in de volgende mogelijkheden, opgenomen in afnemende 
voorkeur: 
• Infrastructurele maatregelen (inrichting van de weg en de omgeving)
• Toepassen reflectie (passieve markering): markering, belijning en wegdek
• Actieve markering
• Energie-efficiënte verlichting
• Innovatieve openbare verlichting

In de verkeersgebieden (gebiedsontsluitingswegen) is doorstroming van belang. 
We borgen die om onveilige situaties (door filevorming en grote drukte) te 
voorkomen. De inrichting van onze wegen zorgt ervoor dat er geen “black 
spots” aanwezig zijn. Dit zijn locaties waar meer dan 6 (letsel)ongevallen per 
jaar gebeuren. Deze kunnen natuurlijk altijd ontstaan. Die specifieke locatie 
wordt dan aangepast.
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Technische kwaliteit
Behalve inrichting draagt ook het beheer en onderhoud bij 
aan veiligheid. De wegen worden onderhouden, zodat deze 
veilig bruikbaar zijn. hiervoor is het onderhoudsniveau “sober” 
(kwaliteitsniveau B van het cROW) voorgesteld. 

Civiele kunstwerken (zoals bruggen) voldoen altijd aan de minimum 
veiligheidseisen (zowel in de constructie als voor het gebruik). Het 
onderhoud is gericht op het niveau “functioneel” (kwaliteitsniveau B 
van het cROW). Dit leidt tot een lange levensduur van het kunstwerk, 
zicht op de actuele onderhoudsstaat en een basis uitstraling 
(beeldkwaliteit). 

Onderhoud aan groenvoorzieningen heeft vooral tot doel een 
verzorgde uitstraling te realiseren (zie thema: Beleving). het 
technische onderhoud dat aan groen uitgevoerd wordt, is van 
belang om de levenscyclus van de inrichting te borgen. Het CROW 
heeft hiervoor geen kwaliteitsniveaus vastgelegd. 

het onderhoud aan verkeerstekens en straatmeubilair is tweeledig. 
De uitstraling (beleving) wordt bevorderd door schone objecten. 
Van groter belang is dat de zichtbaarheid en reflectie voldoende 
is. Daarmee wordt veilig verkeer mogelijk gemaakt. Dit gebeurt 
conform het kwaliteitsniveau B van het CROW. 

gebiedstype: Technische kwaliteit 
(niveau):

Wegen B

civiele kunstwerken B

Groen geen normen beschikbaar 
bij het cROW

Verkeerstekens en straatmeubilair B

3.7.2	 Gebiedsspecifiek	beleid	
In sommige kernen en gebiedstypen wordt de bereikbaarheid op maat gemaakt. 

Centrumgebied en bijzonder object
Intensief gebruik door verschillende soorten gebruikers is het doel in onze 
centrumgebieden en bij bijzondere objecten. We hebben daarom voldoende 
parkeervoorzieningen om dit mogelijk te maken. Daarnaast is zwaarder verkeer 
nodig op deze locaties voor bijvoorbeeld leveranties. De inrichting maakt de 
bereikbaarheid en het veilig gebruik mogelijk. 

Historische structuur
De historische uitstraling kan in conflict komen met bereikbaarheid en veiligheid. 
Wanneer een oplossing gevonden kan worden met behoud van zowel historie 
als bereikbaarheid/veiligheid, heeft dat de voorkeur. In andere gevallen gaan 
bereikbaarheid en veiligheid voor. 

Begraafplaats
Elke begraafplaats biedt voldoende parkeergelegenheid voor de omvang. 

Woonwijk
Het aantal scholen neemt af. Dat leidt ertoe dat het aantal rijbewegingen bij 
blijvende scholen toeneemt. De veiligheid bij deze scholen moet gewaarborgd 
blijven. Dit vraagt extra aandacht bij de (her)inrichting met bij voorbeeld extra 
parkeervoorzieningen en een duidelijke, veilige routing. 

Werkomgeving
In onze bedrijvige gemeente is bereikbaarheid van bedrijven- en industrieterreinen 
van belang. Dit betekent dat de route vanaf gebiedsontsluitingswegen naar het 
bedrijventerrein zichtbaar en herkenbaar zijn. hiermee wordt ook voorkomen 
dat bedrijfsverkeer onnodig door de woon- en centrumgebieden rijdt. 

Buitengebied
Landbouwverkeer krijgt in het buitengebied de ruimte. hiermee wordt 
voorkomen dat grote voertuigen door woon- en centrumgebieden moeten 
rijden. Dit betekent dat de wegen in het buitengebied voldoende breed zijn 
voor het gebruikte materieel.

In het buitengebied geven we de weggebruiker een grote verantwoordelijkheid. 
Verlichting plaatsen we op de wegen niet. Alleen op plaatsen waar de 
verkeersveiligheid in het geding is, wordt verlichting geplaatst. Dit kan 
bijvoorbeeld op kruisingen en bochten gebeuren. 
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4. oRganIsaTIe & IMpleMenTaTIe

Het integrale beleid biedt handvatten voor de integrale uitvoering van 
projecten. Dit is afgestemd op de thema’s uit hoofdstuk 3 (o.a. veiligheid, 
duurzaamheid etc.). Dit beleid is richtinggevend in de integrale planvorming 
en uitvoering. Tevens is de inbreng van belanghebbenden zoals bewoners 
en maatschappelijke organisaties van belang om activiteiten in de openbare 
ruimte tot een succes te maken. De werkwijze van de gemeente is daarop 
afgestemd. In dit hoofdstuk gaan we nader op deze werkwijze in.
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4.1 PROJecTMATige en PROgRAMMAgeRichTe 
WeRKWiJZe
De werkwijze in dit beleidsplan sluit aan op de begrotingscycli in 
de gemeentelijke organisatie. De thema’s van de integrale visie 
openbare ruimte vallen binnen het programma Openbare ruimte, 
vervoer en infrastructuur. In dit programma zijn de volgende 
disciplines opgenomen:
• Onderhoud infrastructuur: wegen, civiele kunstwerken en ver-

lichting
• Openbare ruimte: groen, bomen en hondenbeleid
• Verkeer en vervoer: verkeer, kunstwerken, wegmeubilair en 

vervoer
• Riolering: stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater
• Waar mogelijk is de link gelegd met welzijn in de openbare 

ruimte en betrekken we inwoners (zie gebruikersbetrokkenheid). 

Deze paragraaf gaat nader in op de rolverdeling binnen de 
gemeentelijke organisatie. Welke taken hebben de diverse 
betrokkenen binnen om alle activiteiten in de openbare ruimte 
voorspelbaar te maken binnen een integrale benadering van de 
openbare ruimte. 

Integrale regisseur:
• Werkt en denkt integraal, vanuit de Integrale Visie Openbare 

Ruimte en Integraal Beleid Openbare Ruimte. In zijn of haar re-
giefunctie houdt hij of zij grip op het integraal werken in de uit-
voering en uitwerking van dit document. De regisseur begeleidt 
en stuurt intern de specialisten op inhoud.

• Borgt het integraal werken in de organisatie van de openbare 
ruimte. Hij of zij weegt (evt. samen met specialisten) af of en 
zo ja, hoe een werk integraal georganiseerd en uitgevoerd moet 
worden. Brengt specialisten bij elkaar in projectgroepen om de 
integrale plannen in het jaarplan ten uitvoer te brengen. 

• Stuurt de jaarlijkse cycli aan voor het opstellen van meerjaren-
plan en het jaarplan. Hierin vertaalt hij of zij de koers vanuit dit 
beleidsplan naar concrete maatregelen en projecten. 

• Afstemming van meerjarenplan en jaarplan met portefeuille-
houder(s) en specialisten.

• Evalueren meerjarenplan en uitgevoerde projecten. 

Specialist:
• Heeft vakspecialistische opleiding, kennis en ervaring in huis om een 

onderdeel (discipline) van de openbare ruimte gedetailleerd te organiseren 
en (doen) uitvoeren. De specialist werkt dus vooral op het eigen vakgebied. 
Op initiatief van de regisseur wordt samengewerkt met andere specialisten 
voor de gewenste integrale afweging, uitwerking of uitvoering. 

• Begeleidt het toezicht op het integrale onderhoudscontract, waar het 
onderhoud van alle specialismen onderdeel van is. 

• Is verantwoordelijk voor het groot onderhoud van zijn specialisme.
• Input aanreiken voor projecten in het meerjarenplan. 
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Uitvoeren geplande 
projecten 

Jaarplan incl. concrete 
planning 

 

Meerjarenplan 

Analyse en voortgang 
geplande projecten 

 Groot onderhoud volgend 
jaar inbrengen 

 Resultaten afgelopen jaar 
 

Opnemen relevante doelen 
in Programmabegroting 

Monitoren voortgang 
doelen 

Uitwerking doelen 

specialisten, regisseur 
 

regisseur 
 

regisseur 
 

regisseur 
 

regisseur 
 

politiek 
 

regisseur 
 

specialist 
 

Meerjarenplan
Het meerjarenplan heeft een langere looptijd. Doelen en ambities worden op 
lange termijn behaald en vooral vertaald naar het jaarplan. Van belang is dat 
abstracte doelen en ambities worden uitgewerkt tot concrete acties (do/uit-
voering). Mede op basis hiervan wordt de voortgang van meerjarige doelen 
bewaakt (check/controleren). De uitwerking van doelen zorgt er ook voor 
dat bij concrete acties de investering kan worden bepaald en opgenomen in 
de programmabegroting. Het wel/niet opnemen van acties leidt evt. tot het 
bijstellen van het meerjarenplan of opname in het komende jaarplan. Welke 
maatregelen en locaties opgenomen worden in het meerjarenplan is afhankelijk 
van:
• Technische staat van de afzonderlijke elementen in de openbare ruimte
• Maatregelen vanuit de integrale thema’s veiligheid, duurzaamheid e.d. 
• Gerelateerd aan initiatieven van bewoners

Jaarplan
Het jaarplan wordt intensief gevolgd. Dit begint met het daadwerkelijk 
uitvoeren van geplande acties (do/uitvoeren). De uit te voeren acties worden op 
voortgang en resultaat beoordeeld (check/controleren). De niet of niet volledig 
uitgevoerd acties worden, samen met de doelen voor volgend jaar opgenomen 
in het nieuwe jaarplan (act/bijstellen). 

Niet alleen het meerjarenplan is een bron, maar ook actuele ontwikkelingen 
in politiek, gebruikerswensen en andere externe factoren worden opgenomen. 
Ook het groot onderhoud vanuit de verschillende specialismen wordt 
opgenomen in het jaarplan. Daarbij wordt beoordeeld welke voordelen behaald 
kunnen worden door:
• werkzaamheden integraal op te pakken in combinatie met andere specia-

lismen
•  werkzaamheden te combineren met projecten in het jaarplan
• werkzaamheden uit te stellen en deze te combineren met werkzaamheden 

die in het meerjarenplan voor de komende jaren gepland zijn.

Proces Meerjarenplan en jaarplan
het meerjarenplan en jaarplan hebben hierdoor ook invloed op elkaar. 
Wijzigingen in meerjarenplan of programmabegroting worden altijd 
doorgevoerd in het volgende jaarplan. het resultaat van het jaarplan kan ook 
leiden tot bijstelling van het meerjarenplan. Indien een actie niet leidt tot het 
gewenste resultaat, moet de werkwijze of het doel worden aangepast.
 

4.2 MeeRJARenPlAn en JAARPlAn 
De gemeente Buren werkt gestructureerd aan het bereiken van haar doelen. 
De korte termijn acties voor de komende vijf jaar zijn inzichtelijk. Het 
meerjarenplan maakt daarnaast een doorkijk naar 4 jaar. hierdoor worden 
kwaliteit en financiën voorspelbaar over meerdere jaren. 

het meerjarenplan is dynamisch, omdat de exacte uitvoering, resultaten en 
effecten vooraf niet exact te voorspellen zijn. Elk jaar wordt op basis van het 
meerjarenplan een jaarplan opgesteld. Dit is een programma met concrete 
acties die in het komende jaar uitgevoerd moeten worden. Op basis van het 
jaarplan wordt het betreffende jaar gewerkt
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5. geBRuIKeRsBeTRoKKenheId

De openbare ruimte is niet van de gemeente Buren, maar van haar inwoners en 
gebruikers. Zij zijn daarom onze belangrijkste opdrachtgever. Waarom bepalen 
wij als gemeente dan nog vooral hoe de openbare ruimte wordt benaderd? 
De gebruikers mogen samen een woon-, leef- en werkomgeving creëren 
waarin zij zich prettig voelen. De gemeente biedt ruimte aan gebruikers om 
meer invloed te hebben. We bepalen daarmee niet meer wat er precies moet 
gebeuren. Maar we houden het wel in de gaten om het algemene belang 
te bewaken (bijvoorbeeld veiligheid, kapitaalsbehoud, wettelijke taken). 
Daarnaast wordt een communicatieplan opgesteld. Elk project is maatwerk 
en moet dus in overleg ingevuld worden. Ter ondersteuning is een principe 
communicatietraject geformuleerd. Dit kan in gesprekken worden bijgesteld. 
Apart onderdeel van dit plan is het informatietraject. Hierin is opgenomen 
hoe, wanneer en hoe vaak de gemeente gebruikers gaat informeren over de 
mogelijkheden. Dit traject wordt afgestemd op het traject waarin de gemeente 
met de burgers gebiedsplannen gaat opstellen.
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5.1 WeRKWiJZe OP BASiS VAn RiSicOBeOORdeling

De gemeente is en blijft eigenaar van de buitenruimte. Hierdoor blijft 
ook de aansprakelijkheid van de gemeente altijd van toepassing. Dit 
geldt ook als het beheer bij gebruikers wordt gelegd of zelfs verhuurd 
of in bruikleen gegeven wordt. Het is daarom van belang vooraf 
een risico inschatting te maken van initiatieven. Het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft hiervoor een 
systematiek ontwikkeld. Het is een beoordeling waarmee het risico 
van initiatieven wordt bepaald. Ondanks dat met rapportcijfers wordt 
gewerkt is het een subjectieve beoordeling. Het is daardoor niet 
bruikbaar om een standaardafweging te maken. Wel kan dit systeem 
ter ondersteuning van de keuze door de betrokken ambtenaar 
ingezet worden. het systeem resulteert in drie categorieën:
• groen: het initiatief heeft een laag risico. De gebruikers kunnen 

zelf veel verantwoordelijkheid dragen en schades zullen niet snel 
voorkomen. Dit kan geregeld worden met een lichte overeen-
komst en compacte begeleiding door de gemeente. 

• Oranje: het initiatief heeft een matig risico. Er zijn meer ge-
bruikers bij betrokken en schades of ongevallen kunnen 
eerder voorkomen. Meer begeleiding en faciliteren is gewenst. 
Afspraken en aansprakelijkheid worden altijd vastgelegd. 

• Rood: het initiatief heeft een hoog risico. Het aantal verschillen-
de soorten gebruikers, de omvang in de gemeente of de wet- en 
regelgeving maken het project gevoelig. De gemeente is leidend 
in de afspraken, die op maat worden gemaakt.

In dit document wordt nader ingegaan op de categorieën “groen” 
en “oranje”. “Rood” wordt altijd op maat ingevuld. De systematiek 
omschrijft de volgende criteria om te komen tot een score:

• Type	 initiatief: gaat het om zelfbeheer, gebouwbeheer of eve-
nementen?

• Tijdsduur: duurt het initiatief enkele uren of meerdere maanden?
• Schaalgrootte: gaat het om een straat of de gehele gemeente?
• eigenaarschap: gemeentelijk, particulier of gemengd?
• complexiteit: hoeveel (soorten) partijen zijn betrokken, is er veel 

relevante wetgeving? 
• Waarde en belang: hoe belangrijk is het voor de bewoners en/

of de gemeente?

5.2 nieUWe ROl geMeenTe BURen
De gemeente streeft naar tevreden gebruikers. Door hen meer ruimte te 
geven in hun directe omgeving worden ze in staat gesteld zelf meer invloed 
uit te oefenen. Deze betrokkenheid is mede bepalend voor de tevredenheid 
over hun leefomgeving. Maar betrokkenheid kan niet afgedwongen worden. 
Juist activiteiten vanuit gebruikers zelf zijn kansrijk en duurzaam. Belangrijk 
uitgangspunt vanuit de gemeentelijke organisatie is dat we inzicht kunnen 
geven in:
• Speelveld: omschrijving van de vrijheid die gebruikers wordt geboden. 

Eventuele randvoorwaarden en doelstellingen worden meegegeven.
• Communicatie: de wijze waarop we gebruikers informeren over de moge-

lijkheden.
• Rol van de gemeente: hoe groot of klein kan de rol van de gemeente zijn in 

het initiatief.
• Ambassadeur: een herkenbare en bekende contactpersoon bij de gemeente 

verlaagt de drempel voor burgerinitiatieven. De ambassadeur vormt 
hiermee het spin in het web voor de communicatie en begeleiding van ini-
tiatieven. In alle uitgaande communicatie is zijn naam (en gezicht) vermeld.

Door deze werkwijze kan snel en adequaat ingespeeld worden op vragen 
en verzoeken van gebruikers. Uit ervaring blijkt dat lange afwegingen en 
onduidelijke besluitvorming initiatieven beperkt. De wijze waarop gebruikers 
worden betrokken hangt af van het type werk. We maken daarbij onderscheid 
in:
•  Meedenken en -werken met planvorming: planvorming kan relevant zijn 

voor de gebruikers van de openbare ruimte. We laten hen meedenken en 
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-werken indien hun kennis en wensen van meerwaarde kunnen zijn. hierbij 
is het van belang dat gebruikers worden betrokken voordat een (concept) 
plan is opgesteld.

• Meedenken in de buitenruimte: altijd wanneer we in de buitenruimte aan 
de slag gaan vragen we direct betrokkenen mee te denken. Van belang is 
dat dit vooraf gebeurt, voordat een plan of uitvoeringswijze wordt bepaald.

• Meewerken in de buitenruimte: de meewerkende gebruiker is zelf ver-
antwoordelijk voor initiatieven. De gemeente heeft een begeleidende en 
faciliterende rol. In de bijlage zijn enkele kansrijke initiatieven opgenomen 
en de wijze waarop initiatieven invulling gegeven kan worden.

De gemeente is in de planvorming (beleid, beheer, omvorming etc.) en het 
meedenken in de buitenruimte leidend. Daarbij worden gebruikers –indien 
relevant- in een vroeg stadium betrokken. Per project wordt vooraf bepaald of 
en, zo ja, op welke wijze gebruikers worden betrokken. 
Meewerken in de buitenruimte wordt niet door de gemeente georganiseerd. 
We gaan ervan uit dat gebruikers zelf initiatief nemen wanneer zij daar 
behoefte aan hebben. Ze zijn dan meer gemotiveerd en de acties zijn meestal 
duurzamer (looptijd). Het is wel van belang gebruikers te informeren over de 
mogelijkheden (zie daarvoor paragraaf 3.3.5 Communicatieplan). Wanneer 
gebruikers zich bij de gemeente melden, faciliteren en ondersteunen we de 
actie altijd (afhankelijk
van “groen” of “oranje”). 

5.3 dOelSTelling
In Nederland wordt steeds meer burgerparticipatie geïnitieerd. In de 
planvorming, meedenken en steeds meer meewerken kunnen burgers prima 
een rol spelen. Het wordt zelfs gezien als oplossing voor lagere budgetten en 
onderhoudskwaliteit. Burgerparticipatie is daarmee een doel geworden. Dat 
is niet de ambitie van gemeente Buren. 

Wij willen mensen betrekken met als doel een tevreden gebruiker te krijgen. 
Daarom zijn de volgende doelstellingen geformuleerd voor de looptijd van dit 
document. De betrokkenheid van bewoners wordt vergroot, waardoor: 
• minimaal 10% van de huishoudens bekend zijn met de mogelijkheden die 

hen wordt geboden in hun woon-, werk- en leefomgeving;
• er in minimaal 10 kernen zelfwerkzaamheden worden uitgevoerd in 

minimaal 5% van het beheergebied (binnen de kern);
• de ambassadeur van de gemeente bekend is bij 50% van de huishoudens 

in de gemeente;
• in 2017 wordt 90% van de zwerfafvalbeheersing in de openbare ruimte van 

de gemeente Buren door verenigingen uitgevoerd.

In de klantmonitor Gemeente Buren wordt iedere twee jaar gemeten in hoeverre 
deze doelstellingen gerealiseerd zijn. De werkwijze om deze doelstelling te 
behalen wordt in de navolgende paragrafen uitgewerkt.

5.4 SPeelVeld
In het programma voor de leefomgeving zijn al diverse kansen opgenomen. 
Andere regelingen en programma’s (Europees, landelijk, provinciaal) bieden 
kansen voor financiële ondersteuning van initiatieven. Als gebruikers zich 
melden met initiatieven is het van belang snel en adequaat te handelen. Niets 
demotiveert zoveel als dat er lang gewacht moet worden of ingewikkelde 
procedures moeten worden doorlopen. We spreken daarom vooral van wat 
mag. 

Op dit moment ontbreken handvatten om de uitwerking en concretisering van 
initiatieven ter hand te nemen. Daarom wordt vooraf het speelveld bepaald. 
Dit is vooral positief omschreven. Deze zijn noodzakelijk om projecten op een 
goede manier te begeleiden. Afspraken tussen de gemeente en initiatiefnemers 
worden vastgelegd in een overeenkomst. Tijdens gesprekken wordt het project 
nader gedefinieerd, worden taken en verantwoordelijkheden vastgelegd en 
afspraken gemaakt over eventuele vergoedingen. 

Waar kunnen gebruikers initiatieven ontplooien?
Gebruikers mogen in de volgende structuurdelen initiatieven ontplooien:
• Centrumgebieden: dit gebied is geschikt voor veel verschillende functies en 

wordt gebruikt door meerdere doelgroepen. Gemeente Buren zorgt voor 
het borgen van het algemene belang.

• Woonwijken: zorg vooral voor een brede vertegenwoordiging uit de straat, 
buurt en/of wijk.

• Werkomgeving: de bedrijven hebben een gezamenlijk belang, zorg voor een 
representatieve vertegenwoordiging van (type) bedrijven.

• Sportveld: de sportverenigingen mogen de gemeente benaderen over de 
inrichting, onderhoud en gebruik van hun locaties.

Wie mogen aan de slag?
Natuurlijk mag elke individuele gebruiker zelf werkzaamheden uitvoeren. Uit 
ervaring van andere gemeentes blijkt dit tot hoge coördinatiekosten voor de 
gemeente te leiden. Het heeft de voorkeur dat:
• Activiteiten worden uitgevoerd door een vereniging (rechtspersoon) of 

groep bewoners.
• We zoeken naar meerdere (contact)personen die verantwoordelijk zijn voor 

de voortgang van het project, waardoor de continuïteit beter geborgd is.
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Wat doet de gemeente nog?
De gemeente is verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor haar 
eigendommen. Ook vinden we het van belang dat de gemeente 
een gelijke basiskwaliteit levert aan iedereen, conform het 
beleid. Gebruikers mogen zelf werkzaamheden uitvoeren om de 
basiskwaliteit te verhogen. Van belang is hierbij:
• Vooraf afspraken maken over taken, rollen en verantwoordelijk-

heden.
• Voor werkzaamheden die vallen onder de basiskwaliteit levert 

de gemeente een vergoeding.
• Instructie door gemeente over veiligheid, aansprakelijkheid en 

gewenste werkwijze.
• De gemeente stelt een ambassadeur aan voor het begeleiden en 

faciliteren van initiatieven. Dit is het centrale aanspreekpunt voor 
alle gebruikers en organisaties die geïnformeerd worden (vanuit 
gemeente), informatie wensen of initiatieven willen ontplooien. 

De gebruikers mogen werkzaamheden uitvoeren op het gebied van:
•  Verzorging: onkruid verwijderen, zwerfvuil ruimen, blad ruimen, 

maaien grasvelden.
•  Technisch onderhoud: planten en inboeten, hagen snoeien.
•  Gebruikers moeten de huidige inrichting in stand houden.

Gebruikers die aanpassingen wensen in hun omgeving, nemen eerst 
contact op met de gemeente. Zij toetst de gewenste wijzigingen op:
• Voorkomen van kapitaalsvernietiging;
•  Borgen van overdraagbaarheid;
•  Borgen van beheerbaarheid;
•  Garanderen van de veiligheid;
•  Behoud van gemeentelijke structuren (bijvoorbeeld groenstruc-

tuur).

Wat kost dat?
Het ondersteunen en faciliteren door de gemeentelijke organisatie 
leidt niet tot kosten voor participanten en initiators. Wanneer 
gebruikers werkzaamheden uitvoeren die onderdeel uitmaken 
van de basiskwaliteit, krijgen ze daar een vergoeding voor. Niet 
georganiseerde bewoners ontvangen een vergoeding in natura. 
Dit kan meer groen betekenen, maar ook een buurtbarbecue. 
Georganiseerde bewoners of verenigingen die als rechtspersoon zijn 
geregistreerd, kunnen een financiële vergoeding ontvangen.

Wat is het risico van de gebruiker?
• Participant is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen, 

ten einde te voorkomen dat de gemeente Buren en/of derden ten gevolge 
van de participatie schade lijden.

•  Eventueel aangebrachte schade is de participant verplicht te vergoeden.
•  Participant mag de inrichting niet verwijderen of (herstelbaar of onherstel-

baar) beschadigen.
•  De participant is verantwoordelijk voor de door hem veroorzaakte schade 

(ook aan derden).

5.5 cOMMUnicATiePlAn
In het communicatieplan is het communicatietraject van het eerste gesprek tot 
het ondertekenen van de overeenkomst opgenomen. Duidelijke stappen maken 
het gemakkelijker tot afspraken te komen.
Om bewoners te bewegen de stap naar de gemeente te zetten: 
•  De ambassadeur informeert gebruikers over de mogelijkheden. Dit traject 

wordt afgestemd op het traject waarin de gemeente met de burgers ge-
biedsplannen gaat opstellen.

•  De ambassadeur faciliteert initiatieven, via communicatie worden bewoners 
gestimuleerd initiatieven in te dienen. De gemeente communiceert de mo-
gelijkheden van zelfwerkzaamheid in eerste instantie intensief. Hiermee 
wordt kenbaar gemaakt welke mogelijkheden worden geboden aan gebrui-
kers. Na enkele projecten is het vooral zaak de successen te delen. 

Om een initiatief van de grond te krijgen vinden drie overleggen plaats:
1.  Intakegesprek: gezamenlijk definiëren van het project (afbakenen gebied, 

verantwoordelijke contactpersonen, activiteiten etc.).
2.  Overeenkomst: op basis van de intake stelt de gemeente een overeenkomst 

op. In het tweede gesprek wordt deze toegelicht en wordt besproken of dit 
aansluit bij verwachtingen.

3.  Ondertekening: ondertekening op locatie. De locatie wordt gezamenlijk 
bekeken, project vangt aan. Bij standaardprojecten kunnen bespreking 1 en 
2 worden gecombineerd. In alle gevallen wordt bij aanvang gezamenlijk op 
locatie gekeken.
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6. fInancIen

De openbare ruimte is een dynamische omgeving. Burgers krijgen steeds 
meer de ruimte om hieraan zelf invulling te geven. De gemeente faciliteert 
dit en draagt zorg voor een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. 
De uit te voeren werkwijze wordt bepaald aan de hand van de ambitie en 
het beschikbare budget. In onze systematiek kan geschoven worden met het 
kwaliteitsniveau. Een hogere kwaliteit betekent hogere kosten, een lagere 
kwaliteit lagere kosten. In paragraaf 6.1 is deze systematiek en (huidige) keuze 
nader uitgewerkt. 

In paragraaf 6.2 wordt uitgewerkt wat deze keuze betekent in de praktijk. Welke 
maatregelen zijn er nodig om dit daadwerkelijk te realiseren. Tot slot wordt 
in paragraaf 6.3 de begroting behandeld. Behalve de huidige (vastgestelde) 
werkwijze zijn twee voorbeeldscenario’s opgenomen (sober en luxe). 
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6.1 AMBiTieS en KeUZeMOgeliJKheden
Het regulier onderhoud van de openbare ruimte is te verdelen in beïnvloedbaar 
onderhoud en niet beïnvloedbaar onderhoud: 
• Beïnvloedbaar onderhoud: kwaliteitskeuze is mogelijk. Bijvoorbeeld meer of 

minder zwerfafval op verhardingen in de buitenruimte. 
• Niet beïnvloedbaar onderhoud: kwaliteitskeuze is niet mogelijk, omdat de 

inrichting een vast soort onderhoud vereist om de veiligheid en levensduur 
te borgen. Bijvoorbeeld de snoei van beplantingen. 

De navolgend benoemde kwaliteitsniveaus gaan daarom in op het beïnvloedbare 
onderhoud. De begroting geeft inzicht in alle onderhoud (zowel beïnvloedbaar 
als niet-beïnvloedbaar). Vervolgens is inzicht gegeven in de investeringen. Dit 
betreft geen regulier onderhoud, maar het vervangen of opnieuw inrichten van 
de buitenruimte.

Onderhoud
De huidige kwaliteitsniveaus zijn voor verschillende disciplines afzonderlijk 
vastgesteld. De afgelopen jaren zijn deze geharmoniseerd, waardoor voor de 
integrale openbare ruimte de volgende kwaliteitsniveaus van toepassing zijn:

centrumgebieden A
Historische ontsluiting B
Bijzondere objecten B
Begraafplaatsen A
Woonwijken B
Werkomgeving c
Buitengebied c

Deze kwaliteitsniveaus zijn navolgend gevisualiseerd in enkele collages. 
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De gemeenteraad kan wijzigingen van het structuurdeel doorvoeren 
vanuit haar ambities. Kwaliteitsverhoging of -verlaging voor beïnvloedbaar 
onderhoud resulteert direct in hogere of lagere kosten, zowel op korte als 
op lang termijn. De consequenties voor het wijzigen van het kwaliteitsniveau 
voor één of meerdere structuurdelen zijn:

• Een hogere kwaliteit vergroot de belevingswaarde. Een verhoging heeft bij 
de huidige kwaliteitsniveaus geen invloed op de technische levensduur.

• Een lagere kwaliteit van A naar B heeft een negatief effect op de belevings-
waarde. De afname van de technische staat heeft geen directe invloed op 
de technische levensduur. 

• Een lagere kwaliteit van B naar C heeft een negatief effect op de belevings-
waarde. De afname van de technische staat heeft een beperkte invloed op 
de technische levensduur. Door de toegepaste inrichtingselementen (bij-
voorbeeld asfalt en robuust groen) heeft het huidige beheer op niveau C 
geen negatieve invloed op de technische levensduur. 

• Het verlagen van de kwaliteit naar niveau D betekent een versnelde aftake-
ling van de openbare ruimte, de technische levensduur neemt sterk af. Dit 
leidt in de eerste plaats tot onveilige situaties en kapitaalsvernietiging. Op 
termijn zijn grotere investeringen vereist om de veiligheid, bereikbaarheid 
en bruikbaarheid te waarborgen. 

In het meerjarenplan en het jaarplan worden de kwaliteitsniveaus steeds 
tegen het licht gehouden: bereiken we met de toegekende kwaliteitsniveaus 
onze doelstellingen voor de diverse thema’s? Op basis van deze analyse kan 
de gemeenteraad haar afwegingen maken. De gekozen kwaliteitsambitie 
wordt uitgewerkt in de onderliggende uitvoeringsplannen die het college vast 
stelt. In deze uitvoeringsplannen krijgt het onderhoud concreet vorm voor de 
betreffende disciplines.

   KWALITEITSNIVEAU A                 Gemeente Buren                       KWALITEITSNIVEAU B                 Gemeente Buren                      KWALITEITSNIVEAU C                 Gemeente Buren                 
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6.2 MAATRegelen
Om de gewenste kwaliteit in stand te houden en ontwikkelingen mogelijk te 
maken worden maatregelen uitgevoerd. Deze maatregelen kunnen als volgt 
worden ingedeeld: 

Dagelijks onderhoud
• verzorgingsgraad op peil houden;
• technische staat op peil houden.

Het dagelijks onderhoud wordt gefinancierd uit de exploitatie / reserve. De 
uitvoering van de maatregelen is onderdeel van vaste cycli in het jaarplan. 
De maatregelen worden uitgevoerd volgens het IBOR-prestatiebestek dat is 
afgesloten met AVRI en diverse onderhoudscontracten met andere aannemers. 

Groot onderhoud
• verbeteren / op peil brengen technische staat.

Het groot onderhoud wordt gefinancierd uit de voorzieningen. De uitvoering 
vindt plaats op basis van periodieke kwaliteitskeuringen. De resultaten van deze 
keuringen worden verwerkt in het meerjarenplan en jaarplan en dus integraal 
meegenomen. De maatregelen worden uitgevoerd in diverse contracten 
waarin het groot onderhoud van onder andere wegen, civiele kunstwerken en 
verlichting is aanbesteed. 

Vervanging / rehabilitatie
• technische staat ontoereikend.

De technische levensduur is verstreken. Onderhoudsmaatregelen zijn ontoerei-
kend om de vereiste kwaliteit te realiseren. 

(her)inrichting
• nieuw beleid;
•  areaaluitbreiding.

Nieuw beleid en areaaluitbreidingen komen voort uit keuzes van de 
gemeenteraad. 

De investeringen in het kader van vervanging en (her)inrichting worden 
opgenomen in het meerjarenplan. Deze maatregelen zijn geen onderdeel van 
de exploitatie. Voor eenmalige maatregelen moet budget gereserveerd worden. 

Investeringen
Vervanging en herinrichting worden gefinancierd uit investeringen. 
De achtergrond van deze investeringen is verschillend:

• Vervanging: wel uitstellen, niet afstellen
Een vervanging kan worden uitgesteld, maar uiteindelijk is de 
investering nodig. uitstel kan daarbij leiden tot verdere achter-
uitgang van de kwaliteit. Daarom wordt afgewogen wat de con-
sequenties zijn van uitstel voor veiligheid, duurzaamheid, bereik-
baarheid en beleving. Uiteraard heeft uitstel ook invloed op de 
financiën. 

• Nieuw beleid: wel af te stellen
• Investeringen als gevolg van nieuw beleid kunnen worden uitge-

steld of afgesteld. Bijvoorbeeld: voor een ommetje is het nodig 
een brug te realiseren. Er kan worden gekozen geen ommetje of 
een ommetje zonder brug te realiseren. Dit heeft mogelijk wel 
een negatief effect op de recreatieve waarden van een gebied.

De inrichting van de buitenruimte is mede bepalend voor het 
benodigde onderhoud. Bij vervanging en (her)inrichting wordt de 
openbare ruimte door materiaal- en ontwerpkeuzes afgestemd op 
het huidige kwaliteitsniveau dat op het betreffende structuurdeel 
van toepassing is. In het meerjarenplan en het jaarplan worden 
benodigde vervangingen en nieuw beleid opgenomen. Daarbij 
worden zowel de financiële consequenties als de gevolgen voor de 
ambities voor veiligheid, recreatie etc. in beeld gebracht bij uitstel 
of afstel. 

De gemeenteraad maakt op basis van dit integrale beleid strategische 
keuzes. Vanuit het meerjarenplan worden jaarlijks voorstellen 
ingebracht in de begrotingscyclus voor vervanging en herinrichting. 
Vervangingen en (her)inrichting dat wordt geaccordeerd door de 
gemeenteraad, wordt opgenomen in het jaarplan.
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6.3 BegROTing
De strategische keuzes die de gemeenteraad maakt worden direct vertaald in 
de gemeentelijke begroting.

Onderhoud
De huidige budgetten zijn toereikend om het vastgestelde kwaliteitsniveau van 
de integrale openbare ruimte te realiseren. De onderhoudsbudgetten zijn per 
discipline in de begroting opgenomen. Het betreft voornamelijk werkzaamheden 
die in contracten met aannemers zijn opgenomen. 

Wijzigingen van het kwaliteitsniveau vertalen zich in budgetwijzigingen. 
Doelstelling van dit Integraal Beleid Openbare Ruimte is de algehele kwaliteit 
en beeld van de openbare ruimte verbeteren. Door de integrale aanpak worden 
dwarsverbanden gelegd. Tevens biedt de integrale aanpak financiële voordelen, 
bijvoorbeeld omdat werk met werk gemaakt kan worden. 

Investeringen
Investeringen volgen uit het meerjarenplan. Dit wordt jaarlijks gekoppeld aan 
de programmabegroting.

Onderstaand is voor de buitenruimte weergegeven welke maatregelen onder 
de exploitatie en voorzieningen vallen en welke door eenmalige maatregelen 
met een investering na akkoord van de gemeenteraad gefinancierd worden.

Maatregelen Voorbeelden Kostenbepalend Begroting
Dagelijks 
onderhoud

Schoffelen, verwijderen 
zwerfvuil, vegen 
verharding

Kwaliteitsniveau Exploitatie

Groot 
onderhoud

Schilderen lichtmasten 
en civiele kunstwerken, 
reparaties wegen en 
speelvoorzieningen

Kwaliteitsniveau Voorzieningen

Vervangingen Gehele wegconstructie 
vervangen

Technische 
levensduur en 
kwaliteitsniveau, 
uit te stellen, 
niet af te stellen

Investering

Herinrichting Aanleg rotonde, 
omvormen 
groenvoorzieningen

Nieuw beleid, af 
te stellen

Investering

Inrichting Toename areaal groen Kwaliteitsniveau Toename 
exploitatie/ 
voorziening
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Kengetallen Areaal per 
1-1-2015

Riolering
Inspectieputten (stuks) 4.330
Rioolstrengen (km) 162
Bergbezinkvoorzieningen (stuks) 18
Straatkolken (stuks) 8.300
Persleidingen (km) 180
Rioolpersgemalen (stuks) 109
drukrioleringsunits (stuks) 848
iBA’s (stuks) 58

Infrastructuur
Oppervlakte wegen (m2) 2.165.100
Wegen (km) 400
Wegen binnen de kom (km) 122
Wegen buiten de kom (km) 278
civiele kunstwerken (stuks) 450
lantaarnpalen (stuks) 4.072

groen
Bomen (stuks) 22.950
Bosplantsoen (ha) 32
Sierplantsoen (ha) 14
gazons (ha) 42
grasbermen (ha) 171
Watergangen en vijvers (km) 310

6.4 FORMAT WeRKWiJZe
In de werkwijze wordt het meerjarenplan (MJP) en jaarplan (JP) een 
belangrijk instrument. Op basis van dit IBOR worden het MJP en JP 
gevuld en jaarlijks aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Begroting 2015 

Overzicht
kapitaalgoederen

Saldo
voorziening

Mutatie Saldo
voorziening

Meerjarenbegroting

Beleidskader 01-01-2016 2016 31-12-2016 2016 2017 2018 2019
Wegen 644 644 2.417 2.417 2.417 2.456
civiele kunstwerken 99 99 224 224 224 224
Onderhoud gebouwen 846 846 78 78 78 78
Openbare verlichting 416 416 280 280 280 280
Baggeren watergangen 305 30 335 30 30 140 140
Totaal 2.310 30 2.340 3.029 3.029 3.029 3.178

Het betreft de mutatie van de voorzieningen. Meerjarig geven we de storting aan in de voorziening.

Overzicht
kapitaalgoederen

Saldo
voorziening

Mutatie Saldo
voorziening

Meerjarenbegroting

Beleidskader 01-01-2016 2016 31-12-2016 2016 2017 2018 2019
Riolering (GRP) 3.213 -100 3.113
Riolering onderhoud 772 772 2.649 2.550 2.550 2.550
Riolering vervanging 200 200 400
Begraafplaatsen
afkoopsommen onderhoud

264 9 273 623 622 621 620

afkoopsommen grafrechten 56 2 58
Totaal 4.505 111 4.616 3.272 3.172 3.171 3.170

Het betreft de mutatie van de reserve cq. de voorzieningen. Meerjarig geven we een beeld van de totale kosten
per kapitaalgoed. Tegenover deze kosten staan rechten (inkomsten). Beide kapitaalgoederen zijn kostendekkend. het 
overschot / tekort aan het einde van het begrotingsjaar verrekenen met de reserve cq. voorziening.

Overzicht
kapitaalgoederen

Saldo
voorziening

Totaal 
begroting

Totaal 
begroting

Meerjarenbegroting

Beleidskader 2015 2016 2017 2018 2019
Groen N.v.t. 1.595 1.520 1519 1.519 1.518
Totaal n.v.t. 1.595 1.520 1.519 1.519 1.518

het gaat hier om de totale kosten voor het groenonderhoud. Tegenover de kosten staan geen inkomsten. het 
overschot / tekort aan het einde van het begrotingsjaar nemen we mee in de jaarrekening.
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7. onTWIKKelIngen

De openbare ruimte is continu in ontwikkeling. In ons vakgebied wordt hiermee 
ingespeeld met diverse ontwikkelingen op het gebied van beleid, beheer, 
uitvoering en organisatie. In dit hoofdstuk zijn enkele relevante ontwikkelingen 
beknopt toegelicht. Deze worden op dit moment niet geïmplementeerd. Het is 
van belang dat deze ontwikkelingen (op hoofdlijnen) worden gevolgd. Indien 
relevant of van meerwaarde kan de regisseur of specialist aandragen een 
nieuwe werkwijze te implementeren. 
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7.1 dUURZAAM AAnBeSTeden
De gemeente heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid 
en een voorbeeldfunctie in duurzaam werken in de buitenruimte. 
Omdat de gemeente geregeld werkzaamheden aanbesteedt, 
hebben we veel invloed op de manier waarop bedrijven in onze 
gemeente aan het werk zijn. hierbij wordt onderscheid gemaakt in 
een duurzame werkwijze en inzet van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. 

Inzet medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt
We borgen de inzet van medewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt structureel. We zetten hiervoor enerzijds SW-
medewerkers in (Wet Sociale Werkvoorziening, geldig tot 31-12-2014) 
en anderzijds PW-medewerkers in (Participatiewet, vanaf 1-1-2015). 
Bij aanbestedingen van aanleg- en onderhoudswerkzaamheden 
wordt in principe 5% van de aanneemsom verplicht besteed aan 
SROI, in te vullen door de aannemer:
• Indien voor een specifiek werk dit percentage veel te hoog is, 

wordt dit per keer onderbouwd en aangegeven. 
• Indien voor een werk dit percentage veel te laag is, wordt op 

maat een andere werkwijze bepaald. 

Duurzame werkwijze
De aannemer heeft met zijn werkwijze invloed op de kwaliteit van 
het leefklimaat. In de aanbesteding wordt de aannemer gevraagd 
een duurzame aanpak te formuleren:
• Minimumeisen: voldoen aan de relevante criteria duurzaam 

inkopen (Pianoo).
• Optioneel of via EMVI-aanbesteding, bijvoorbeeld: 

 − Vrijgekomen materialen: omgang, scheiden, hergebruik 
etc.

 − uitstoot: gebruikt materieel en de uitstoot ervan.
 −  Reiskilometers: transportplan voor een effectieve en effici-

ente werkwijze.
Dit is geen uitputtende lijst van mogelijke criteria. Het is van belang 
dat per project specifiek wordt gekeken naar de (on)mogelijkheden. 

In onze gemeente Buren zorgen we dat SW-medewerkers een 
plek hebben om te werken. Dit is nog niet geborgd in beleid of 
een consequente aanpak in de buitenruimte. Het is de wens dit 
structureel en consequent door te voeren. 

7.2 ASSeTMAnAgeMenT
In de huidige situatie worden keuzes vooral gemaakt op basis van ambitie 
(prestatie) en budget (kosten). Bijvoorbeeld door een vergelijk te maken 
van prijs en kwaliteit. In assetmanagement wordt aan de afweging risico’s 
toegevoegd. hiermee ontstaat een beter inzicht en daardoor vergelijk van de 



50 51

mogelijke oplossingen in de buitenruimte. Zo kan bij een beperkt budget een 
laag kwaliteitsniveau worden gekozen. Daarbij worden mogelijke risico’s voor 
veiligheid en kapitaalsvernietiging inzichtelijk gemaakt en (deels) afgeprijsd. 
hiermee ontstaat een bredere basis om de juiste keuze te maken voor de 
openbare ruimte 

Assetmanagement in de openbare ruimte is sterk in opkomst. Op congressen, 
beurzen en discussiefora komt het onderwerp veelvuldig voorbij. Het is op 
dit moment vooral toepasbaar voor ‘harde’ disciplines (zoals civiele werken 
en kunstwerken) en in grote gemeenten. Maar de principes zijn ook van 
meerwaarde voor disciplines als groen, bomen en meubilair. Assetmanagement 
gaat verder op deze werkwijze en voegt de volgende aspecten toe:
• objectiveren ambities in de vorm van prestaties;
•  toevoegen risico’s;
•  keuzes maken op basis van afweging prestaties, risico’s en kosten.
Veel van de huidige instrumenten en producten binnen de gemeentelijke 
organisatie zijn prima geschikt om in assetmanagement toe te passen. 
Vooral de afweging wordt zorgvuldiger gemaakt. De onderbouwing is daarbij 
begrijpelijk voor iedereen. 

De implementatie van assetmanagement kan globaal op twee manieren 
geschieden:
• zelf doen: de gemeente organiseert zelf assetmanagement. Dit betekent 

dat de basis op orde is, de prestatie in doelstellingen wordt omschreven 

en de afweging tussen prestaties, risico’s en kosten worden gemaakt. Bij 
uitvoering wordt een servicecontract aan de markt aanbesteed. De markt 
voert vooral uit wat de gemeente vraagt, 

• regisseren: samen met een adviseur (intern of extern) worden de prestaties 
en risico’s bepaald. Op basis hiervan wordt een integrale afweging gemaakt 
voor de ambitie en budgetten binnen de gemeente. In een ontzorgingscon-
tract wordt de markt gevraagd dit in te vullen in de praktijk. De markt wordt 
niet aangestuurd op inspanning (frequentie) of resultaat (beeld), maar op 
het effect (outcome) van de werkzaamheden. Hiermee krijgt de markt ver-
regaande verantwoordelijkheden in o.a. planning en bewijslast. 

Op dit moment zijn enkele gemeentes in Nederland bezig Assetmanagement te 
implementeren (o.a. Amsterdam, Rotterdam, Houten en Dordrecht). Geadviseerd 
wordt de ontwikkeling te volgen en in de komende jaren te beoordelen of deze 
werkwijze geschikt is voor en aansluit bij de gemeente Buren. 

7.3 cOnTRAcT geBRUiKeRSTeVRedenheid
Onderhoudsbestekken zijn al jaren in ontwikkeling. In een frequentiebestek 
worden werkzaamheden voorgeschreven: een gazon moet bijvoorbeeld 22 
keer gemaaid worden. In de ontwikkeling naar beeldbestekken is een grote stap 
gemaakt door het vereiste resultaat te beschrijven. Hetzelfde gras mag niet 
hoger zijn dan 8 cm, of dit nu met 20, 22 of 24 keer maaien bereikt wordt. 
Maar wordt met deze frequentie of dit beeld daadwerkelijk het doel bereikt? 
De ontwikkeling naar een contract gebruikerstevredenheid is daarom een 
volgende stap.

In een contract gebruikerstevredenheid is de resultaatsverplichting gelijk aan de 
doelstelling. De aannemer wordt dus niet gestuurd op werkzaamheden (zoals 
maaien), maar op het bereiken van uw doelen. Hiermee wordt een (politieke) 
ambitie veel directer vertaald in het contract. Dit kan een tevreden burger zijn, 
een goed onderhouden boombestand of een bereikte natuurontwikkeling. De 
opdrachtgever en aannemer werken hierdoor aan een gezamenlijk doel. De 
kans dat het doel wordt bereikt, is hierdoor groter. 

Bewonerstevredenheid wordt op dit moment op verschillende plekken in het 
land als beoogd effect in beheercontracten toegepast. Geadviseerd wordt 
af te wegen of deze werkwijze in lijn van de publieksgericht werkwijze van 
meerwaarde is voor de gemeente Buren. Belangrijk is daarbij af te wegen of de 
organisatie geschikt en klaar is voor deze aanpak.
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7.4 inTegRATie FYSieKe en SOciAle BUiTenRUiMTe
Bij het inrichten en beheren van de openbare ruimte zijn niet alleen 
fysieke en technische kwaliteiten belangrijk, maar ook sociale- 
en welzijnsaspecten. Een nieuwe werkwijze waarin technische-, 
gebruiks- en sociale doelen elkaar versterken.

• Herdefiniëren rol van de overheid: een nieuwe kerntakendiscus-
sie. De overheid bepaalt wat zij minimaal moet leveren aan haar 

klanten (de basiskwaliteit). Voor ambtenaren wordt concreet 
duidelijk wat de ruimte en mogelijkheden voor bijvoorbeeld par-
ticipatie zijn. De gebruikers kunnen initiatieven nemen om de 
basiskwaliteit aan te passen of op te plussen;

• Sociale- en welzijnsmeetlatten: De toepassing van algemeen 
bekende technische meetlatten openbare ruimte (beeldcatalo-
gus CROW) blijft relevant. Meetlatten voor gebruiks- en sociale 
kwaliteit worden aanvullend ontwikkeld. Aspecten als toeganke-
lijkheid, sociale veiligheid, beleving en esthetische waarde, voor-
zieningenniveau worden uitgewerkt tot meetbare aspecten.

De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning inspireert 
verschillende partijen deze ontwikkeling te stimuleren. De thema’s 
die worden genoemd sluiten goed aan op de in Buren toegepaste 
systematiek (IVOR en IBOR). Bij definitieve beschikbaarheid van deze 
werkwijze kan gemeente overwegen de brug tussen de fysieke en 
sociale openbare ruimte te slaan. 

7.5  inSPRAAK in TAcTiSche PlAnnen
Het betrekken van burgers in tactische plannen blijkt in de praktijk weinig op te 
leveren. Tijdens de bewonersavond is de opkomst minimaal en zijn de reacties 
beperkt tot praktische problemen met wortelopdruk, hondenpoep of de 
kwaliteit van het onderhoud. Zonde van alle energie en vaak een teleurstelling 
voor alle aanwezigen. De praktijk leert dat een andere werkwijze in planning, 
organisatie en verwerking toch grote meerwaarde oplevert.

Belanghebbenden zoals burgers, dorpsraden, jongerenwerk en verenigingen 
(sport, natuur, ondernemers e.d.) kennen hun leefomgeving namelijk goed. 
Zij kunnen aangeven wat sterke en zwakke punten zijn en welke kansen er 
liggen. Vaak zijn vertegenwoordiging van belanghebbenden graag bereid tijd te 
investeren en een bijdrage te leveren aan het planproces. Dit vraagt echter een 
zorgvuldig vormgegeven aanpak. Enkele uitgangspunten:
• Nuttige	tijdsinvestering:	betrokken mensen moeten erop kunnen vertrou-

wen dat hun inbreng van meerwaarde is en dat er iets mee gedaan wordt.
• Vroegtijdig	betrekken: niet reageren op een voorstel, maar samen aan de 

slag voor de goede invulling en koers.
• 	Realistisch	communiceren:	niet alle ideeën, wensen en behoeften kunnen 

zomaar worden overgenomen, maar vertel dit eerlijk. Een oplossing is ook 
door de betrokkenen zelf te betrekken bij prioritering van voorstellen.

Een maatwerk klankbordtraject lijkt een grote investering in tijd en geld, maar 
levert juist veel op. De inhoudelijke bijdrage betekent een hogere kwaliteit van 
het plan en breder draagvlak bij belanghebbenden. Maar ook politiek is het 
waardevol, omdat de rol van betrokkenen wordt gewaard eerd. het betekent 
vaak een compact vaststellingstraject. Tot slot is het samenwerken in de 
leefomgeving het meest waardevol: het daadwerkelijk realiseren van ambities 
met belanghebbenden.

Per plan ( beheer, uitvoeringsplan) wordt al afgewogen of (en zo ja, hoe) 
gebruikers het beste kunnen worden betrokken. Deze werkwijze is nu steeds 
beter toepasbaar op tactische plannen (zoals een beleidsplan). 
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7.6 eXPlOiTATie BUiTenRUiMTe
De buitenruimte is bijzonder waardevol. Verschillende instanties (CROW, TEEB-
stad) hebben dit inmiddels aangetoond en reiken instrumenten aan om dit 
te onderbouwen en te berekenen. hiermee wordt het steeds beter mogelijk 
dat de buitenruimte een leidende rol heeft in de inrichting, het beheer en de 
financiering van de openbare ruimte. 

De gemeente is niet meer per definitie de enige financier voor het realiseren 
van de buitenruimte. Ook andere baathouders krijgen de kans en mogelijkheid 
om een bijdrage te leveren. Omdat zij profiteren van een goede en bruikbare 
openbare ruimte, zijn zij steeds vaker bereid een (financiële) bijdrage te 
leveren. De rol van de overheid verschuift van initiëren en financieren naar 
faciliteren en organiseren.

Investeren in de openbare ruimte biedt voordeel voor verschillende 
baathouders (partijen die profijt hebben). Wanneer openbaar groen waardevol 
is en baten biedt, dan is het mogelijk om het groen (inrichting en beheer) 
sluitend te exploiteren. In de toekomst zullen meer partijen hun nek uitsteken, 
ondernemend denken en handelen. Alleen met durf aan de ene kant en een 
gedegen financiële onderbouwing aan de andere kant, kan de openbare 
ruimte exploitabel gemaakt worden. Dit kan op verschillende momenten in 
de planvorming:
• Masterplan: zorg ervoor dat het plan aansluit bij de doelstelling van het 

gebied. Of dit nu een “groen” bedrijventerrein, een waterbestendige 
woonwijk of een aantrekkelijk winkelgebied is. Het masterplan maakt 
partijen enthousiast over het kopen/bouwen op een locatie, door de 
kracht van de buitenruimte in te zetten.

•  ideeënschets: met een eerste idee voor inrichting, functie en gebruik 
kunnen verschillende partijen geïnformeerd worden. Dit leidt tot overleg 
met gebruikers van een gebied (bijvoorbeeld een park) en hun belang 
daarbij. Ze denken vanaf het begin mee in wat ze willen, nodig hebben en 
wat ze daarvoor willen doen (ook financieel).

•  Ontwerp: in het ontwerp wordt de definitieve invulling gegeven aan een 
gebied. Samen met de belangrijkste baathouders wordt bepaald hoe het 
eruit komt te zien, wie het kan gebruiken en wat ieders rol is. 

Deze werkwijze leidt ertoe dat er nog steeds veel mogelijk is in de buitenruimte. 
Het vraagt een blijvende open houding naar alle mogelijke partners. De 
gemeente is niet langer initiërend en leidend. Wanneer mogelijkheden worden 
gezocht, of een gebruiker zoekt mogelijkheden, is de gemeente faciliterend. 
Afgewogen moet worden of vooraf de spelregels en speelveld bepaald moeten 
worden om bij vragen snel en adequaat te kunnen handelen.
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De opbouw van de dorpen in de gemeente Buren is veelal karakteristiek door 
hun ligging. De historische structuur is bepaald door bijvoorbeeld de ligging 
aan de dijk of in de kom. Deze zijn nog steeds herkenbaar. Deze oorsprong 
is bepalend geweest voor de verdere ontwikkelingen van iedere afzonderlijk 
dorp in de tweede helft van de twintigste eeuw. De meeste dorpen zijn fors 
gegroeid, zowel door woon- als werkomgevingen. 

De geleidelijke (en later vaak forsere) groei heeft geresulteerd in een herkenbare 
opbouw van ieder dorp met enkele structuurdelen. Ieder deel heeft daarbij 
een duidelijke functie. In de opbouw van de kernen is onderscheid aanwezig 
in de volgende structuurdelen:
•	 Centrumgebied:	Veelal compacte bebouwing. Voorzieningen in het dorp 

zijn in of nabij het centrum gelegen. 
•	 Historische	structuur:	Historische ontsluitingsstructuur en de daaraan ge-

koppelde bebouwing die hieraan tot medio 1950 is gerealiseerd
•	 Bijzondere	 objecten:	 Kasteelterrein en omgeving gemeenthuis. Toege-

spitst beleid voor specifieke historie en gebruik.
•	 Begraafplaats:	Verzorgde uitstraling.
•	 Woonwijken:	Cluster woningen opgenomen tussen of liggend aan de his-

torische structuren. De ontwikkelingsperiode van de wijk is bepalend voor 
de stedenbouwkundige opzet. Dit onderscheid tussen compacte, groene 
en moderne wijken is niet op de kaarten weergegeven. 

•	 Werkomgeving:	Cluster bedrijfspanden, veelal gelegen aan de rand van 
een dorp. 

•	 Buitengebied:	 Landelijk gebied waarin de directe relatie met het dorp 
ontbreekt.

De structuurdelen en de daarmee samenhangede functie zijn gezamenlijk 
bepalend voor eisen die de gebruiker aan de buitenruimte stelt. De gemeente 
stemt de inrichting en het beheer van de buitenruimte hierop af. De 
structuurdelen zijn kortom kaderstellend. Het beleid is hierop afgestemd. 

Onderstaand zijn beheerkeuzes aangegeven waarin de structuurdelen bepalend 
zijn:
•	 Zonering	kwaliteitsniveau	openbare	ruimte: 

Aan elk inrichtingselement in de openbare ruimte worden technische- 
en netheidseisen gesteld. De gemeente Buren heeft in het integrale 
beeldkwaliteitsplan vier kwaliteitsniveaus weergegeven. De technische 
en netheidsnormen zijn gebaseerd op gegevens van het landelijke 
kennisinstituut CROW. Tevens zijn de kwaliteitsniveaus afgestemd op de 
thema’s in dit document en de specifieke situatie in onze gemeente. De 
gemeenteraad bepaalt welk kwaliteitsniveau in ieder structuurdeel wordt 
gerealiseerd. 

Op dit moment zijn de volgende kwaliteitsniveaus van toepassing op de 
diverse structuurdelen:

centrumgebieden A
Historische ontsluiting B
Bijzondere objecten B
Begraafplaatsen A
Woonwijken B
Werkomgeving c
Buitengebied c

Per structuurdeel wordt nader op het realiseren van het toegekende 
kwaliteitsniveua ingegaan. Wijzigingen van kwaliteitsniveaus hebben zowel 
invloed op de thema’s als op financiën. 

•	 Gladheidsbestrijding:	De intensiteit van de gladheidsbestrijding is afgestemd 
op de functies van de onderscheiden structuurdelen.
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Onderstaand zijn keuzes voor de inrichting aangegeven. Deze keuzes worden 
daarnaast mede gestuurd op basis van de thema’s.

•	 Plaatsing	schrikhekken,	blokken,	kniehekjes	en	begeleidingspalen:        Bij 
inrichting betreffende structuurdeel bepalend in afweging:

 − of inrichtingselementen worden geplaatst.
 − welk type element geplaatst wordt. 

•	 Donker	waar	mogelijk,	licht	waar	nodig:	
Intensiteit van de verlichting is afgestemd op de structuurdelen.

•	 Toe	te	passen	groentypen:	
Beheergroepen op geschikte locaties. In centra worden andere beheertypen 
toegepast dan op bedrijventerreinen.

•	 Onderscheid	boomstructuren:	
historische wegen en centra hebben kenmerkende historische 
structuren, boerenlanen en herenlanen. Woonwijken afwijkende typen: 
voortuinstraten (bomen in de voortuin), parkstraat (bomen in gras) en 
nieuwe dreven (met solitaire groepen).
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Natuur
•	 Natuurlijk	groen	ontbreekt	in	centrumgebieden.	Daar	waar	centra	grenzen	

aan	het	buitengebied	beplantingskeuze	afstemmen	op	 landschapskarak-
teristiek,	zodat	verbinding	wordt	gelegd	en	fauna	dit	als	voedselbron	en	
beschutting	kan	gebruiken.	

Veiligheid
•	 Overzichtelijke	inrichting	van	het	centrumgebied	bevordert	sociale	veilig-

heid,	afgestemd	op	omvang	en	intensiteit	van	het	gebruik	van	het	centrum	
•	 Om	het	intensieve	gebruik	van	de	centra	op	een	veilige	manier	mogelijk	

te	maken	 is	een	goede	technische	staat	vereist.	Kwaliteitsniveau	A	staat	
daar	borg	voor.

Recreatie
•	 In	centra	zijn	minimaal	voorzieningen	aanwezig	voor	lokale	recreatie,	zoals	

bankje	en	informatievoorziening	routes.

Duurzaamheid
•	 Terughoudend	met	winning	duurzame	energie,	met	name	 in	historsiche	

centra	

Cultuurhistorie
•	 	Ondersteunen	 waardevolle	 bomen	 in	 tuinen	 en	 nabij	 historische	

elementen.
•	 	Herstel	en	versterk	dragende	groenstructuren	in	het	dorpshart	met	histo-

rische	en	monumentale	bomen	in	eigenwijze	ruimtebepalende	ordening.
•	 Versterken,	ondersteunen	en	duurzaam	in	stand	houden	van	monumen-

tale	bomenrijen,	waardevolle	bomen	en	historische	groenelementen	op	
pleinen,	nabij	kerken	en	bijzondere	panden,	omdat	deze	bomen	beeldbe-
palend	zijn.

Bereikbaarheid
•	 Parkeervoorzieningen	 in	nabijheid	 centrum	om	bereikbaarheid	 te	waar-

borgen

Beleving
•	 	Centrumgebieden	 hebben	 een	 sterke	 uitstraling	 als	 visitekaartje.	 Het	

weinige	 groen	 in	 centrumgebieden	heeft	daarom	een	 sterke	uitstraling.	
Kleuraccenten	door	het	gebruik	van	bollen	en	vaste	planten	toepassen.

•	 	Accentueren	 van	 de	 dorpscentra	 met	 hoogwaardige	 inrichting	 zoals	
vormbomen,	beukenhagen	of	een	aantrekkelijke	beplanting.

•	 Representatieve	uitstraling	door	netheidsniveau	kwaliteitsniveau	A
•	 Kleinere	vakken	met	een	parkeerfunctie	voorzien	van	blokhaag	van	beuk.
•	 Oude,	gebakken	bestratingsmaterialen	geven	centrumgebieden	veel	sfeer.	

CENtRuMgEBIED

Kwaliteitsniveau openbare ruimte: A
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Veiligheid
•	 Overzichtelijke	inrichting	bevordert	veiligheid

Duurzaamheid
•	 Duurzame	 materialen	 toepassen	 aansluitend	 bij	 historische	 uitstraling.	

Gebakken	 klinkers	 prefereren	 voor	 hoofdontsluitingen,	 met	 name	 in	
kleinere	kernen.

•	 Duurzame	ernergiewinning	op	maat	en	schaal	bebouwing

Natuur
•	 Historische	 structuren	 leggen	 groene	 verbinding	 tussen	 dorpen	 en	 bui-

tengebied	(bijvoorbeeld	ruige	bermen).	Natuur	wordt	via	deze	wegen	de	
dorpen	ingebracht.	

Recreatie
•	 Historische	structuren	zijn	onderdeel	van	recreatieve	routes

Cultuurhistorie
•	 Historische	wegen	op	oeverwal:	kleinschalig	karakter	versterken.
•	 Langs	oude	verbindingswegen	vindt	aanplant	van	toekomstig	monumen-

tale	bomenrijen	plaats.
•	 Monumentale	bomenrijen	beschermen	en	versterken.
•	 Openheid	historische	wegen	in	komgronden	benadrukken.
•	 Continuïteit	van	bomenrijen	van	binnen	naar	buiten.
•	 Op	 locaties	waar	de	historische	bebouwing	het	 straatbeeld	bepaalt	ver-

sterken	 van	 de	 structuur	 met	 een	 aaneenschakeling	 van	 losse	 groene	
plekken.	

•	 Versterken,	ondersteunen	en	duurzaam	in	stand	houden	van	monumen-
tale	bomenrijen,	waardevolle	bomen	en	historische	groenelementen.	His-
torische	laanstructuur	zijn	kenmerkend	voor	de	kernen	in	de	gemeente.

•	 Historische	 wegen	 benadrukken	 met	 een	 (losse)	 boomstructuur,	 bij	
voorkeur	in	gras.	

Bereikbaarheid
•	 Historische	structuren	zijn	vaak	bepalend	voor	de	bereikbaarheid	van	de	

dorpen.	De	bereikbaarheid	is	belangrijker	dan	de	historische	uitstraling.

Beleving
•	 (losse)	boomstructuren	zijn	beeldbepalend	voor	de	historische	wegen.
•	 Herstel	 en	 versterk	 de	 ‘boerenlanen’	 van	 buitengebied	 naar	 dorpshart.	

Van	oudsher	werden	deze	gevormd	door	een	lint	van	allerlei	monumen-
tale	bomen	en	boomgroepen	gekoppeld	aan	de	erven.	

•	 Het	niét	toepassen	van	vormbomen	als	doorgaande	structuur.	
•	 Materiaalkeuze	 afstemmen	op	de	historische	uitstraling	 van	deze	 struc-

turen.	Gebakken	bestratingsmaterialen	en	 lantaarnpalen	met	een	afwij-
kende	historische	uitstraling	dragen	daaraan	bij.	

HIstORIsCHE stRuCtuuR

Kwaliteitsniveau openbare ruimte: B
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Bereikbaarheid
•	 Zwaar	verkeer	voor	evenementen	en	toelevering	ruimte	bieden.

Duurzaamheid
•	 Geen	duurzame	energiewinning	op	 kasteelterrein,	 omgeving	 gemeente-

huis	biedt	daar	wel	ruimte	voor	in	aansluiting	op	uitstraling	bebouwing.

Cultuurhistorie
•	 Herstellen	 unieke	 lanenpatroon	 met	 onder	 andere	 sterpatroon	 van	 de	

Renbaan

Recreatie
•	 Groen	 ontvangst-	 en	 evenementenplein	 heeft	 alle	 voorzieningen	 om	

centrale	plek	op	kasteelterrein	snel	om	te	vormen	geschikt	voor	uiteenlo-
pende	activiteiten

Natuur
•	 Objecten	sluiten	aan	op	het	lanschap.	Toepassing	landschappelijke	groe-

nelementen	die	doorlopen	in	het	landschap	vesterkt	binding.

Beleving
•	 Verzorgde	uitstraling,	kwaliteitsniveau	B	is	passend

Veiligheid
•	 Gebruik	 door	 veel	 verschillende	mensen	 vereist	 overzichtelijke	 en	 goed	

toegankelijke	openbare	ruimte

BIjZONDER OBjECt

Kwaliteitsniveau openbare ruimte: B
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Duurzaamheid
•	 Nabij	graven	geen	duurzame	energie	opwekken

Cultuurhistorie
•	 Begraafplaatsen	 zijn	 van	 oudsher	 in	 en	 nabij	 de	 dorpskernen	 gelegen.	

Behoud	van	de	historische	objecten	op	en	rondom	de	begraafplaats	is	van	
belang.	Het	onderhoud	van	de	begraafplaatsen	is	daarop	afgestemd.	

Recreatie
•	 Op	 een	begraafplaats	 zijn	 geen	 recreatieve	 voorzieningen	 aanwezig.	De	

inrichting	is	afgestemd	op	het	gebruik	(banken,	afvalbakken)

Bereikbaarheid
•	 Realiseren	 voldoende	 parkeervoorzieningen	 afgestemd	 op	 ligging	 en	

omvang	begraafplaats.

Natuur
•	 Omringende	landschap	is	bepalend	voor	inpassing	begraafplaats.	De	be-

graafplaats	wordt	als	vanzelfsprekend	opgenomen	in	zijn	omgeving.	

Veiligheid
•	 Toegankelijkheid	 geborgd	 voor	 iedereen.	 Specifieke	 aandacht	 voor	

ouderen	en	mindervaliden.

Beleving
•	 	Groen	langs	randen	om	begraafplaats	af	te	schermen	van	buitenwereld.
•	 	Monumentaal	en	ingetogen	karakter	versterken
•	 Representatieve	en	verzorgde	uitstraling	door	kwaliteitsniveau	A

BEgRAAfpLAAts

Kwaliteitsniveau openbare ruimte: A
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Recreatie
•	 In	 woonwijken	 uitsluitend	 plaatselijke	 recreatie	 (spelen	 /	 ontmoeten).	

Deze	voorzieningen	zijn	gespreid	door	de	wijk	gelegen.	
•	 Door	diversiteit	te	realiseren	in	het	aanbod	van	voorzieningen,	neemt	de	

gebruikswaarde	toe.	Dit	betekend	voorzieningen	voor	alle	leeftijdscatego-
rien	(ook	ouderen)	met	een	verschillende	uitstraling	en	omvang	gespreid	
door	de	wijk.

Duurzaamheid
•	 Duurzame	 energieopwekking	 is	 mogelijk	 in	 uiteenlopende	 vormen.	 De	

inrichting	 van	 de	 openbare	 ruimte	 doet	 daaraan	 geen	 consessies	 (geen	
bomen	kappen	voor	zonnepanelen).

Natuur
•	 Ruimte	bieden	voor	natuurbeleving	op	overgangen	met	landschap.	Daar	

waar	parkgebieden	verbonden	zijn	met	het	buitengebied	natuurwaarden	
de	wijk	inhalen.	

Bereikbaarheid
•	 Continuïteit	en	hiërarchie	erftoegangswegen	versterken.	Een	herkenbare	

structuur	vergroot	de	doorstroming	en	veilig	weggebruik.	Overige	straten	
minder	benadrukken,	de	inrichting	van	deze	elementen	is	basis.

Cultuurhistorie
•	 Historische	relicten	in	de	woonwijk	als	zelfstandig	herkenbare	elementen	

zichtbaar	maken	en	houden.

Beleving
•	 De	inrichting	van	de	buitenruimte	is	afgestemd	op	het	gebruik.	De	inrich-

ting	is	eenduidig	en	onderhoudsvriendelijk.	Op	centrale	plekken	in	de	wijk	
(speelvoorzieing,	ontmoetingsplek)	zijn	door	mateiaalkeuze	groen	en	ver-
harding	accenten	aanwezig.

•	 80-90	wijken:	openheid	en	zichtlijnen	creëren,	kleine	vakken	verwijderen	
of	uitgeven.

•	 Compacte	wijken:	openheid	gras/bomen,	sierwaarde	nabij	entrees	en	zit-
plekken.

•	 Moderne	wijken:	aaneengesloten	robuuste	groenstructuren.
•	 Toepassen	van	beplanting	met	landschappelijk	karakter	langs	minder	be-

langrijke	wegen,	parallel	aan	historische	verbindingsroutes.

Veiligheid
•	 De	verantwoordelijkheid	voor	de	sociale	veiligheid	ligt	in	hoge	mate	bij	de	

bewoners.	De	openbare	ruimte	ondersteund	dit,	door	een	overzichtelijke	
inrichting	en	voldoende	verlichting.	

WOONWIjK

Kwaliteitsniveau openbare ruimte: BKwaliteitsniveau openbare ruimte: B
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Recreatie
•	 Recreatieve	voorzieningen	zijn	geen	doel	op	zich.	Door	bijvoorbeeld	een	

wandelpad	te	realiseren	in	/	langs	het	landschappelijk	groen	langs	de	bui-
tenrand	zijn	eenvoudige	en	kleinschalige	voorzieningen	mogelijk.

•	 Bankjes,	 afvalbakken	 en	 dergelijke	 worden	 in	 de	 werkomgeving	 niet	
toegepast.	

Duurzaamheid
•	 Parkmanagement	 organiseren	 per	 structuurelement	 (ieder	 afzonder-

lijk	 bedrijventerrein).	 Samenwerking	 leidt	 tot	 efficientere	 processen	 en	
voorkomt	daarmee	verspilling.

•	 Robuust	 plantmateriaal	 toepassen	 (onderhoudsextensief),	 geschikt	 voor	
intensieve	en	zware	belasting.

•	 Werkomgeving	 leent	 zicht	 uitermate	 goed	 voor	 opwekken	 duurzame	
energie.

Natuur
•	 Relatie	met	het	buitengebied	benutten.	De	werkomgevingen	zijn	gelegen	

in	of	grenzen	aan	het	buitengebied.	Deze	randen	bieden	fauna	mogelijkhe-
den	voor	verblijven	en	fourageren.

Veiligheid
•	 Voldoende	ruimte	bieden	voor	scheiding	zwaar	verkeer	en	kwetsbare	ver-

keersdeelnemers	zodat	veiligheid	gewaarborgd	is.

Cultuurhistorie
•	 In	de	werkomgeving	zijn	geen	cultuurhstorische	objecten	aanwezig.	

Bereikbaarheid
•	 De	bereikbaarheid	van	de	werkomgeving	is	leidend	voor	de	inrichting	van	

de	openbare	ruimte.	Groen	ten	behoeve	van	de	begeleiding	van	verkeer	
en	het	vergroten	van	de	toegankelijkheid	voor	vrachtverkeer.

•	 Verkeer	 vanuit	werkomgeving	door	de	kern	wordt	door	bewuste	 inrich-
ting	mogelijk	of	onmogelijk	gemaakt.	Hiermee	worden	onveilige	situaties	
vooromen	en	de	bereikbaarheid	van	de	werkomgeving	op	 lange	termijn	
geborgd.

•	 Versterken	continuiteit	en	hierarchie	voor	begeleiding	en	verkeer.

Beleving
•	 Eenduidige	 en	 sobere	 inrichting	 openbaar	 groen	 (kwaliteitsniveau	 C),	

bedrijven	bieden	door	 inrichting	eigen	terrein	meerwaarde	voor	uitstra-
ling.	De	gemeente	fasciliteerd	eigen	initiatieven	van	bedrijven	om	de	uit-
straling	van	hun	perceel	/	het	bedrijventerrein	te	verbeteren.

•	 Herkenbaarheid	 stimuleren	 door	 zichtbaarheid	 bedrijven	 en	wisselende	
accenten	voor	de	diverse	bedrijventerreinen.

•	 Groen	afstemmen	op	gebruiksfunctie,	de	inrichting	is	functioneel.
•	 Toepassen	eenduidige	beplanting	voor	herkenbaarheid	en	tegengaan	ver-

rommeling.
•	 Toepassen	 van	 een	 eenduidige	 groenstructuur	 aan	 de	 ontsluitingsstruc-

tuur,	om	zo	min	mogelijk	verrommeling	dte	laten	plaatsvinden	en	de	her-
kenbaarheid	te	vergroten.	Eenzelfde	beplantingssoort	per	werkomgeving	
is	gewenst.

WERKOMgEVINg

Kwaliteitsniveau openbare ruimte: C
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Duurzaamheid
•	 Opwekken	duurzame	energie	in	gehele	gebied	mogelijk

Cultuurhistorie
•	 Cultuurhistorische	elementen	en	patronen	versterken	om	bedrijvigheid	in	

toerisme	en	recreatie	te	ondersteunen	 in	buitengebied	Zoelen	-	Buren	-	
Beusechem.	

•	 Cultuurhistorische	kaden	van	de	dorpspolders	in	de	omgeving	Rijswijk	en	
Ravenswaaij	behouden	en	restaureren.	

Veiligheid
•	 In	het	buitengebied	wordt	 in	principe	niet	verlicht.	Eerst	wordt	gekeken	

of	met	reflectie	en	markering	veiligheid	gewaarborgd	kan	worden.	Enkel	
orientatieverlichting	 wordt	 toegepast	 op	 kruisingen	 en	 in	 gevaarlijke	
bochten.	Schoolfietsroutes	worden	eveneens	verlicht.

•	 Alleen	routes	tussen	dorpen	toegankelijk	voor	ouderen	en	mindervaliden.

Natuur
•	 Uiterwaarden	als	waardevolle	natuur	in	stand	houden.	
•	 Ontwikkelen	natuurvriendelijke	oevers	Maurikse	Wetering,	zodat	deze	als	

verbindende	structuur	kan	fungeren
•	 Natuur	ontwikkelen	langs	Korne	in	combinatie	met	waterberging	en	recre-

atieve	mogelijkheden	(wandelpad	Aalsdijk)
•	 Ten	 behoeve	 van	 openheid	 bosschages	 langs	 Amsterdam	 Rijnkanaal	 in	

komgronden	verwijderen

Recreatie
•	 Intensieve	 recreatie	 in	 de	 Maurik’s	 dynamisch	 rivierenlandschap	 (zone	

westelijk	Amsterdam-Rijn	kanaal	omgeving	Marik	/	Lingemeer)
•	 Cultuurhistorische	 relicten	 en	 patronen	 ontsluiten	 door	 aanleg	 paden	

en	 beplantingen	 langs	 kavelranden	 (buitengebied	 Zoelen	 -	 Buren	 -	
Beusechem).	 Dit	 gebied	 richt	 zich	 op	 kleinschalige	 recreatie	 (campings,	
horeca),	aansluitend	op	de	landschappelijke	structuur

•	 Recreatieve	 voorzieningen	worden	 toegepast	 op	 recreateive	 knooppun-
ten.	 Deze	 knoopunten	 zjn	 gekoppeld	 aan	 bezienswaardigheden	 en	 cul-
tuurhistorische	objecten.	

Bereikbaarheid
•	 Landbouwverkeer	krijgt	buiten	de	dorpen	de	ruimte,	zodat	niet	door	de	

dorpen	 gereden	 hoeft	 te	 worden.	 Indien	 nodig	 worden	 voorzieningen	
aangelegd	om	Landbouwverkeer	buiten	de	deorpen	de	ruimte	te	bieden

Beleving
•	 Eenduidige	 en	 sobere	 inrichting	 groen.	 Bermen	 en	 boomstructuren	 zijn	

beeldbepalend.	 Aanvullende	 groenzoorzieningen	 worden	 nauwelijks	
toegepast.	

•	 Herstel	de	gebiedseigen	overgang	van	het	dorp	naar	landschap	met	mo-
numentale	bomen	en	solitaire	groepen	in	landschapsgaarden	en	gaffels.

•	 Voorkomen	 verrommeling	 door	 uniformering	 reclame-uitingen,	 zodat	
landschappelijke	karakteristiek	behouden	wordt.		

•	 Open	houden	open	kommen
•	 Accentueren	van	overgangen	en	onderscheid	tussen	kom	en	oeverwallen	

(open	-	besloten,	grootschalig	-	kleinschalig,	eenduidig	-	divers)
•	 Kwaliteitsverbetering	oeverwallen,	bijvoorbeeld	door	behoud	en	herstel	

van	hoogstamboomgaard.

BuItENgEBIED

Kwaliteitsniveau openbare ruimte: C
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