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Evaluatie uitvoeringsvoorstellen uit het Groenstructuurplan
Gemeenteraad van de gemeente Barneveld
Burgemeester en wethouders
Het groenstructuurplan
Het Groenstructuurplan, vastgesteld in 2011, beoogt een robuuste en herkenbare
groenstructuur in de gemeente Barneveld en in de afzonderlijke kernen. Vooral de
kern Barneveld breidt steeds verder uit. De groenstructuur wordt hierdoor steeds
belangrijker ter herkenning en begeleiding van de diverse groenstructuren in de
kern. Daarnaast neemt het belang van het groen voor recreatief gebruik toe. De
herkenning en begeleiding dient met name gerealiseerd te worden langs de
belangrijkste ontsluitingsstructuren. Groen met een recreatieve functie dient zowel
aandacht te krijgen in de grotere groengebieden als in de wijken. Door groen van
buiten de kern te verbinden met het groen in de kern ontstaat een duurzame
groenstructuur die voor herkenning zorgt. Hiertoe zijn in het Groenstructuurplan
verbetervoorstellen opgenomen.
In het voorbereidingsproces om te komen tot een vastgesteld groenstructuurplan
zijn tijdens diverse informatieavonden de verbetervoorstellen per kern besproken.
Tijdens deze avonden hebben zowel inwoners als vertegenwoordigers van
wijkplatforms en dorpsbelangen hun inbreng kunnen hebben op de plannen. Op
basis van deze bijeenkomsten mag geconcludeerd worden dat er draagvlak is voor
het geformuleerde beleid. Vervolgens is bij de start van elk project in de uitvoering
samengewerkt met belanghebbenden en omwonenden.
Uitvoering
In 2012 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van
projecten in het kader van het groenstructuurplan. Hierna treft u een overzicht
aanvan de drie projecten die uitgevoerd zijn voor het geld dat de raad beschikbaar
heeft gesteld uit de reserve bovenwijkse investeringen en die inmiddels zijn
uitgevoerd.
Daarnaast willen we ook zoveel mogelijk met de uitvoering meeliften met
bestaande (reconstructie)projecten die door gemeente of ontwikkelaars geïnitieerd
worden.

1. Van Zuijlen van Nieveltlaan
De Van Zuylen van Nieveltlaan heeft voor een groot deel een sterke boomstructuur.
Aan het noord-zuid georiënteerde deel staan voor een deel bomen in de
verharding. In het verbetervoorstel voor de hoofdstructuur staat dat het gewenst is
om hier standplaats verbetering toe te passen voor een blijvend sterke
boomstructuur.
De ingreep die heeft plaatsgevonden op de Van Zuylen van Nieveltlaan is
groeiplaatsverbetering en aanplant van eikenbomen. De laan is weer herkenbaar
als hoofdstructuur door de begeleiding van bomen.

Van Zuijlen van Nieveltlaan

2. Burgemeester Kuntzelaan
Groenvoorzieningen zijn in het centrum beperkt aanwezig. Het gebruik en de
toegankelijkheid van de winkels en de voorzieningen staan voorop. In en rond het
centrum zijn veel parkeerplaatsen aanwezig. Door de grote hoeveelheid auto’s is dit
geen aantrekkelijk beeld. De aanwezige bomen op parkeerplaatsen en pleinen zijn
veelal van beperkte omvang, waardoor deze de stenige uitstraling niet kunnen
doorbreken. In de verbetervoorstellen voor de hoofdstructuur staat ook dat er
ruimte gecreëerd kan worden voor bomen die volledig uit kunnen groeien en zo een
meerwaarde gaan vormen voor het centrum.
Met de aanplant van deze boom, een Gleditsia, op de Burgemeester Kuntzelaan
wordt een meerwaarde toegevoegd aan het centrum. Ook is er nieuwe
onderbeplanting aangebracht.

Burgemeester Kuntzelaan

3. Gasthuisstraat
De Gasthuisstraat is één van de wegen die onderdeel uitmaken van het historisch
wegenpatroon vanuit het centrum. Op het deel dat aansluit op het Torenplein was
geen groenstructuur aanwezig, wel stonden er plantenbakken op het trottoir. Het
deel van de Gasthuisstraat tussen de Stationsweg en de Thorbeckelaan bestaat uit
een doorgaande boomstructuur van linde en onderbeplanting. Het deel ten zuiden
van de Thorbeckelaan heeft een wisselend beeld van boomgroepen, volwassen
solitaire bomen bij bijzondere panden en korte lanen met hagen.

Gasthuisstraat

Het deel van de Gasthuisstraat dicht bij het centrum wordt voorzien van een
boomstructuur en een onderbeplanting van vaste planten. Dit project is uitgevoerd
in september 2016. De foto’s zijn genomen vlak na de aanplant van de
onderbeplanting. De bomen staan er nog niet in, die worden dit najaar geplant.

4. Stroe
Daar waar de Stroeerweg en de Wolweg elkaar kruisen ligt het centrale plein in de
kern. Het plein heeft een stenig karakter ondanks de aanwezigheid van gras,
knotbomen en rozen. In het kader van de uitvoering van het groenstructuurplan is
samen met Plaatselijk belang een project gestart om het stenige karakter dat
onderdeel is van de hoofdgroenstructuur op te knappen en een groener aanzicht te
geven. Het plan stuitte op veel bezwaar van direct aanwonenden waardoor
besloten is het project te stoppen en te investeren in groenstructuur op een andere
plaats.
Naast uitvoering van hiervoor genoemde projecten is het ook gelukt
verbetervoorstellen uit te voeren door mee te liften met andere projecten. In Stroe
hebben we aangesloten bij de reconstructie van de Tolnegenweg. Hierdoor is een
boomstructuur gerealiseerd die voorheen niet aanwezig was.
Uit het groenfonds zijn ook enkele projecten gefinancierd: Aanvullen van de
bomenrij op de Archimedesstraat en de Columbusstraat waardoor een eenduidige
boomstructuur is ontstaan. Het kappen van bomen op de erfgrens op de P.C.
Hoofdstraat en het aanplanten van nieuwe bomen in de groenvakken die voorheen
niet in de straat aanwezig waren. Tevens zijn bij het opknappen van een speelplek
aan de Anastatiusweg te Stroe bomen aangeplant waardoor deze locatie een
waardevollere en aantrekkelijkere plek is geworden. Een zeer recent project is de
renovatie van de Damweg. Deze renovatie is uitgevoerd in samenwerking met de
afdeling Vastgoed en Infrastructuur. Perenbomen zijn vervangen door elzen, deze
bomen passen beter bij dit landschapstype.
Toekomst
In de Strategische Visie wordt het Groenstructuurplan drie keer genoemd. Dit geeft
aan dat het groen en vooral de beeldbepalende elementen belangrijk zijn voor de
gemeente. De afdeling Beheer Openbare Ruimte wil daarom ook werk maken van
de verbetervoorstellen die in het Groenstructuurplan genoemd worden. Op dit
moment wordt nagedacht over verbetervoorstellen die kunnen worden uitgevoerd in
2017 / 2018. Deze projecten worden ter besluitvorming meegenomen in de
reguliere P&C-cyclus.

