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1.1 AANLEIDING

De gemeente Oostzaan is een prachtige gemeente 
met een lange en rijke historie. Dat heeft geleid tot 
een gevarieerd dorp met een rijke cultuurhistorie en 
een dorps en groen karakter. De ligging in het hart van 
het nationaal landschap “Laag Holland” en de kenmer-
kende kwaliteiten van het omringende landschap, met 
daarin vele ontelbare watergangen en kleine eilanden 
in het open veenweidegebied, dragen daar in belang-
rijke mate aan bij. 

In diverse visies en plannen is beleid met betrekking 
tot het gemeentelijk groen reeds gedeeltelijk ver-
woord. Het ontbrak echter nog aan een duidelijke vi-
sie die op de lange termijn het toekomstbeeld van de 
groenstructuur beschrijft. Voorliggend document geeft 
deze visie van de gemeente Oostzaan voor de komen-
de 10 jaar. Dit betreft zowel de gewenste structuur op 
dorpsniveau van de kern Oostzaan, als op de afzonder-
lijke buurtniveaus binnen de kern.

1.2 CONTEXT 

Zoals gesteld geeft dit document de visie op de ge-
wenste groenstructuur op dorps- en buurtniveau. De 
visie doet uitspraken over het groen in bebouwd ge-
bied en is nadrukkelijk geen visie voor het buitenge-
bied. De groenstructuurvisie vloeit voort uit de Struc-
tuurvisie Oostzaan 2025 en vormt het visiedocument 
voorafgaand aan een groenbeleidsplan. Het nieuw op 
te stellen beleidsplan geeft handen en voeten aan de 
visie. Het huidige Beleidsplan groen gemeente Oost-
zaan dateert namelijk uit maart 2010. 

1.3 DOELSTELLING

Het doel van de groenstructuurvisie is een basis te leg-
gen voor meer samenhang binnen de groenstructuur 
en de eigen identiteit van de afzonderlijke delen in de 
groenstructuur te versterken. De groenstructuurvisie 
richt zich op de lange termijn en op het schaalniveau 
van de kern van Oostzaan.

1  INLEIDING

gemeente Oostzaan met daarin de kern Oostzaan
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In een aanvullende gebiedsverkenning is dit verder be-
keken en besproken. Het bestaande beleid is eveneens 
verzameld en bestudeerd. 

De analyse was de volgende stap in het proces. Een 
gedegen analyse vormt mede de basis voor de op te 
stellen groenstructuurvisie. De conclusies uit het be-
leid en de analyse zijn vertaald naar een ruimtelijke 
analysekaart. 

Na het bovenstaande proces volgde het opstellen van 
de groenstructuurvisie. Kaartbeelden, tekst en refe-
rentiebeelden zijn vervat in het voorliggende rapport: 
Groenstructuurvisie Oostzaan. 
De visie is vervolgens doorvertaald naar maatregelen-
pakkert en een uitvoeringsschema zoals we die kennen 
van de Structuurvisie Oostzaan 2025.

1.6 OPBOUW DOCUMENT

Het document is opgebouwd uit 2 delen. Het eerste 
deel is een weergave van de visie op het groen voor de 
kern van Oostzaan. Het tweede deel geeft een door-
kijk naar de mogelijkheden om de visie tot uitvoering 
te brengen. Hier komen de noodzakelijke maatregelen 
aan bod.

DEEL A

In hoofdstuk 2 Inventarisatie & Analyse wordt inzicht 
gegeven in het bestaande beleid en zijn de uitgangs-
punten geformuleerd die van belang zijn voor de 
groenstructuurvisie. Dit naast de ruimtelijke analy-
se en een impressie van de huidige situatie. Dit alles 
vormt de basis voor de groenstructuurvisie. In hoofd-
stuk 3 worden voorgaande bevindingen vertaald naar 
een visie voor het groen. Zowel voor de hoofdstruc-
tuur op dorpsniveau, als ook op buurtniveau is de visie 
in kaartbeelden vervat.  

1.4 WAARDE VAN HET GROEN

Het is belangrijk om een groenstructuurvisie te heb-
ben. De waarde van groen is namelijk van essentieel 
belang voor een goede leefomgeving. Groen is belang-
rijk voor mensen en dier. Groen levert in de gebouwde 
omgeving veel meerwaarde. Het bevordert de gezond-
heid, de leefbaarheid en geeft een gebouwde omge-
ving een vriendelijk gezicht. Groen geeft structuur en 
samenhang aan de gebouwde omgeving, vormt buf-
fers en verbindt verschillende gebieden of elementen 
met elkaar. Groen geeft een gebouwde omgeving niet 
alleen een vriendelijk gezicht, maar groen geeft een 
dorp ook een eigen gezicht met een eigen karakter. 

Daarnaast is groen belangrijk voor het klimaat en de ne-
gatieve gevolgen van klimaatsverandering. Groen kan 
water bergen, een belangrijk aspect bij steeds meer en 
heftigere (piek)buien. Daarnaast speelt groen ook een 
belangrijke rol bij hittestress. Temperatuurstijgingen 
en warme dagen als gevolg van klimaatsveranderingen 
kunnen voor overlast zorgen, groen zorgt voor scha-
duw en verkoeling. In de gebouwde omgeving wordt al 
vaak ingezet op: tegel eruit, groen erin. Daarnaast zet-
ten bomen en planten schadelijke CO2 om in zuurstof. 
Klimaatverandering wordt mede veroorzaakt door veel 
uitstoot van CO2. Groen is goed voor mens en milieu. 
Mensen gaan naar buiten, vanwege de aantrekkende 
werking van groen. Het bevordert beweging en voor-
komt gezondheidsproblemen. Groen kan daarnaast 
ook geluidoverlast verminderen, waardevol voor het 
leefmilieu. Allemaal belangrijke aspecten om meer kli-
maat adaptief te gaan denken. Klimaatadaptatie moet 
meer en meer in ons DNA zitten, het moet onderdeel 
van ons denken worden. Groen kan een belangrijke bij-
drage leveren in dit omdenken. 

1.5 PROCES GROENSTRUCTUURVISIE

Een gebiedsverkenning was de eerste stap voor het op-
stellen van deze groenstructuurvisie. De kennis en er-
varing van de ambtenaren was daarbij zeer waardevol. 
Gebiedskennis is essentieel bij het opstellen van een 
groenstructuurvisie. In een workshop met ambtenaren 
en groenaannemers is vervolgens van gedachten ge-
wisseld, wat een bron aan informatie opleverde. 

G S V  2 0 2 7

DEEL B

In deel B wordt verder inzicht gegeven in concrete 
maatregelen die voortvloeien uit de visie. Op dorps- 
en buurtniveau zijn in de visie de groenelementen om-
schreven. In hoofdstuk 3 is het gewenste visiebeeld 
geschetst en uitgeschreven per element. Deze zijn ver-
volgens door vertaald naar maatregelen in hoofdstuk 4 
en opgenomen in een uitvoeringsschema in hoofdstuk  
5.
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2.1 ALGEMEEN

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige situatie 
van het groen en de structuur daarvan. In woord en 
beeld is de inventarisatie & analyse opgezet. Allereerst 
is al het groen binnen de kern van Oostzaan in beeld 
gebracht. Dit is vertaald naar een inventarisatiekaart 
van het groen. De inventarisatiekaart geeft een mooi 
overzicht van al het groen binnen de kern. 

Separaat aan het opstellen van deze visie wordt een 
exacte inmeting en onderzoek gedaan naar kwaliteit 
van het groen, de vakken, de soorten en vitaliteit hier-
van. De groenstructuurvisie en de uitkomsten uit het 
onderzoek vormen samen de ontwikkelingsrichting 
van het groen voor de komende jaren in Oostzaan.

2.2 BELEID

2.2.1 STRUCTUURVISIE OOSTZAAN 2025
De Structuurvisie Oostzaan 2025 schets de ruimtelijke 
ambities van de gemeente Oostzaan voor de periode 
tot 2025. Op hoofdlijnen wordt de visie uitgeschreven 
in een ruimtelijk programma. De belangrijkste 
uitgangspunten uit de structuurvisie voor het 
onderdeel groen zijn:

 → Herstructurering Doktersbuurt en Burgemees-
tersbuurt, met aandacht voor vergroenen van de 
woonwijken in combinatie met watergangen.

 → Uitvoering plan aanleg natuurvriendelijke oevers 
kern Oostzaan. 

De groenstructuurvisie geeft (mede) invulling aan het 
beleid zoals het in de Structuurvisie Oostzaan 2025 is 
neergelegd en draagt zo bij aan het bereiken van doel-
stellingen uit de Structuurvisie Oostzaan 2025.Daar-
naast heeft de groenstructuurvisie uiteraard ook eigen 
doelstellingen, puur vanuit het groene kwaliteitsden-
ken.

2.2.2 BELEIDSPLAN GROEN OOSTZAAN
In het beleidsplan worden de beleidskaders voor het 
gemeentelijk groen beschreven. Deze kaders dienen 
als uitgangspunt voor de uit te voeren beheermaatre-
gelen. Een aantal belangrijke uitgangspunten uit het 
beleidsplan zijn:

2  INVENTARISATIE &     
  ANALYSE

 → Bij uitval van bomen is herplant verplicht. Indien 
de groeiplaats bovengronds en/of ondergronds 
niet aan de gestelde eisen voldoet, kan er geko-
zen worden voor een andere plek en/of andere 
boomsoort van dezelfde grootte. In bomenrijen 
en laanstructuren of parkstructuren moeten deze 
worden hersteld met bomen van dezelfde soort. 
Hierbij kan eventueel ook rekening gehouden wor-
den met de grootte van de bomen in de bomenrij 
of -laan of parkstructuur.

 → Bij uitval van beplanting is herplant verplicht. In-
dien het plantvak qua groeiruimte en -omstandig-
heden niet in overeenstemming is met de soort 
beplanting, kan er gekozen worden voor een an-
der beplantingstype in hetzelfde plantvak. 

 → Langs oevers mag uitsluitend 1-jarige beplanting 
(kruidenvegetatie) aanwezig zijn, aangeplante bo-
men en houtige gewassen daargelaten. Spontane 
houtige gewassen zijn niet gewenst.

Op basis van de gebiedsverkenning en de workshop 
kan worden geconcludeerd dat bovenstaande punten 
niet altijd worden uitgevoerd. Soms vanwege financië-
le beperkingen, soms vanwege andere beleidskeuze of 
door het ontbreken van een visie op het groen. Deze 
groenstructuurvisie moet hierbij ondersteuning bie-
den. 

2.2.3 BEHEERPLAN GROEN OOSTZAAN
Het beheerplan beschrijft het beheer en de onder-
houdskosten van het groen in de gemeente Oostzaan. 
Het beheerplan omvat de beheermaatregelen voor de 
groencategorieën in de openbare ruimte. De algemene 
doelstelling van het beheerplan is het bevorderen van 
de kwaliteit van het openbaar groen, door de benodig-
de beheermaatregelen en de kosten ervan duidelijk in 
beeld te brengen. 
Het groen beleidsplan en het groen beheersplan zijn 
opgesteld in 2010. Beide plannen vormen normaliter 
een uitwerking van de groenstructuurvisie. De groen-
structuurvisie zal, na vaststelling, vertaald moeten 
worden naar beide plannen. Een update hiervan is dan 
noodzakelijk. Vervolgens kan uitvoering worden gege-
ven aan de ambities uit deze visie. 

deelgebieden (woonbuurten) Oostzaan

bij uitval is herplant verplicht, stelt het beleidsplan groen Oostzaan
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2.3 GEBIEDSVERKENNING

Bij de start van het opstellen van de groenstructuur-
visie heeft een gebiedsverkenning plaatsgevonden. 
Hierbij zijn de in de workshop benoemde elementen 
bekeken in het veld. Ook zijn, samen met de gemeente, 
andere belangrijke elementen en gebieden verkend. 
De belangrijkste conclusies uit de verkenning zijn ver-
taald in een inventarisatiekaart en een analysekaart. 

Oostzaan heeft een opvallend groen karakter. Dit komt 
mede door de ligging van de kern in het veenweide-
landschap. Enerzijds grenst de kern aan het natuurge-
bied Oostzanerveld en anderzijds het recreatiegebied 
’t Twiske. Dit in combinatie met de vele watergangen 
vormt het omringende landschap. Binnen de dorps-
kern van Oostzaan wordt de groen- en waterstructuur 
gevormd door restanten van de oorspronkelijke kavel-
structuur van het omringende veenweidelandschap. 
De watergangen vormen de belangrijkste groen- blau-
we aders binnen de kern geënt op die kenmerkende 
kavelstructuur. De watergangen vormen dus ook be-
langrijke verbindingen met het buitengebied. 

Ondanks het vele groen aan de randen van Oostzaan, 
ontbreekt het aan een duidelijke en groene hoofdstruc-
tuur. Er lijkt geen onderscheid te zijn in een primaire 
groenstructuur en een secundaire groenstructuur of 
een onderliggende structuur. Het groen bestaat uit af-
zonderlijke structuren die nauwelijks een verband of 
samenhang kennen. Een hoofdgroenstructuur bestaat 
uit groenelementen die samenhang en structuur ge-
ven aan de kern. De belangrijkste hoofdweg zoals het 
lint (Noordeinde/Kerkbuurt/Zuideinde) is niet beplant. 
Dit vanwege de beperkte ruimte in het profiel van de 
weg. Er is wel veel aangrenzend groen in de voortuinen 
van de aanliggende woningen aan het lint. Een ande-
re hoofdweg zoals de Kerkstraat kent ook geen door-
gaande groenstructuur. De boombeplanting is veelal 
gefragmenteerd, sporadisch en niet uniform. Dit geldt 
ook voor de secundaire ontsluitingsstructuur van de 
Lisweg en De Dors. Beide hebben een eigen karakter 
qua groen en boombeplanting. Deze onderlinge vari-
atie is goed denkbaar, alleen de groenstructuur lijkt 
meer op een hoofdstructuur, dan op een secundaire 
structuur. 

Binnen de kern en de verschillende woonbuurten is 
veel verschillend en divers groen. Het varieert van 
opvallende boomstructuren per woonstraat tot af-
wisselende plantvakken per ruimtelijke eenheid met 
eveneens verschillende soorten beplanting binnen 
eenzelfde plantvak. Het verzorgen, onderhouden en 
inboeten van beplanting vormt een onderschikte rol in 
het groen binnen de kern van Oostzaan. Dit sluit niet 
aan bij de doelstellingen in het beleidsplan groen Oost-
zaan.

In de oudere buurten, zoals de Doktersbuurt en de Bur-
gemeestersbuurt, komt zelfs weinig groen voor. Deze 
buurten kennen een overwegend stenig karakter. Er is 
geen duidelijke groenstructuur te onderscheiden. Het 
vergroenen van deze woonbuurten is bij herstructure-
ring dan ook een belangrijk aspect vanuit de Structuur-
visie Oostzaan 2025. Binnen de Burgemeestersbuurt 
is een eerste aanzet gedaan tot herstructurering. Bij 
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen kan dit beeld 
worden doorgezet. 

De afzonderlijke woonbuurten zijn weergegeven in 
een kaart met deelgebieden op de voorgaande pagina. 

inventarisatiekaart groen Oostzaan
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buurtpark Kolkplantsoen

groene rand, met opgekroonde treurwilgen vanwege de beheers-
baarheid van het gras eronder

soort, onderbeplanting en locatie zijn niet goed op elkaar afge-
stemd

buurtpark Irisstraat nieuwe opzet bomen langs De Dors, beperkt aantal wisselende 
soorten in een brede grasberm

nieuw beplantingsbeeld na herstructurering van de buurt Kolksloot



17

G S V  2 0 2 7

verouderd beeld van plantvakken en geen gesloten beplantings-
beeld in de vakken, de beheersintensiteit zal hierdoor vergroot 
worden

speelplekken, belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt, waarbij 
de zichtbaarheid belangrijk is 

bij het tot volledig wasdom komen van de haag, is het zicht op de 
speelplaats beperkt

doorsteekjes zijn niet altijd herkenbaar, niet zichtbaar of niet uitno-
digend om een wandeling te maken

plantvak zonder beplanting en vormsnoei (bol-vorm) bij bomen als begeleiding van wegen (onderhoudsintensief)

watergangen niet zichtbaar, niet beleefbaar en niet passende 
beplanting langs de watergang
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De belangrijkste conclusies uit de gebiedsverkenning 
is het ontbreken van structuur in het groen. Dit zie je 
terug op verschillende schaalniveaus binnen de kern. 
Deze conclusies zijn vertaald naar een analysekaart. 
Hieronder worden ze verder toegelicht. 

 → De kenmerkende groene rand rondom Oostzaan 
met treurwilgen, bomen in gras en water is gefrag-
menteerd. Het beeld wordt vertroebeld met niet 
passende (onder)beplanting die ontstaat of aan-
geplant is in het gras. De treurwilgen moeten ter 
plaatse van het hoogspanningstracé op een onna-
tuurlijke wijze gesnoeid worden. Er lijkt niet altijd 
rekening te zijn gehouden met de juiste soort voor 
deze plek. 

 → De begraafplaats vormt een groene enclave bin-
nen de dorpskern met volwaardige en fraaie grote 
bomen die tot volledige wasdom zijn gekomen. 
Een herkenningspunt in het dorp. 

 → Het buurtpark van het Kolkplantsoen en in zekere 
zin het buurtpark aan de Irisstraat bevatten veel 
oud en versleten groen. Het beeld is gedateerd en 
er is veel achterstallig onderhoud in het park. Het 
inboeten van plantvakken is nodig. 

 → In de woonbuurten is een aantal speelplekken te 
ontdekken. Soms zijn deze plekken speciaal inge-
richt voor spelen en soms zijn deze plekken ont-
staan in grote grasvelden. Spelen in het groen en 
het beleven van het groen is heel belangrijk binnen 
een woonbuurt. Het geeft mensen mogelijkheden 
om iets te doen in het groen. Dit kan variëren van 
het uitlaten van de hond, rondje lopen, een balle-
tje trappen, of verstoppertje spelen etc. 

 → De entrees van de kern van Oostzaan zijn niet 
altijd even herkenbaar. Een opvallende solitaire 
boom, een brug, opvallende beplanting of aan-
kleding van een entree zorgen voor oriëntatie en 
markering van de kern. De entree aan de westzijde 
van de Kerkstraat of de rotonde in de Kolkweg zijn 
hier goede voorbeelden van. 

 → Schoollocaties en groen vormen een belangrijke 
combinatie. Groen om in te spelen, groen als edu-
catie en groen als seizoensbeleving zijn belangrijke 
aspecten bij een school om de kinderen mee te ge-
ven. Dit kan versterkt worden. 

 → In het centrum ontbreekt het aan groen. Groen 
vormt een belangrijke trekker voor een centrum-
gebied en kan de verblijfskwaliteit in het centrum 
vergroten. 

 → De kenmerkende watergangen als belangrijke 
structuurdragers van het dorp, zijn soms on-
zichtbaar. De oevers van de watergangen zijn op 
sommige plekken beplant met gebiedsvreem-
de sierheesters of aangezet met grote en dichte 
boomgroepen. Het beeld van waterminnende bo-
men in grasoevers en herkenbare watergangen is 
verstoord. 

 → Binnen de woonbuurten zijn opvallende en op 
zichzelf staande boomstructuren te ontdekken. 
Deze vormen een dissonant in de groenstructuur 
van het grote geheel en werken verwarrend in het 
zoeken naar structuur en samenhang binnen de 
kern. 

 → De ontsluitingsstructuur wordt op verschillende 
manieren begeleid. Het ontbreekt aan een her-
kenbare en eenduidige groenstructuur. 

 → De groene rand langs de noordzijde van het be-
drijventerrein Ambacht is een belangrijke buffer 
op de overgang naar de woningen aan de Kerk-
straat. Groen vermindert de geluidsoverlast en is 
hierdoor belangrijk voor de leefbaarheid van de 
Kerkstraat. 

Naast het ontbreken van structuur in het groen op een 
hoger schaalniveau, oogt het groen op buurtniveau 
verouderd en versleten; het lijkt erop dat het groen 
niet tijdig wordt gerenoveerd. Dit geldt voornamelijk 
voor de plantvakken, die vertonen een heel divers en 
verouderd beeld. Achterstallig onderhoud, niet inboe-
ten van beplanting en aanplant van (te)veel verschil-
lende soorten beplanting geeft een onverzorgd beeld.

2.4 ANALYSE

Op basis van de gebiedsverkenning en de workshop 
met betrokken ambtenaren en groenaannemers, is 
een analyse van het groen en de groenstructuur ge-
maakt. In paragraaf 2.3 zijn de meest opvallende zaken 
besproken. 

G S V  2 0 2 7

analysekaart hoofdstructuur groen Oostzaan
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groengebieden (vlakken): grote aaneengesloten gebieden met een 
functie voor de totale kern zoals de westrand van Oostzaan

groene lijnen (lijnen): herkenbare lijnstructuren die groengebieden, 
buurten of het omringende landschap en de kern met elkaar verbin-
den, zoals bomenrijen, lanen en waterlopen

groene accenten (punten): vormen bijzondere plekken door functie 
of ruimtelijke kwaliteit en zijn daardoor belangrijke oriëntatiepun-
ten in de kern zoals een verblijfsplek met een markante boom
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De hoofdgroenstructuur is een bundeling van groenelementen die structuur en samenhang geven aan een dorp. De groenelementen kunnen verschillende verschij-
ningsvormen hebben. Denk aan de grote groene gebieden langs de randen van Oostzaan met een functie voor de totale kern. Ook de begraafplaats heeft een dergelijke 
functie die behouden moet blijven. Daarnaast onderscheiden we groene lijnen die groengebieden, woonbuurten of het buitengebied van Oostzaan met elkaar ver-
binden. Denk hierbij aan de ontsluitingsstructuur, een aantal doorsteekjes over de watergangen en de watergangen zelf. Groene accenten vormen bijzondere plekken 
binnen de kern, vanwege ruimtelijke kwaliteit, vanwege historie of bij herkenbare punten zoals bruggen. Ze vormen belangrijke oriëntatiepunten in de kern. 

Niet alle groene elementen, plantvakken of gebieden zijn even belangrijk. We onderscheiden hierin groen op dorpsniveau en op buurtniveau. De eerste heeft een be-
langrijke functie voor het gehele dorp. Groen op buurtniveau is specifiek voor iedere afzonderlijke buurt. 
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analysekaart groenvakken Oostzaan

Hieronder worden de belangrijkste knelpunten en po-
tenties op de verschillende schaalniveaus opgesomd. 

2.4.1 KNELPUNTEN
Dorpsniveau

 → Het beeld van de kenmerkende groene rand van 
Oostzaan vertroebeld.

 → Het ontbreken van groen in het centrum.
 → Het onsamenhangende beeld van de watergangen 

met gebiedsvreemde beplanting en het ontbreken 
van de zichtbaarheid.

 → Ontbreken of gefragmenteerde groenstructuur 
langs hoofdontsluitingsstructuur.

Buurtniveau
• Opvallende boombeplantingen per woonstraat. 
Binnen een woonbuurt is soms nauwelijks samenhang 
te ontdekken. 
• Het diverse en onsamenhangende beeld in de 
plantvakken per woonbuurt. De beplanting is verou-
derd, de vitaliteit is beperkt, veel wisselende soorten 
en open stukken (geen gesloten beplantingsbeeld) in 
de plantvakken. Dit samen maakt het onderhoud in-
tensiever en werkt kostenverhogend. 

2.4.2 POTENTIES
Dorpsniveau

 → Ontwikkelen samenhangende groenstructuur.
 → Vergroenen van de kern.
 → Het groene beeld van de kenmerkende rand ver-

sterken.
 → Het beeld en de zichtbaarheid van de karakteris-

tieke watergangen verbeteren en de relatie met 
het buitengebied een impuls geven. Door de zicht-
baarheid te vergroten neemt de waarde van de 
watergangen als element in de gebouwde omge-
ving toe. 

 → De inrichting van de oevers langs de watergangen 
insteken met een meer ecologische inslag. Bij-
voorbeeld een meer extensievere ruigere inrich-
ting passend in de gebouwde omgeving.

Buurtniveau
 → Herstructurering van een woonbuurt geeft aan-

leiding tot opnieuw vormgeven van plantvakken 
en het vernieuwen van de beplanting. Nieuwe 
beplanting met meer bloei, biodiversiteit en sei-
zoensbeleving. Daarnaast kan nieuwe beplanting 
zorgen voor extensievere vormen van onderhoud. 
Dit kan een vermindering van de onderhoudskos-
ten met zich meebrengen. 

 → Herinrichting buurtparken.
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struinen door de groene rand, natuur en landschapsbeleving
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3.1 ALGEMEEN

Deze groenstructuurvisie geeft richting aan de ontwik-
keling van het groen voor de komende 10 jaar. Uitgang-
punt daarbij moet zijn: een duurzame en samenhan-
gende groenstructuur realiseren die gedurende een 
lange periode beeldbepalend is voor de kern als geheel 
of voor de buurt. 

Dat een groenstructuur en openbaar groen belangrijk 
is hebben we reeds vermeld. Het geeft een dorp im-
mers een eigen karakter en gezicht, bevordert de leef-
baarheid en heeft positieve invloed op het milieu en 
gezondheid van de inwoners. 

Het voorgaande in ogenschouw nemende is een aantal 
belangrijke thema’s bij het ontwikkelen van de groen-
structuurvisie te ontdekken:

Beleven
Er is veel groen binnen de kern van Oostzaan en zeker 
langs de randen, maar het is niet altijd beleefbaar en 
soms niet toegankelijk. De groene randen van Oost-
zaan hebben in potentie veel te bieden. Het kan recre-
atief aantrekkelijk zijn om te verblijven in deze zone, 
maar ook ecologische gezien heeft de rand potentie. 
Denk aan struinen door de ruigte van Oostzaan, langs 
de rand van het dorp met het omringende landschap 
als decor. Binnen de woonbuurten met een stenige uit-
straling wordt de groenbeleving gemist vanwege het 
ontbreken van groen. 

Vergroenen
Ruimte in de bebouwde omgeving is schaars. Veelal is 
er binnen de woonbuurten een grote parkeerdruk en 
wordt het groen beperkt qua ruimte. Bewust gebruik 
van de ruimte is bij herstructurering van de woonbuur-
ten van belang, zodat de schaarse ruimte maximaal 
kan worden benut voor vergroening. Slimme combi-
naties kunnen hier aan bijdragen. In het groen kunnen 
functies als verblijven, recreëren en waterberging ge-
combineerd worden. 

3 VISIE

Vernieuwen
Een belangrijk aspect bij het vernieuwen van de ver-
ouderde plantvakken of het opnieuw inrichten van het 
groen bij herstructurering is de beheersbaarheid van 
het groen. Extra investeringen in de aanlegfase kunnen 
leiden tot bijvoorbeeld lagere beheerskosten op de 
lange termijn. Hierbij kan gedacht worden aan nieuwe 
beplantingsconcepten met vaste planten. Als beplan-
ting daarbij direct goed aanslaat door bemesting, goe-
de aanplant en goede grondbewerking, ontstaat eer-
der een gesloten plantvak. Hierdoor krijgen onkruiden 
minder kans en zullen de beheerskosten lager zijn. Ge-
zonde en goed gesloten plantvakken zijn beter bestand 
tegen invloeden van buitenaf, waardoor de levensduur 
wordt vergroot.

vergroenen van een woonbuurt kan 
met een minimale ingreep, overmaat 
in verharding omvormen naar groen

Biodiversiteit
De watergangen, die vanuit het buitengebied de kern 
in lopen, samen met de groene randen van Oostzaan 
vormen kansrijke gebieden om ook binnen de kern 
flora en fauna een kans te bieden en daarmee de bio-
diversiteit te vergroten.

De gemeente Oostzaan streeft naar een samenhan-
gende (hoofd)groenstructuur. Een structuur die vol-
doende beleefbaar, herkenbaar en beheersbaar is en 
voor belangrijke structuurdragers zoals de watergan-
gen ook duurzaam ecologisch groen bevat, dat aansluit 
bij het karakter van het dorp of de afzonderlijke woon-
buurt. 

In onderstaande paragrafen wordt in hoofdlijnen de 
visie op de groenstructuur omschreven en is deze ver-
taald naar de visiekaart. In de visie onderscheiden we 
speerpunten op dorps- en buurtniveau. 
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Herkenbare watergangen 
De karakteristieke watergangen vormen structuur-
dragers van het groen in Oostzaan. Het kenmerkende 
beeld van de watergangen moeten hersteld worden. 
Aansluiting moet worden gezocht bij hetgeen dat be-
noemd is in het groenbeleidsplan. Hierin staat dat 
langs de oevers uitsluitend 1-jarige beplanting (krui-
denvegetatie) aanwezig mag zijn, aangeplante bomen 
en houtige gewassen daargelaten. Dit betekent dat 
hier geen ruimte is voor plantvakken met sierheers-
ters of ‘wilde aanplant’ van sierheersters en andere 
niet passende beplanting langs de oevers. De oevers 
moeten worden opgeschoond en het beeld van water-
minnende bomen en gras moet worden hersteld. De 
inrichting van de groene oevers kan, indien ruimte be-
schikbaar is, een ecologische uitstraling hebben. Deze 
inrichting heeft betrekking op de directe overgang van 
water naar land, denk aan het eventueel verwijderen 
van beschoeide oevers op delen waar men niet kan 
of mag aanmeren. Het creëren van geleidelijke over-
gangen heeft een positief effect op flora en fauna. Dit 
geeft tevens invulling aan de ambities uit de Struc-
tuurvisie Oostzaan 2025. Daarnaast kan ook de oever 
van de watergang een meer extensievere en ruigere 
uitstraling van kruidenvegetatie krijgen. Dit sluit aan 
bij het beeld van de groene rand. Daarbij dient men 
wel rekening te houden met de zichtbaarheid van de 
watergangen, ze mogen niet aan het zicht onttrokken 
worden door te veel opgaand groen. In de huidige si-
tuatie zijn op sommige plekken aan de watergang veel 
bomen en boomgroepen aanwezig. De zichtbaarheid 
van de watergang is hierdoor beperkt. Het uitdunnen 
en opschonen van het bomenbestand langs de water-
gang draagt bij aan het vergroten van de zichtbaarheid. 
Hierdoor zal de waarde van de watergangen als karak-
teristiek element binnen de kern toenemen. Op stra-
tegische en markante plekken zoals bij een brug, aan 
het einde van een watergang of in een zichtlijn kunnen 
markante bomen worden aangeplant. Deze groene ac-
centen zorgen voor oriëntatie in de omgeving. Op een 
aantal markante punten staan al bijzondere bomen, 
zoals treurwilgen.

3.2 HOOFDSTRUCTUUR OP       
  DORPSNIVEAU

De hoofdstructuur op dorpsniveau in de visie wordt 
gevormd door de volgende elementen: 

Groene rand
De kern van Oostzaan wordt omringd door grote groe-
ne gebieden. Het streven is om hier een eenduidig 
beeld te creëren en het dorp met het landschap te 
verbinden. De relatie tussen dorp en landschap wordt 
versterkt en Oostzaan krijgt een groen en krachtige 
identiteit. Het beeld van de groene rand bestaat uit 
zogenaamde waterbomen in een brede graszone aan 
het water. Deze graszone wordt op verschillende ma-
nieren beheerd, zowel intensief als extensief. Het ex-
tensieve beheer zorgt voor de ontwikkeling van ruig-
te. Fraaie stroken met veldbloemen en kruiden langs 
de waterkant, afgewisseld met gemaaide delen in het 
gras waar men kan spelen, sporten, verblijven en be-
leven. In de ruigere delen kunnen paden uitgemaaid 
worden, zodat men kan struinen door de groene rand 
van Oostzaan. De bomen, nu veelal treurwilgen, zor-
gen voor een bijzonder decor. Als de treurwilgen om 
welke reden ook niet meer passend zijn, kunnen deze 
worden omgevormd. Dit kan zijn omdat ze niet tot vol-
ledige wasdom kunnen komen, vanwege ruimtelijke 
belemmeringen of omdat ze niet meer vitaal zijn. De 
bomen kunnen ook niet de juiste soortkeuze zijn op die 
plek, omvorming naar waterbomen die passend zijn op 
die plek langs het water is dan het devies. Sierheester 
en andere niet passende beplanting in de groene rand 
moet worden verwijderd. Dit vormt nu een dissonant 
in het geschetste beeld. Het opschonen van de groene 
rand vormt de basis. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikke-
lingen of herstructureringsopgaven moeten verbindin-
gen worden gelegd met de groene rand. Dorp en rand 
worden op die manier met elkaar verweven en toegan-
kelijk gemaakt. Ook verbindingen en relaties tussen de 
groene gebieden onderling moeten worden gelegd, zo-
dat een aaneengesloten route mogelijk wordt langs en 
door de groene rand. Door het creëren van een een-
duidige groene rand ontstaat een zachte, geleidelijke 
overgang die een fraaie eerste indruk geeft van de kern 
Oostzaan.
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visiekaart dorpsniveau
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markeren van de entree, verkeerskundige elementen vergroenen

het vergroenen van de hoofdontsluitingsstructuur met de zogenaamde ‘voortuinboom’
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Secundaire ontsluiting
De Lisweg en De Dors vormen de secundaire ontslui-
tingsstructuur van Oostzaan. Het streven is om hier 
een eenduidige boomstructuur met grasbermen te 
ontwikkelen als begeleiding van beide wegen. 

Voor De Dors is reeds ingezet op het omvormen naar 
een eenduidig beplantingsbeeld als begeleiding van de 
weg. Het beeld wordt gevormd door een beperkt aan-
tal boomsoorten, afwisselend en in een losse setting 
aangeplant. Dit in een brede grasberm. De Dors, ter 
hoogte van de buurt Kolksloot, sluit nog niet aan bij 
dit beeld. Voor eenduidig beeld wordt ingezet op het 
verder uitbouwen van deze structuur. Bij De Dors, aan 
de zuidkant van de buurt Kolksloot, vormen zogenaam-
de achterkantsituaties het eerste beeld van Oostzaan. 
Om dit beeld te vergroenen is een intensivering van 
het aantal bomen denkbaar. De soorten nemen hierbij 
niet toe, maar de aantallen wel.

De Lisweg wordt gekenmerkt door een zeer afwisse-
lend bomenbestand en verouderde onderbeplanting. 
Door de bermen met onderbeplanting om te vormen 
naar grasbermen wordt een herkenbaar beeld voor de 
secundaire ontsluiting gecreëerd. De begeleiding van 
de weg met bomen komt dan beter tot uiting. Voor 
het bomenbestand wordt ingezet op het verminderen 
van de soorten en te komen tot een bomenbestand 
bestaande uit een beperkt aantal boomsoorten om zo 
een rustig eenduidig beeld te creëren. Soorten moeten 
passend zijn bij het karakter de Lisweg. 
De belangrijke secundaire ontsluitingsstructuur in 
Oostzaan wordt op deze wijze begeleid door een 
groenstructuur bestaande uit passende bomen in 
grasbermen. Grasbermen geven het gevoel van ruim-
te. Met behulp van bloembollen kan in het vroege 
voorjaar kleur worden toegevoegd. De grasbermen 
kunnen worden aangevuld met een uitgebalanceerde 
bollenmix.
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Entree dorp
De entrees van de kern van Oostzaan zijn divers en 
soms onherkenbaar of verkeerskundig van aard. Het 
streven is om de entrees te vergroenen en te markeren. 
De opvallende inrichting van de rotonde bij de Kolkweg 
kan als referentie dienen. Ook de brug met markante 
bomen aan de Kerstraat aan de westzijde van Oost-
zaan is een goed voorbeeld van een herkenbare entree 
van het dorp. Een aanvulling met siergrassen zoals bij 
de rotonde kan het beeld van de entree versterken. Bij 
de kruising van de Kolkweg/Zuiderlaaik met Zuideinde 
kunnen de verkeerskundige elementen worden inge-
plant met siergrassen geïnspireerd op de beplanting bij 
de rotonde. De zogenaamde entreebomen begeleiden 
en markeren de entree. Ze versterken en vergroenen 
het beeld van de entrees. Beplanting met siergrassen 
en markante entreebomen is ook denkbaar bij de en-
tree vanaf de sportvelden aan de Twiskeweg en bij bin-
nenkomst van de kern van Oostzaan aan de Noordein-
de, ter hoogte van de woonbuurt Klein Twiske. 

Groene en primaire hoofdontsluiting
Om de herkenbaarheid en samenhang van de hoofd-
ontsluiting als geheel te verbeteren is een begelei-
ding met bomenstructuur van belang. Boombeplan-
ting zorgt immers voor het accentueren van de weg 
als lijnvormig element. Echter, vanwege de beperkte 
profielbreedte van Noordeinde/Kerkbuurt/Zuideinde 
is de aanplant van een bomenstructuur nauwelijks 
mogelijk. Om toch de samenhang en de structuur te 
kunnen versterken, is het denkbaar om de voortuinen 
van de aanliggende woningen te benutten. Door een 
zogenaamde voortuinboom, via een zorgvuldig parti-
cipatieproces, aan te bieden aan de bewoners kan een 
bijzondere boombeplanting langs de hoofdontsluiting 
ontstaan. De Boomplantdag of de lancering van de 
groenstructuurvisie kan hier bijvoorbeeld voor wor-
den benut. Op markante plekken zoals bij een brug, 
indien de ruimte aanwezig is, worden beeldbepalende 
bomen aangeplant. Deze groene accenten zorgen voor 
oriëntatie en herkenning van de watergang binnen de 
hoofdstructuur. 

Ontsluiting Kerkstraat
Bij de herstructurering van de Kerkstraat wordt ingezet 
op een begeleiding van de weg met bomen. De noord-
zijde van het straatprofiel geeft de meeste aanleiding 
voor een continue bomenrij. De zuidzijde van het 
straatprofiel heeft al een groene uitstraling vanwege 
de diepe voortuinen van de aangrenzende woningen. 
Afhankelijk van het gekozen profiel en de voorgestel-
de inrichtingsmaatregelen kan gekozen worden voor 
boomvakken met onderbeplanting dan wel een bo-
omrooster of voor een groenstrook waarin de bomen 
worden aangeplant. De lengte van de Kerkstraat en de 
breedte van het profiel vormen een goede basis voor 
een forse bomenrij. 

Markering centrum
In het centrum van Oostzaan is sporadisch groen aan-
wezig. Het toevoegen van groenelementen vergroot 
de verblijfskwaliteit in het centrum. Denk aan scha-
duwwerking tijdens warme dagen, minder stenige uit-
straling, verkeersremmende werking, begeleiding van 
de winkels en de straat en een markering van het cen-
trum. Opvallende en beeldbepalende accentbomen 
aan de rand van het centrum en op het snijvlak met 
infrastructuur zorgen voor oriëntatie. Als begeleiding 
van de winkelpanden aan de oostzijde van de Kerk-
buurt, kunnen leibomen worden aangeplant. Naast een 
verkoelend effect draagt het ook bij aan het vergroe-
nen van het centrum en het begeleiden van de weg. 
Aanplant van solitaire bomen in een bepaald ritme is 
ook denkbaar. Leibomen hebben echter vanwege hun 
opvallende vorm een grotere attentiewaarde, passend 
in een centrumgebied. Bij deze aanplant moet wel de 
kwaliteit en de (groen)waarde van de huidige bomen 
bekeken worden en daarbij de afweging gemaakt wor-
den of deze omgevormd kunnen worden.
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Doorsteekjes
Vanwege het waterrijke karakter van Oostzaan zijn er 
vele bruggetjes over het water. Ook binnen de kern 
zijn veel bruggen en bruggetjes te vinden; de zoge-
naamde doorsteekjes. In het stedelijk weefsel zitten 
de voetgangersbruggen verstopt, zijn onherkenbaar of 
anoniem. Deze bruggetjes vormen een belangrijk on-
derdeel in het verbinden van de afzonderlijk buurten 
met elkaar. Het maken van ommetjes wordt hierdoor 
mogelijk. Om de herkenbaarheid en de zichtbaarheid 
te vergroten is het streven om de bruggetjes en bijbe-
horende groenstroken op een eenduidige manier in te 
richten. Het vergroten van de zichtbaarheid kan bij een 
aantal bruggen al door het opschonen van de plant-
vakken, die het zicht op een doorsteekje ontnemen. 
Als uniform beeld kan gedacht worden aan knotwilgen 
in grasbermen, eventueel aangevuld met ruigtestro-
ken of kruidenmengsels. Knotwilgen zijn passend bij 
het water en hebben een opvallende groeiwijze. Hier-
door wordt de herkenbaarheid van de doorsteekjes 
vergroot. Er ontstaat een kralensnoer van langzaam-
verkeersverbindingen door de kern en tussen de buur-
ten onderling. 

Langzaamverkeersverbinding 
Voor de overige langzaamverkeersverbindingen kan 
aansluiting gezocht worden bij de doorsteekjes. Het 
is niet mogelijk om eenduidige routes als geheel van 
de langzaamverkeersverbindingen te maken, maar het 
creëren van samenhang is wel mogelijk. Dit is belang-
rijk voor de herkenbaarheid van de verbindingen. Ze 
vormen belangrijke schakels in het langzaamverkeers-
netwerk. De bruggetjes en bijbehorende groenstroken 
in deze langzaamverkeersverbindingen kunnen ook 
gezien worden als doorsteekjes. Om de samenhang te 
creëren is het goed om deze op eenzelfde manier te 
behandelen als de hierboven omschreven doorsteek-
jes.

3.3 BUURTNIVEAU

De visie wordt op buurtniveau gevormd door de vol-
gende elementen: 

Herinrichting buurtparken
Voor de buurtparken is het streven om deze her in te 
richten. Het Kolkplantsoen is zeer verouderd en heeft 
veel groen met achterstallig onderhoud. Een inhaalslag 
in onderhoud is hier nodig. Vervolgens kan, middels 
een participatieproces, een herinrichtingsplan voor 
het park worden opgesteld. 

Het buurtpark aan de Irisstraat bestaat nu uit bomen in 
het gras met enkele speeltoestellen. Het beeld is weids 
en open. Het park functioneert goed, het verdient al-
leen iets meer aankleding van groen. Het park maakt 
deel uit van de groene rand van Oostzaan. Hier komen 
dus twee werelden bij elkaar. Het park gaat over in de 
groene rand. Bij een eventuele herinrichting van het 
buurtpark moet dit tot uiting komen. Het vormt een 
ontwerpuitgangspunt.

Het park aan De Hoper heeft een stenig karakter. Een 
vergroening van het park is denkbaar, als invulling van 
het wensbeeld uit de Structuurvisie voor Oostzaan. 
Middels een participatieproces kan een herinrichtings-
plan worden opgesteld.

Scholen in het groen 
Groen en educatie kunnen elkaar versterken en is een 
belangrijk onderdeel bij educatie. Leerlingen leren hoe 
groen groeit en bloeit. Ze leren wat seizoensbeleving is 
en kunnen spelen en verblijven in het groen. Ook geeft 
groen de scholen een prettige omgeving om dagelijks 
in te verblijven. Het behoud van het groen rondom de 
schoollocaties in de gemeente staat dan ook voorop. 
Belangrijk is wel, dat alles in overleg met het schoolbe-
stuur moet gaan, die is immers eigenaar van de locatie. 
Indien de fysieke ruimte het mogelijk maakt, kan inge-
zet worden op het verder vergroenen van de school-
locaties. Voor de oriëntatie en de herkenbaarheid van 
een specifieke school is het waardevol om accentbo-
men toe te voegen. Een boom met een opvallende 
bladkleur, kroonvorm of groeiwijze kan een echt baken 
vormen bij de school. De leerlingen herkennen vanuit 
de omgeving de schoollocatie al vanwege de markante 
boom als oriëntatiepunt. visiekaart buurtniveau
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bomen als wegbeplanting, sterke lijnvorming en structuur 
begeleidend

bloeiwijze kan de seizoensbeleving versterken een voorbeeld van een nieuw beeld voor de doorsteekjes met 
passende ‘waterbomen’

accentbomen, verschillende soorten solitaire bomen, als inspiratie accentbomen kunnen afwijken in bladkleur, verkleuring van 
blad, groeizwijze, vorm van de kroon etc. 
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kleurrijke begeleiding van wegen

gesloten plantvakken verminderen het onderhoud

(vaste) plantenmixen in de openbare ruimte geven de gebouwde 
omgeving kleur

G S V  2 0 2 7
Ontwikkelen woonbuurten
Voor iedere woonbuurt moet afzonderlijk per buurt 
onderzocht worden welke maatregelen van toepas-
sing zijn. Dit moet worden uitgewerkt in een beplan-
tingsplan (en project- beheersplannen), waarbij de 
buurtontsluiting en het omvormen van groenvakken 
uitgangspunten zijn. Uitvoering is gekoppeld aan de  
eventuele herstructureringsopgaven en per woon-
buurt zal afzonderlijk geprioriteerd moeten worden. 
Dit is in het uitvoeringsschema, in hoofdstuk 5, opge-
nomen. Hieronder wordt de buurtontsluiting en het 
omvormen van groenvakken verder uitgeschreven. 

Buurtontsluiting
Onder de secundaire ontsluitingsstructuur ligt de 
buurtontsluitingsstructuur. Het streven is om hier een 
samenhangende boombeplanting te ontwikkelen die 
de wegen begeleidt. Bij de aansluiting op de boven-
liggende ontsluitingsstructuur worden accentbomen 
aangeplant. Dit zijn bomen die de entree van iedere 
afzonderlijke buurt markeren. De soortkeuze is altijd 
een afgeleide van de soort die gekozen wordt voor de 
buurtontsluitingsstructuur. Binnen de familiesoort kan 
een variant gekozen worden. Vanwege verzakkingen 
van de bodem, verouderde riolering, verouderd groen 
en een verhoogde parkeerdruk moeten woonbuurten 
nu en in de toekomst geherstructureerd worden. Bij 
herstructureringsopgaven in de toekomst wordt invul-
ling gegeven aan nieuw groen. 

Omvormen groenvakken
De plantvakken binnen de afzonderlijke woonbuurten 
zijn veelal verouderd, vormen geen gesloten vakken en 
zijn divers. Er is geen samenhang en structuur aanwe-
zig. Het streven is om iedere woonbuurt te voorzien 
van een eigen kleur. De herkenbaarheid van de buurt 
wordt hiermee vergroot. Iedere buurt krijgt een ei-
gen samengesteld beplantingsplan. Nieuwe beplan-
tingsconcepten kunnen hier worden toegepast. Denk 
bijvoorbeeld aan concepten als zorgeloos groen, prai-
rie garden of fleur robuste. Dit zijn concepten die op 
basis van rijke ervaringen met vaste planten, een oplos-
sing bieden om meer kleur te geven aan de plantvak-
ken in de openbare ruimte. Vaste planten zijn het hele 
jaar aantrekkelijk door bloei, groeiwijze, bladvorm of 
wintersilhouet. Seizoensbeleving wordt hierdoor ver-
sterkt. Vaste planten kunnen, bij een correcte plantwij-
ze, na circa een jaar al een gesloten beeld opleveren. 
Het creëren van gesloten plantvakken sluit aan bij de 
uitgangspunten van het beleidsplan groen Oostzaan. 
Bij een juiste toepassing is het onderhoudsextensief 
en dus beheerstechnisch aantrekkelijk. De herstruc-
tureringsopgaven van de toekomst kunnen aanleiding 
zijn voor de omvorming van de plantvakken naar een 
eigen kleur. Op deze wijze kan iedere buurt een eigen 
karakter krijgen. Vakken kunnen ook ingevuld worden 
met gras, mits deze voldoende groot zijn. Op deze ma-
nier ontstaan speelplekken in de buurt. 



g r o e n s t r u c t u u r v i s i e  o o s t z a a n  2 0 2 7

4



2027
G r o e n s t r u c t u u r v i s i e  O o s t z a a n



38

maatregel groene rand (GR)

voorbeeld van ruigte in de groene rand

aanlegplaatsen in combinatie met treurwilgen in de groene rand 
(GR5)

voorbeeld van een trekpont als verbinding tussen de verschillende 
delen van de groene rand

voorbeeld van half verharde paden in de groene rand
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4  MAATREGELENPAKKET
4.1 ALGEMEEN

In dit hoofdstuk wordt de hiervoor omschreven groen-
structuurvisie vertaalt in concrete maatregelen per ele-
ment. De verschillende elementen uit de visie zijn on-
derverdeeld in een aantal maatregelen per element. Het 
onderscheid tussen hoofdstructuur op dorpsniveau en op 
buurtniveau komt in de maatregelen weer terug. Inspira-
tie voor de beplanting is verwerkt in het rapport en op de 
staalkaart aan het eind van dit hoofdstuk.

4.2 HOOFDSTRUCTUUR OP       
  DORPSNIVEAU

Op dorpsniveau zijn in de visie de onderstaande ele-
menten omschreven. In hoofdstuk 3 is het gewenste 
beeld geschetst en uitgeschreven per element. Deze 
zijn vervolgens door vertaalt naar maatregelen in 
hoofdstuk 4. Hieronder volgt per element een aan-
tal maatregelen per deelgebied. Een element kan uit 
meerdere deelgebieden bestaan.

4.2.1 GROENE RAND (GR)
GR 1 Klein Twiske
Dit deelgebied van de groene rand is nog in ontwikke-
ling. Het deel van de rand langs de Appollolaan is reeds 
aangeplant. Wilgen, als waterminnende bomen, zijn 
hier aangeplant. De grasoever moet zicht nog verder 
ontwikkelen. De afwisseling tussen ruigte met kruiden 
en gras moet in het maaibeheer worden doorvertaalt. 
Streven is om 1/3 deel van het deelgebied te laten ver-
ruigen. 

De groene rand in het verlengde van de Spoetnikstraat 
is nog in ontwikkeling. Hier wordt nog woningbouw 
gepleegd. Het beeld van de groene rand, moet na af-
ronding van de woningbouw, worden doorgezet. De 
aanplant van wilgen aan de waterkant kan doorgezet 
worden. Meer natuurlijk spelen kan hier eveneens een 
plek krijgen, dit maakt de groene rand meer beleef-
baar. In het maaibeheer moet ook voorzien worden in 
het maaien van (gras)paden door de ruigte. Dit bevor-
dert de toegankelijkheid van de groene rand. 

GR 2 Doktersbuurt 1
Voor ieder deelgebied van de groene rand staat het 
behoud van bomen voorop. Echter, wanneer de bo-
men vanwege beheersredenen, verzakking, veiligheid, 
ouderdom of ziekte gekapt moeten worden, dan geldt 
voor de gehele groene rand een inspanning om water-
minnende bomen terug te planten. 
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Per deelgebied moet na kap of andere wijzigingen in 
het ruimtelijke beeld bekeken worden hoeveel en op 
welke plek bomen worden herplant. 

Aan het afwisselende beeld van bomen en boomgroe-
pen in gras, slingerende (gras)paden en ruigte met 
bloemen en kruiden moet actief gebouwd worden. 
Meer permanente wandelpaden worden in deze zone 
uitgevoerd in een passende halfverharding. Passend 
bij de natuurlijke uitstraling van de groene rand. 

De afwisseling tussen gemaaid gras en ruigte met krui-
den, ofwel intensief en extensief maaibeheer moet 
worden vertaald naar het beleidsplan en beheersplan. 
Streven is om 1/3 deel van het deelgebied te laten ver-
ruigen.

GR 3 Bloemenbuurt
Dit deelgebied van de groene rand sluit aan bij het 
buurtpark aan de Irisstraat. Bij herinrichting van het 
park (BP2) moet de overgang naar de groene rand wor-
den meegenomen in de planvorming. Dit deelgebied 
van de groene rand betreft de groenstrook aan het 
einde van de Irisstraat. Het beslaat circa 1000 m2. Hier 
kan bijna volledig worden ingezet op de omvorming 
naar ruigte, uiteraard rekening houdend met zichtlij-
nen vanuit de Irisstraat en mogelijke aanlegplaatsen 
voor boten. Uitgemaaide graspaden moeten uitzicht-
plekken en aanlegplaatsen beleefbaar en toegankelijk 
houden. De hagen kunnen beperkt worden tot rondom 
de parkeerplaats of zelfs in totaliteit verwijderd wor-
den. Aanplant van waterminnende bomen zorgt voor 
een verrijking en versterking van de groene rand als 
geheel. Dit kan in boomgroepen of solitair. Uiteraard 
gaat alle omvorming in samenspraak met de omgeving 
of men wordt hierover duidelijk geïnformeerd. Van be-
lang is om geen weerstand te creëren bij het tot uit-
voering brengen van een visie. Ook een herinterpreta-
tie, specifiek voor bepaalde deelgebieden is denkbaar. 

GR 4 Veenbraak 1
Voor dit deelgebied is het belangrijk om het plantvak 
met sierheerster te verwijderen en om te vormen 
naar gras. In GR4 ligt een plantvak van circa 75 m2 met 
sierheesters, welke niet passend zijn het beeld van de 
groene rand. 

Een aantal waterminnende bomen kan hier worden 
toegevoegd, mits dit ruimtelijk past bij de bestaande 
berken en populieren. Voor het verruigen van het deel-
gebied is het streven is om 1/3 deel te laten omvor-
men.

GR 5 Veenbraak 2
Het deelgebied GR5 kan op strategische plekken ver-
ruigen. Afwisseling tussen intensief en extensief maai-
beheer, rekening houdend met de vele ligplaatsen van 
boten aan de waterkant. Toegang tot de aanlegplaat-
sen moet gewaarborgd blijven, dit is belangrijk voor 
de beleefbaarheid en de gebruiksmogelijkheid van de 
groene rand. 

De treurwilgen geven een fraai beeld aan de groene 
rand alhier. Bij uitval van bomen vanwege beheers-
redenen, verzakking, veiligheid, ouderdom of ziekte 
moet per locatie gekeken worden naar herplant. Het 
huidige beeld met bomen moet behouden blijven. Bo-
men die niet passend zijn bij het waterrijke karakter 
van de groene rand, zoals (sier)fruitbomen, niet in-
heemse boomsoorten of anderszins, moeten op ter-
mijn verwijderd en/of omgevormd worden. 

GR 6 Kolksloot
Voor dit deelgebied komen twee maatregelen samen. 
GR 6 valt samen met SO 1. De zuidelijke kant van De 
Dors kan gezien worden als groene rand, terwijl de 
noordelijke kant van De Dors deel uit maakt van de 
secundaire ontsluitingsstructuur. Voor de groene rand 
geldt dat bomen die niet passend zijn bij het water-
rijke karakter van de groene rand, zoals (sier)fruitbo-
men, niet inheemse boomsoorten of anderszins, op 
termijn verwijderd en/of omgevormd moeten worden 
naar waterminnende soorten. Bij iedere vorm van kap 
of omvorming van bomen moet de omgeving duide-
lijk geïnformeerd worden of betrokken worden bij de 
planvorming. Voorkomen van weerstand is belangrijk 
bij het tot uitvoering brengen van een visie. Ter hoogte 
van de speelplaats en de schapenweide aan De Dors 
zorgt de aanplant van nieuwe bomen en/of boomgroe-
pen voor een verrijking en versterking van de groene 
rand als geheel. 

De overgang van het water, naar de weg (ofwel de 
oever), kan op bepaalde plekken verruigen. Streven 
is om 1/3 deel van het deelgebied te laten verruigen. 
Dit moet uitgewerkt worden in intensief en extensief 
maaibeheer. De huidige verharde speelplek, de scha-
penweide en de aanlegplaatsen voor boten moeten 
hierbij ingepast worden. Binnen de ruigere delen, kun-
nen ook uitgemaaide stukken gras aanwezig zijn, om zo 
geborgen plekken te creëren. Ook het uitmaaien van 
(gras)paden en op strategische plekken zichtrelaties 
met het water maken, hoort bij de uitwerking van het 
maaibeheer. 

GR 7 Vogel- en Vissenbuurt
In dit deelgebied is reeds een eerste aanzet gedaan 
tot verruiging. Dit heeft een positief effect op flora en 
fauna, vergroot de biodiversiteit en geeft de gebruiker 
meer variatie en natuur om te ontdekken. Het ver-
der uitbreiden van deze aanzet geeft invulling aan de 
groenstructuurvisie. Om de groene rand meer toegan-
kelijk en dus beleefbaar te maken moeten minimaal 
twee verbindingen gemaakt worden in de vorm van 
bruggen of trekpontjes. Dit geldt zowel voor de twee 
afzonderlijke delen binnen GR7, als ook voor de verbin-
ding met GR 6. Halfverharde natuurvriendelijke paden 
en uitgemaaide graspaden maken een rondwandeling 
mogelijk. Aanleg van paden en het afstemmen van het 
maaibeheer (intensief en extensief) voor het verruigen 
is een locatiespecifieke ontwerpopgave. 

De vele treurwilgen binnen GR 7 zijn passend in het ge-
schetste beeld van de groene rand. Hier spelen echter 
een aantal dingen die een beperkende invloed op de 
groei van de treurwilgen hebben. De hoogspannings-
leiding zorgt voor een belemmering in groeihoogte. 
Daarnaast verzakken de bomen door beperkte draag-
kracht van de bodem. Wanneer de bomen vanwege 
bovengenoemde belemmeringen, beheerstechnische 
redenen, veiligheid, ouderdom of ziekte gekapt moe-
ten worden, dan moeten hier waterminnende bomen 
teruggeplant worden. Soortkeuze moet hierbij afge-
stemd worden op de beperkende factoren binnen GR7 
en kan meegenomen worden in de ontwerpopgave. 
Hierbij moet rekening worden gehouden met het op-
hogen van de grond vanwege verzakking van de bo-
dem. Dit geldt zowel voor GR 7, als ook voor GR 6.
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maatregel herkenbare watergangen (HW)

maatregel entree dorp (ED)

g r o e n s t r u c t u u r v i s i e  o o s t z a a n  2 0 2 7g r o e n s t r u c t u u r v i s i e  o o s t z a a n  2 0 2 7

4.2.2 HERKENBARE WATERGANGEN (HW)
HW 1 Twiskeweg
Dit deelgebied van de herkenbare watergangen geeft 
een goede indruk van het geschetste beeld in de groen-
structuurvisie. Knotwilgen in een grasberm met een 
deel ruigte langs de watergang. Een passende boom 
bij het waterrijke karakter. Het begin en eind worden 
gemarkeerd met een markante boom of boomgroep. 
Soortkeuze voor de markante bomen is belangrijk. Dit 
moeten afwijkende en opvallende bomen zijn. Dit kan 
in kroonvorm, groeiwijze of kleur. Een treurwilg is een 
goed voorbeeld hiervan. Bij het op termijn vervangen 
van de huidige markante boom, aan het eind van de 
watergang, nabij de parkeerplaats, moet goed naar de 
soortkeuze gekeken worden. 

Het plantvak van circa 15 m2 met heesters nabij de 
parkeerplaats in HW1 is niet passend in het beeld van 
de herkenbare watergangen. Omvormen naar gras of 
als ruigtestrook sluit aan bij het wensbeeld. Het strate-
gisch opschonen en uitdunnen van het bomenbestand 
nabij de fiets- en voetbrug richting de Doctor Scharff-
straat vergroot de zichtbaarheid van de brug en van de 
watergang. 

HW 2 Bartel Jackobszstraat
In potentie is dit een mooi voorbeeld van een herken-
bare watergang. Grote exemplaren van treurwilgen die 
de watergang markeren. Hier moeten echter de plant-
vakken met sierheerster verwijderd worden om aan 
het wensbeeld te voldoen. De bomen die niet passend 
zijn langs de waterkant, zoals (sier)fruitbomen, niet 
inheemse boomsoorten of anderszins, moeten op ter-
mijn verwijderd en/of omgevormd worden. Het begin 
en eind van de watergang kan dan gemarkeerd worden 
met een tweetal accentbomen. 

Het kunstwerk aan het einde van de watergang komt 
beter tot uiting als deze als een bijzonder object in gras 
staat. Het opschonen van de plantvakken met sier-
heersters draagt dan bij aan de herkenbare watergang 
en geeft het kunstwerk een meer passende context. 
Het ontwikkelen van delen of stroken ruigte met bloe-
men en kruiden moet in afstemming met het gebruik 
van de watergang. Denk hierbij aan de zichtbaarheid 
en de aanlegplaatsen voor boten. 

HW 3 Doktersbuurt 2
Net als bij HW2 een voorbeeld van een herkenbare wa-
tergang. De twee watergangen vormen de verbinding 
met het centrum. Recreatief gezien, hebben deze wa-
tergangen veel potentie. 
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fiets- en voetbrug richting de Doctor Scharffstraat

ruigte en veldbloemen ontwikkelen

De brede grastaluds zijn zeer geschikt om de afwisse-
ling tussen gemaaid gras en ruigte te vergroten. Dit 
moet in het maaibeheer verder worden uitgewerkt. 
Door de verschillende frequenties in het maaibeheer 
(intensief en extensief) ontstaan struinroutes langs het 
water en wordt de biodiversiteit langs de watergang 
vergroot. Dit alles draagt bij aan de belevingswaarde 
van onze natuur en het landschap waarin Oostzaan is 
ontstaan. 

4.2.3 ENTREE DORP (ED)
Het contrast tussen ED 4 en ED 3 bij binnenkomst van 
Oostzaan vormt de aanleiding voor deze elementen in 
de groenstructuurvisie en de daarbij horende maat-
regelen. ED 4 kan als inspiratiebron worden gebruikt 
voor de markering van de entrees van het dorp. 

ED 1 Noordeinde
Na voltooiing van de ontwikkeling van Klein Twiske 
kan de entree van het dorp hier gemarkeerd worden. 
Door een markering aan te brengen attendeer je de 
weggebruiker op het begin van de kern en een ander 
snelheidsregime. De wegbermen, eventueel gecombi-
neerd met herinrichting van het wegprofiel, geven de 
mogelijkheid voor het markeren en vergroenen van de 
entree van het dorp. Aanplant met siergrassen, aange-
vuld met de aanplant van zogenaamde entreebomen 
vormen de entree. Bij ED 4 levert de combinatie van 
(blauwe) siergrassen met de witte stammen van de 
berken een sterk beeld op.  

ED 2 Twiskeweg
De middenberm aan de oostzijde van de brug over de 
Ringvaart, in de Twiskeweg, kan goed benut worden 
voor het markeren van de entree. De overgang van 
grasberm naar een berm met siergrassen geeft een 
geleidelijke overgang van natuurlijk naar cultuurlijk. 
Aanplant van siergrassen met entreebomen in de mid-
denberm geeft een duidelijke markering van de entree 
van de kern aan deze zijde van het dorp.

ED 3 Zuideinde
De entree en kruising is verkeerskundig en stenig van 
aard. Het vergroenen en markeren van de entree 
draagt bij aan de groenkwaliteit van het dorp en geeft 
tevens invulling aan de doelstellingen in de Structuur-
visie van Oostzaan. De middengeleiders op de kruising 
kunnen aangeplant worden met siergrassen. Het ver-
groenen van kruisingen met vaste plantencombina-
ties en/of siergrassen wordt steeds meer toegepast in 
stedelijke omgevingen. Belangrijk hierbij is om ook de 
wegbermen erbij te betrekken. 

Ze kunnen letterlijk de verbinding met het centrum 
vormen. Goed voor de leefbaarheid en de economie 
in het centrum. Voldoende aanlegplaatsen en de door-
vaarbaarheid is daarbij van belang. 

Langs beide watergangen staan prachtige watermin-
nende bomen zoals treurwilgen en moerascipressen.  
Behoud staat dan ook voorop. Bij de begraafplaats is 
reeds invulling gegeven aan de visie door de aanplant 
van accentbomen in de vorm van nieuwe treurwilgen. 
Verder moet het voor deze watergangen bekeken wor-
den of fysiek de ruimte aanwezig is voor de aanplant 
van accentbomen aan het begin, aan het eind en bij de 
bruggen over de watergangen. Immers, er staan al veel 
fraaie exemplaren langs de gehele watergang. 

Het opschonen van het bomenbestand langs de wa-
tergang van een teveel aan bomen en niet passende 
soorten aan het water, geeft verder invulling aan de vi-
sie. De herkenbaarheid wordt vergroot. Ook de plant-
vakken met sierheesters zijn niet passend in het beeld. 
Omvormen naar gras en/of stroken met ruigte sluit aan 
bij het geschetste beeld in de visie.  Het ontwikkelen 
van ruigte met bloemen en kruiden draagt bij aan de 
ecologische doelstellingen in de visie. 

HW 4/HW 5 Weeshuissloot
Het betreft hier een doorgaande watergang van oost 
naar west, met aan de westelijke zijde een verdeling in 
‘zijtakken’. In zekere zin vormt HW5 ook een ‘zijtak’ van 
HW4. Voor beide geldt ook hetzelfde. Het voornamelijk 
opschonen van plantvakken met sierheesters en het 
uitdunnen van het bomenbestand langs de watergan-
gen. Soms is de karakteristieke watergang nauwelijks 
te vinden. Juist de watergangen zijn elementen die zo 
kenmerkend zijn voor Oostzaan en die in de bebouwde 
omgeving een kwaliteit vormen.

HW 6 Sloot van Pronk
HW6 is een doorgaande waterverbinding van oost 
naar west en vormt aan de westzijde de verbinding 
met de groene rand. HW6 heeft brede grastaluds met 
veel volwassen exemplaren van bomen. Bij een aan-
tal bruggen is een accentboom te vinden, bij sommi-
ge bruggen, zoals bijvoorbeeld bij De Dors ontbreekt 
deze nog. Aanplant van een accentboom vergroot de 
oriëntatie en de attentiewaarde van twee snijdende lij-
nen. Op een aantal plekken langs de watergang moet 
de dichte en opgaande begroeiing opgeschoond, uit-
gedund of gerooid worden. Zo ontstaat er weer een 
(zicht)relatie met het water.  
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Zo ontstaat een eenduidig beplantingsbeeld over de 
gehele kruising en de entree van de dorp. Aanplant van 
entreebomen kan in de wegbermen.  

ED 4 De Dors
ED 4 is de inspiratiebron voor de entrees. Goed onder-
houden en behouden van de beplanting staat hier dan 
ook voorop. De groenstructuurvisie streeft naar een-
duidige en herkenbare entrees. 

ED 5 Kerkstraat
De brug is een heel herkenbaar en helder beeld als 
markering van het dorp. De opvallende bomen aan 
beide zijden van de brug complementeren het beeld. 
Om de relatie te leggen met de overige entrees wor-
den de wegbermen naar de brug toe aangeplant met 
siergrassen.  
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maatregel groene en primaire hoofdontsluiting (GH) maatregel secundaire ontsluiting (SO)

accentbomen op de kruising van 
watergang en ontsluiting vergroten de 
attentiewaarde en beleving van water 
in de gebouwde omgeving

maatregel markering centrum (MC)

g r o e n s t r u c t u u r v i s i e  o o s t z a a n  2 0 2 7

42

g r o e n s t r u c t u u r v i s i e  o o s t z a a n  2 0 2 6

+



43

verouderde en ‘open’ plantvakken (geen gesloten beplantingsbeeld)

de kracht van leibomen als begeleiding van gevels

grote bakken als aankleding van het centrum 
(de kracht van herhaling)
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4.2.4 GROENE EN PRIMAIRE 
HOOFDONTSLUITING (GH)
GH 1 Noordeinde

GH1 betreft het noordelijk deel van de hoofdontslui-
tingsweg van Oostzaan. Om invulling te geven aan het 
geschetste beeld in de visie worden de voortuinen van 
de percelen grenzend aan de hoofdontsluiting benut 
voor de aanplant van bomen. Op Boomplantdag, of bij 
bijvoorbeeld de lancering van de groenstructuurvisie 
kan een zogenaamde ‘voortuinboom’ worden aange-
boden aan de bewoners van de hoofdstraat. Voor de 
boomkeuze kan, indien gewenst, via een participatie-
traject, een soortenlijst worden samengesteld waaruit 
gekozen kan worden. Om de regie te houden is een 
voorstel vanuit de gemeente eveneens denkbaar. Denk 
aan herfstkleuring, groeiwijze en bloei. Fruitbomen 
hebben bijvoorbeeld een prachtige bloei in het voor-
jaar. Zo kan samen gewerkt worden aan het vergroe-
nen van het dorp en tegelijkertijd dienen de bomen 
als wegbegeleiding. Het streven is om ¼ deel van de 
voortuinen aan te planten. Bij de kruising met de Roe-
mersloot wordt een accentboom aangeplant. Dit om 
de zichtrelatie, herkenbaarheid en beleefbaarheid van 
de watergang, tussen de lintbebouwing van de hoofd-
ontsluiting door, te vergroten. 

GH 2 Zuideinde
GH 2 betreft het zuidelijk deel van de hoofdsontslui-
ting. Hiervoor geldt hetzelfde als voor GH1, volgens 
bovengenoemde maatregel. GH2 heeft twee kruisin-
gen met watergangen, die worden aangeplant met een 
accentboom om de attentiewaarde te vergoten.

4.2.5 SECUNDAIRE ONTSLUITING (SO)
SO1 De Dors (secundaire ontsluiting)
Het noordelijk deel van De Dors is beeldbepalend voor 
de rest van deze secundaire ontsluiting. Een aantal 
wisselende boomsoorten verspreid over brede gras-
bermen bepalen het beeld. De drie kruisingen tussen 
De Dors en de watergangen worden aangeplant met 
waterminnende accentbomen. Langs De Dors vanaf 
het Hooispad tot aan de Draaikolk moeten bomen, 
volgens bovenstaand beeld, worden toegevoegd. Op 
circa 10 meter onderlinge afstand worden hier nieu-
we bomen aangeplant. De onderlinge afstand mag 
variëren in een wildverband. Vakken met sierheesters 
direct grenzen aan de weg kunnen op termijn worden 
omgevormd naar gras. Tegen de achterzijde van aan-
grenzende percelen kan een dichtere beplanting van 
bomen, eventueel aangevuld met inheemse heesters,  
worden aangeplant. 

SO2 Lisweg

Voor de Lisweg wordt gestreefd naar het een gelijk 
beeld als bij SO1. Samenhang creëren tussen de secun-
daire ontsluiting is hierbij van belang. Dit vergroot de 
oriëntatie en herkenbaarheid in de buurt. De Lisweg 
heeft een divers bomenbestand. Wanneer bomen van-
wege beheersredenen, verzakking, veiligheid, ouder-
dom of ziekte gekapt moeten worden, dan geldt voor 
SO2 een inspanning om bomen terug te planten. Gelijk 
aan het beeld van SO1 of te zijner tijd een soortenlijst 
opstellen, passend bij het karakter van de Lisweg. 
De onderbeplanting van sierheesters moet opge-
schoond worden. Deze verouderde beplanting met 
achterstallig onderhoud en open plekken moet omge-
vormd worden naar gras. Het beeld van bomen in bre-
de grasbermen wordt zowel in SO1 als in SO2 aangezet. 

SO3 Kerkstraat (ontsluiting Kerkstraat)
Bij de herstructurering en de herinrichting van het 
profiel van de Kerstraat moet de aanplant van nieuwe 
bomen en groenvakken/groenstroken worden meege-
nomen. De noordelijke zijde van de straat leent zicht 
het meest voor de aanplant van een continue bomen-
rij. Afhankelijk van de soortkeuze en de beschikbare 
ruimte (denk aan parkeerdruk, inritten en kabels en 
leidingen) kan een regelmatige plantafstand van 10-15 
meter gekozen worden. Het betreft hier dan de aan-
plant van 65-100 bomen langs de Kerkstraat. Bij de  
aanplant van nieuwe straatbomen moet aandacht zijn 
voor de groeiplaats van de boom. De ondergrondse 
ruimte moet niet te beperkt zijn en voorzieningen om 
de boom goede groeimogelijkheden te geven moeten 
worden aangebracht.

4.2.6 MARKERING CENTRUM (MC)
MC1
Om de ligging van het centrum, het hart van Oostzaan, 
beter te duiden in de hele structuur, worden de vijf snij-
punten met lijnen in de weg- en groenstructuur aangezet 
met markante bomen. Opvallende bomen vanwege blad-
kleur, groeiwijze of kroon accentueren de hoekpunten 
van het centrum. Voor de westelijke wand van winkel-
gevels wordt ingezet op een begeleiding met leibomen. 
Een stalen lei-constructie met knokige leibomen gevel de 
winkels een groen beeld. Het groen draagt bij aan ver-
koeling in warme zomerdagen. Hittestress zal door kli-
maatsverandering in de toekomst een steeds groter pro-
bleem gaan vormen. Het centrum kan verder aangekleed 
worden met bakken met groen. Het vergroenen van het 
centrum moet in samenhang bekeken worden met een 
toekomstige herinrichting van het straatprofiel en de be-
staande bomen. 
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maatregel herstructurering buurtparken (BP) maatregel vergroenen schoollocaties (VS)

maatregel doorsteekjes (DS) en langzaamverkeersverbindingen (LV) voorbeeld van een rij knotwilgen als begeleiding van een doorsteekje
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boven; groene uitstraling van SG3
onder; inspiratie voor groene schoolpleinen

G S V  2 0 2 7

4.3 BUURTNIVEAU

Op buurtniveau zijn in de visie de onderstaande ele-
menten omschreven. In hoofdstuk 3 is het gewenste 
beeld geschetst en uitgeschreven per element. Deze 
zijn vervolgens vertaalt naar maatregelen in hoofdstuk 
4. Hieronder volgt per element een aantal maatre-
gelen per deelgebied. Een element kan uit meerdere 
deelgebieden bestaan.

4.3.1 HERINRICHTING BUURTPARKEN (BP)
BP1 Begraafplaats
Voor BP1, de begraafplaats midden in de kern van 
Oostzaan, geldt behouden en onderhouden. Het 
beeld van een omsloten begraafplaats met haag en 
grote beeldbepalende bomen moet hierbij in stand 
gehouden worden. Wanneer de bomen vanwege be-
heersredenen, verzakking, veiligheid, ouderdom of 
ziekte gekapt moeten worden, dan geldt hier een in-
spanningsverplichting voor herplant. De begraafplaats 
moet als groen rustpunt in de kern behouden blijven. 

BP2 buurtpark Irisstraat
Het buurtpark BP2 heeft een relatie met de groene 
rand (GR3). Het buurtpark fungeert als groenplek in de 
bebouwde omgeving. Dit moet behouden blijven. Het 
streven is om op termijn dit buurtpark her in te richten. 
Hier ligt dan een ontwerpopgave. Hierbij moet de rela-
tie met de groene rand GR3 als uitgangspunt genomen 
worden. 

BP3 buurtpark De Hoper
Dit buurtpark bestaat uit een speelveld en sierplant-
vakken. Het geheel oogt stenig. Het vergroenen van 
deze plek sluit aan bij het wensbeeld uit de Structuur-
visie van Oostzaan. Onder de noemer: tegel eruit, 
groen erin kan het park een groene impuls krijgen. Ook 
hier ligt een ontwerpopgave, waarbij een participatie-
traject met bewoners goed denkbaar is. Dit geldt ook 
voor de andere parken. 

BP4 buurtpark Kolkplantsoen
Voor BP 4 is het streven om het buurtpark her in te 
richten. Verouderde beplanting, geen gesloten plant-
vakken en veel onderhoud maken het park onder-
houdsintensief. Om de herinrichting van het park 
concreet te maken moet een inrichtingsplan worden 
opgesteld. Dus ook hier ligt een ontwerpopgave voor 
de toekomst. 

4.3.2 SCHOLEN IN HET GROEN (SG)
SG1 De Kweekvijver /SG3 De Rietkraag / SG4 Korenaar
De schoollocaties van SG1, SG3 en SG4 hebben een ste-
nig karakter. Behoud van het reeds aanwezige groen is 
dan belangrijk. Op termijn is het denkbaar om de loca-
ties te vergroenen, in overleg met het schoolbestuur 
(eigenaar). Natuurlijk spelen, gezonde schoolpleinen 
zijn steeds belangrijkere thema’s aan het worden voor 
schoollocaties. Het toevoegen van groen en het stimu-
leren van beweging zijn belangrijke pijlers daarbij. Hier 
ligt een ontwerpgave. 

SG2 Het Luchtkasteel
De schoollocatie/kinderdagopvang van SG2 heeft al 
een meer groene uitstraling. Het plein achter het ge-
bouw is niet verhard maar bestaat uit gras. Groen in-
spireert en stimuleert kinderen. SG2 kan als inspiratie-
bron dienen voor een herinrichtingsopgave van SG1, 
SG3 en SG4. 

4.3.3 EENDUIDIGE DOORSTEEKJES (DS) EN 
LANGZAAMVERKEERSVERBINDINGEN (LV)
Eigenlijk gelden voor alle doorsteekjes dezelfde maat-
regelen, het creëren van een eenduidig beeld. Zicht-
baarheid vergroten door het opschonen van plant-
vakken die het zicht op het doorsteekje ontnemen. 
Daarnaast is het ontwikkelen van eenzelfde beeld 
belangrijk. Het geschetste beeld in deze visie bestaat 
uit grasbermen eventueel met ruigtestroken en knot-
wilgen. Vanwege de opvallende groeivorm wordt een 
herkenbaar beeld neergezet. DS1, DS2 en DS3 zijn af-
wijkend van de andere doorsteekjes omdat de ruimte-
lijke context anders is. 

DS1 Twiskeweg/DS2 Korenaar /DS3 Weeshuissloot
Voor deze doorsteekjes geldt vooral het vergroten van 
de zichtbaarheid. Bomen en struiken die het zicht op 
de doorsteekjes ontnemen, moeten worden verwij-
derd. Uiteindelijk moeten de doorsteekjes, als een 
soort kralensnoer, een langszaamverkeersverbinding 
door hele kern worden. 

DS4 Molenbuurt /DS5 Vogel- en Vissenbuurt
De doorsteekjes binnen DS4 en DS5 zijn in veel geval-
len onzichtbaar vanwege plantvakken met sierheesters 
die zicht op de doorsteekjes ontnemen. Het verwijde-
ren van deze beplanting draagt bij aan het gewenste 
beeld. De plantvakken moeten omgevormd worden 
naar grasstroken. 

In de totale grasstrook vanaf de straat tot aan de brug 
wordt voorzien in de aanplant van knotwilgen in een 
enkele rij met een onderlinge afstand van 4-8 meter. 
De afstanden van de straat tot aan de bruggen is ver-
schillend, afhankelijk van omliggende stedenbouwkun-
dige opzet.

LV1 Verbinding 1 /LV2 Verbinding 2
De langzaamverkeersverbindingen zijn informele ver-
bindingen tussen de woonbuurten onderling. Soms be-
staat deze uit een straat, soms een trottoir, soms een 
brug of soms een achterpad. Daar waar het mogelijk 
is, kan aansluiting gezocht worden bij het wensbeeld 
van de doorsteekjes. Hoe hier verder invulling aan kan 
worden gegeven, moet nader onderzocht worden. 
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maatregel buurtontsluiting 

voorbeeld van seizoensbeleving door een bomenrij in een woonbuurt een eigen kleur geven aan een woonbuurt door middel van vaste 
planten concepten

maatregel omvormen groenvakken
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4.3.4 BUURTONTSLUITING (BO)
Per woonbuurt wordt de buurtontsluitingsweg begeleidt met een eenduidige bomenrij. Bij herstructureringsopgaven in de toekomst moet dit als ontwerpuitgangspunt 
meegenomen worden. Bij de aansluiting van de buurtontsluiting op de hoofdontsluiting of op de secundaire ontsluiting kan worden voorzien in de aanplant van 
een cultivar binnen de soortkeuze van de bomen langs de buurtontsluitingsweg. Dit is een keuze, het vergroot de attentiewaarde op het snijpunt van twee lijnen 
en groenstructuren. Plantafstand, aantal, boomspiegel of plantvak en soortkeuze worden uitgewerkt bij de herstructureringsopgave. Wanneer de bomen vanwege 
beheersredenen, verzakking, veiligheid, ouderdom of ziekte gekapt moeten worden, dan geldt een inspanning om binnen het wensbeeld alvast nieuwe bomen aan te 
planten. Iedere woonbuurt krijgt een eigen karakter, waarbij de soortkeuze kan verschillen per buurt. 

4.3.5 OMVORMEN GROENVAKKEN (OV)

Om verder invulling te geven aan het eigen karakter van een woonbuurt, worden de plantvakken per woonbuurt voorzien van een eenduidige invulling. Nieuwe be-
plantingsconcepten in de openbare ruimte kunnen hier worden ingezet. Zo krijgt de buurt een eigen kleur. Gesloten plantvakken verminderen de beheerskosten. Het 
inboeten, indien noodzakelijk, is dus een belangrijk aandachtspunt. Grote plantvakken met verouderde beplanting kunnen desgewenst ook omgevormd worden naar 
gras. Dit moet per woonbuurt afzonderlijk onderzocht en uitgewerkt worden in beplantingsplannen geïnspireerd op de staalkaart of in overleg met de buurt.
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NATUURLIJK GROEN VASTE PLANTEN MIX FUNCTIONEEL GROEN

STAALKAART BEPLANTING
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bomen met herfstkleur

bomen met bloeiwijze

bomen met opvallende twijg of bast
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BEPLANTING OP KLEUR BOMEN MET SEIZOENSBELEVING WATERMINNENDE BOMEN
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5  UITVOERING

5.1 ALGEMEEN

Voorliggend document geeft de visie van de gemeente Oostzaan op de ge-
wenste groenstructuur in de gemeente voor de komende 10 jaar. Dit betreft 
zowel de gewenste structuur op dorpsniveau van de kern Oostzaan, als op de 
afzonderlijke buurtniveaus binnen de kern. Ten aanzien van de daadwerkelij-
ke realisatie van de gewenste visie is een groot aantal maatregelen op zowel 
hoofdstructuurniveau als buurtniveau benoemd. Deze zijn vervolgens onder-
verdeeld in een aantal deelgebieden en vervolgens per deelgebied vertaald 
naar concrete werkzaamheden, die tezamen de gewenste groenstructuur voor 
Oostzaan vormen. 

In het vorige hoofdstuk zijn de afzonderlijke maatregelen op hoofdstructuur-
niveau en buurtniveau gedetailleerd uitgeschreven per deelgebied. Per deel-
gebied zijn de daadwerkelijk ingrepen (werkzaamheden) benoemd die de 
komende jaren moeten worden opgepakt. In voorliggend hoofdstuk zijn de 
verschillende maatregelen met de daarbij behorende werkzaamheden in een 
uitvoeringsschema op de navolgende pagina’s opgenomen. Het uitvoerings-
schema geeft een overzicht van uit te voeren werkzaamheden en geeft de re-
latie tussen de verschillende werkzaamheden aan. Eveneens geeft het schema 
uitvoer aan de planning van de werkzaamheden met de daarbij behorende kos-
ten. Op deze wijze kan daadwerkelijk invulling worden gegeven aan de realisa-
tie van het gewenste groenbeeld.

5.2 UITVOERINGSSCHEMA

Het uitvoeringschema bestaat uit een tweetal afzonderlijke schema’s. Dit be-
treft enerzijds het uitvoeringsschema op hoofdstructuurniveau. De in dit sche-
ma benoemde maatregelen met bijbehorende deelgebieden en werkzaamhe-
den vormen tezamen de hoofd groenstructuur van de gemeente Oostzaan. De 
maatregelen die in het schema zijn benoemd betreffen de volgende:

 → Ontwikkelen groene rand
 → Herkenbare watergangen
 → Entree dorp
 → Groene primaire hoofdstructuur
 → Secundaire ontsluiting
 → Markering centrum

Het andere schema betreft het uitvoeringschema met de maatregelen met bij-
behorende deelgebieden en werkzaamheden die tezamen de groenstructuur 
op buurtniveau vormen. De maatregelen die in het schema zijn opgenomen 
betreffen de volgende:

 → Herinrichting buurtparken
 → Scholen in het groen
 → Doorsteekjes
 → Langzaamverkeersverbinding
 → Ontwikkelen woonbuurten

Vervolgens zijn in het schema per maatregel de verschillende deelgebieden 
opgenomen. Als voorbeeld wordt hier genoemd de maatregel ‘Ontwikkelen 
groene rand’ uit het uitvoeringsprogramma op hoofdstructuurniveau. Deze 
maatregel wordt op een zevental plaatsen (deelgebieden) binnen de gemeente 
Oostzaan uitgevoerd. Vervolgens zijn de specifieke werkzaamheden behoren-
de bij de maatregel, maar meer concreet behorende bij het deelgebied, uitge-
schreven. Het uitvoeringsschema is geen statisch document, maar vraagt om 
continue aanpassingen, actualisering en concretisering. Om die reden is het 
uitvoeringschema ook als interactief Excel blad bij de groenstructuurvisie ge-
voegd.

5.3 TOELICHTING OP DE KOLOMMEN

In het uitvoeringsschema is een aantal kolommen opgenomen die elk een 
eigen beschrijving kennen. In de eerste kolom wordt de code van de maat-
regel benoemd. Voor de maatregel ‘Ontwikkelen groene rand’ betreft dit de 
code GR. Vervolgens zijn daaronder de verschillende deelgebieden behorende 
bij deze maatregel opgenomen met een cijfer aanduiding, te weten GR1 t/m 
GR7. Iedere code met letter komt overeen met de deelgebieden zoals deze zijn 
weergegeven op de maatregelenkaarten uit hoofdstuk 4. 

Vervolgens is de tweede kolom per deelgebied een benaming opgenomen. Dit 
betreft over het algemeen een straatnaam, naam van een watergang, school, 
buurtpark, etc. In de derde kolom zijn de relaties gelegd tussen de verschillen-
de maatregelen. Dit betreffen zogeheten fysieke relaties, waarbij verschillende 
maatregelen op eenzelfde plek samenkomen. 
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Hoe meer samenhang er bestaat met andere projecten, hoe meer deze werk-
zaamheden afgestemd moeten worden op andere werkzaamheden. Daarente-
gen kunnen maatregelen (werkzaamheden) in een deelgebied zonder relaties 
redelijk zelfstandig uitgevoerd worden.

In de vierde kolom zijn de specifieke werkzaamheden concreet benoemd. Het 
ontwikkelen van een groene rand houdt bijvoorbeeld voor GR3 in dat er moet 
worden omgevormd naar ruigte; dat voorzien moet worden in uitgemaaide 
graspaden, dat hagen moeten worden verwijderd en dat waterminnende plan-
ten aangeplant moeten worden. Voor iedere maatregel en deelgebied kunnen 
deze werkzaamheden anders zijn. Immers, iedere specifieke plek vraagt om 
specifieke werkzaamheden.

In de vijfde kolom is het tijdstip van de werkzaamheden opgenomen. Voor be-
heer kan dit een periode in het jaar zijn die ieder jaar terugkomt. Voor projec-
ten betreft dat één tijdspanne. Er is hier gewerkt met prioriteiten, bijvoorbeeld 
prioriteit 1 (PR1) betreft het jaar 2018-2019. Prioriteit 2 (PR2) betreft de perio-
de 2019-2020 en prioriteit 3 (PR3) de periode na 2020. In deze periodes worden 
de werkzaamheden uitgevoerd. De tijdspanne kan ook gekoppeld worden aan 
kolom 3 (relatie). Immers werkzaamheden die een onderlinge relatie hebben, 
moeten gelijktijdig of opvolgend uitgevoerd worden.

In de laatste kolommen zijn de verschillende uit te voeren werkzaamheden ge-
typeerd. Hierbij is onderscheid gemaakt in werkzaamheden die ieder jaar (pe-
riodiek) moeten worden uitgevoerd. Dit betreft zogeheten beheerswerkzaam-
heden die moeten worden opgenomen in een nader op te stellen beheersplan. 
Werkzaamheden die uniek en eenmalig moeten worden uitgevoerd betreft zo-
geheten projecten. In de volgende kolom aangegeven of er ten aanzien van de 
maatregel nog specifieke planvorming aan vooraf gaat. Dit betreft zogeheten 
ontwerpopgaven, dan wel het opstellen van een project- beheersplan. In de 
laatste kolom zijn de niet concrete werkzaamheden als kans aangeduid. 

5.4 WERKWIJZE

Op deze wijze kunnen de verschillende werkzaamheden die noodzakelijk zijn 
om de gewenste groenstructuur te realiseren, overzichtelijk weergegeven wor-
den en in tijd uitgezet worden. Door het actualiseren en concretiseren van het 
uitvoeringschema wordt grip gehouden op de daadwerkelijke uitvoer van de 
groenstructuurvisie. Hiermee kan actief met de groenstructuurvisie aan de slag 
worden gegaan en kan de voortgang van de uitvoering gemonitord worden. 
Ook kunnen de jaarlijkse kosten van de werkzaamheden globaal inzichtelijk 
worden gemaakt, hetgeen handzaam kan zijn voor het aanvragen of toedelen 
van budgetten.

G S V  2 0 2 7
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Hoofdstructuur Oostzaan

Maatregelenpakket
Code Maatregel Relatie Inhoud Prioriteit Beheer Project Ontwerpopgave Kans

GR Ontwikkelen groene rand
GR1 Groene rand Klein Twiske Appollolaan - 1/3 deel van het deelgebied verruigen jaarlijks X

Spoetnikstraat - doorzetten aanplant wilgen waterkant PR2 X

Spoetnikstraat - ruimte geven aan natuurlijk spelen n.v.t. X

GR2 Groene rand Doktersbuurt 1 HW1, DS1, ED2, HW2 Behoud van bomen, bij ziekte vervangen door waterminnende bomen jaarlijks X

Actief bouwen aan boomgroepen in gras en ruigte met bloemen PR1 X

Permanente paden uitvoeren in halfverharding PR1 X

Ruimte aan natuurlijk spelen geven n.v.t. X

1/3 deel van het deelgebied verruigen  (intensief en extensief maaibeheer) jaarlijks X

GR3 Groene rand Bloemenbuurt BP2, HW3 Overgang omvorming naar ruigte (ca. 1.000 m2) jaarlijks X

Voorzien in uitgemaaide graspaden (uitzicht en aanlegplaatsen beleefbaar) jaarlijks X

Verwijderen hagen PR2 X

Aanplant waterminnende bomden (in groep of solitair) PR2 X

GR4 Groene rand Veenbraak 1 Plantvak met sierheester verwijderen en omvormen naar gras (ca. 75 m2) PR1 X

Aanplant waterminnenden bomen (passend bij berken en populieren) PR1 X

1/3 deel van het deelgebied verruigen jaarlijks X

GR5 Groene randVeenbraak 2 ED3 Strategische plekken verruigen (rekening houden ligplaatsen en aanlegplaatsen) jaarlijks

Vervanging treurwilgen bij uitval jaarlijks

Verwijderen en omvormen niet passende bomen bij uitval (fruitbomen, niet inheems, etc.) jaarlijks

GR6 Groene rand Kolksloot ED4, SO1, GR7, ED3 Verwijderen en omvormen niet passende bomen bij uitval (fruitbomen, niet inheems, etc.) jaarlijks X

Speelplaats - aanplant van nieuwe bomen/boomgroepen PR1 GR6 en GR7

1/3 deel van gebied verruigen (inpassen speelplek, schapenweide en aanlegplaats) jaarlijks X

Ophogen gronden PR1 X

Voorzien in graspaden/grasplekken door ruigte (zichtrelaties met water) jaarlijks X

GR7 Groene rand Vogel- en Vissenbuurt GR6 Realiseren van een tweetal verbindingen (bruggen/trekpontjes) PR1

Realiseren van halfverharde wandelpaden PR1 X GR7 en GR6

Voorzien in uitgemaaide graspaden jaarlijks X

Ophogen gronden PR1 X

Voorzien in ruigte (locatiespecifiek) jaarlijks X
Vervanging treurwilgen (beperkende factoren) PR1 X

HW Herkenbare watergangen
HW1 Watergang Twiskeweg GR2, DS1, ED2 Vervangen huidige markante boom bij parkeerplaats bij uitval (soortkeuze) PR1/2 X

Omvormen plantvak heesters naar gras of ruigte (ca. 15 m2) PR1/2

Fietspad Dr. Scharffstraat - opschonen en opdunnen bomenbestand jaarlijks

HW2 Watergang Bartel Jacobszstraat GR2 Plantvak heesters verwijderen PR1/2 X

Verwijderen omvormen niet passende bomen (fruitbomen, niet inheems) PR1/2

Begin en einde watergang markeren met twee accentbomen PR1/2

Opschonen plantvakken bij kunstwerk (object in het gras) PR1/2

Ontwikkelen delen of stroken ruigte met bloemen (aanlegplaatsen) jaarlijks

HW3 Watergang Doktersbuurt 2 DS2, GR2, BP1, BP2 Behoud waterminnende bomen jaarlijks X

Begin/einde watergang markeren met accentbomen (afstemmen met aanwezige) PR1/2

Opschonen bomenbestand langs watergang (teveel aan bomen en niet passend) jaarlijks

Omvormen plantvak heesters naar gras of ruigte PR1/2

HW4/5 Watergang Weeshuissloot GH2, DS4, DS3 Opschonen bomenbestand langs watergang (teveel aan bomen en niet passend) jaarlijks X

Omvormen plantvak heesters naar gras of ruigte PR1/2

HW6 Watergang Sloot van Pronk GH2, DS4, SO2 Aanplanten van een accentboom PR1/2 X X

Opschonen bomenbestand langs de watergang (teveel aan bomen en niet passend) jaarlijks X
Voorzien in graspaden door ruigte (intensief en extensief maaibeheer) (1/3 deel verruigen) jaarlijks X
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Hoofdstructuur Oostzaan

Maatregelenpakket
Code Maatregel Relatie Inhoud Planning Beheer Project Ontwerpopgave Kans

ED Entrée Dorp
ED1 Entrée dorp Noordeinde GH1 Herinrichting wegprofiel, markeren en vergroenen entrée PR3 X

Aanplant siergrassen en entreebomen PR3 X

ED2 Entrée dorp Twiskeweg DS1, HW1, GR2 Herinrichting wegprofiel, markeren en vergroenen entrée PR2 X

Aanplant siergrassen en entreebomen (middenberm) PR2 X

ED3 Entrée dorp Zuideinde GR5, GH2, GR6 Herinrichting wegprofiel, markeren en vergroenen entrée PR1 X

Aanplant siergrassen en entreebomen (middenberm) PR1 X

ED4 Entrée dorp De Dors GR6, SO1 Onderhouden rotondes jaarlijks X
ED5 Entrée dorp Kerkstraat SO3 Wegbermen aanplanten met siergrassen PR1 X

GH Groene en primaire hoofdstructuur
GH1 Noordeinde GH2, ED1, MC1 Aanbieden voortuinbomen, streven 1/4 deel van voortuinen aanplanten (boomplantdag) PR1/2 X

Kruising Roemersloot plaatsen van accentboom PR 1/2 X

GH2 Zuideinde GH1, ED3, SO2, MC1 Aanbieden voortuinbomen, streven 1/4 deel van voortuinen aanplanten (boomplantdag) PR 1/2 X
HW4, HW6 Kruising twee watergangen plaatsen van accentboom PR 1/2 X

SO Secundaire ontsluiting
SO1 De Dors ED4, GR6, DS5, HW6 Kruispunten De Dors met watergangen, aanplanten accentbomen PR1 X

SG1 De Dors, van Hooispad tot aan Draaikolk aanplant bomen op 10 meter afstand PR1 X

Plantvakken met sierheesters omvormen naar gras PR1 X

Achterkanten aangrenzende percelen aanplanten met bomen in combinatie met inheemse heesters PR1 X

SO2 Lisweg HW6, LV2, LV3, GH2 Behoud van bomen, bij ziekte vervangen conform op te stellen soortenlijst jaarlijks X

Onderbeplanting van sierheesters omvormen naar gras (bomen in brede grasbermen) PR2 X

SO3 Kerkstraat ED5, DS5, MC1, SO1 Herinrichting Kerkstraat (aanplant nieuwe bomen en groenvakken) PR1 X
GH1, GH2 Noordzijde aanplant continue bomenrij (65-100 bomen) PR1 X

MC Markering Centrum
MC1 Markering centrum DS2, HW3, SO3, BP1 Aanplanten vijf snijpunten in de weg- en groenstructuur, aanplanten markante bomen PR2 X

GH1, GH2 Westelijke wand winkels, begeleiden met aanplant leibomen (stalen lei-constructie) PR2 X
Centrum aanvullen met banken en groen (vegroenen in combinatie met herinrichting centrum) PR2 X
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Buurtniveau Oostzaan

Maatregelepakket
Code Maatregel Relatie Inhoud Prioriteit Beheer Project Ontwerpopgave Kans

BP Herinrichting Buurtparken
BP1 Begraafplaats DS2, MC1, HW3 Behoud en onderhouden, bij ziekte inspanningsverplichting herplant jaarlijks X

BP2 Buurtpark Irisstraat DS2, GR3, HW3 Herinrichting buurtpark Irisstraat (participatie) PR3 Ontwerpopgave

BP3 Buurtpark De Hoper LV2 Herinrichting buurtpark De Hoper (participatie) PR3 Ontwerpopgave
BP4 Buurtpark Kolkplantsoen Herinrichting buurtpark Kolkplantsoen (participatie) PR2 Ontwerpopgave

SG Scholen in het groen
SG1 De Kweekvijver SO2 Herinrichting schoolplein (vergroenen) n.v.t. Ontwerpopgave X

SG2 Het Luchtkasteel DS5 Behouden en onderhouden (voorbeeld andere schoolpleinen) n.v.t. X

SG3 De Rietkraag SO2 Herinrichting schoolplein (vergroenen) n.v.t. Ontwerpopgave X
SG4 De Korenaar HW3, DS2 Herinrichting schoolplein (vergroenen) n.v.t. Ontwerpopgave X

DS Doorsteekjes
DS1 Doorsteek Twiskeweg ED2, GR2, HW1, LV1 Opgaand groen verwijderen, zichtbaarheid vergroten jaarlijks X

DS2 Doorsteekje Korenaar BP2, HW3, SG4, LV1 Opgaand groen verwijderen, zichtbaarheid vergroten jaarlijks X

DS3 Doorsteek Weeshuissloot GH2, HW4 Opgaand groen verwijderen, zichtbaarheid vergroten jaarlijks X

DS4 Doorsteekjes Molenbuurt HW4, HW5, HW6, LV2 Opschonen plantvakken, omvormen naar grasbermen en knotwilgen PR2 X
DS5 Doorsteekjes Vogel- en Vissenbuurt SG1, SO1, SO3 Opschonen plantvakken, omvormen naar grasbermen en knotwilgen PR2 X

LV Langzaamverkeersverbinding
LV1 Verbinding 1 DS1, DS2, ED2, HW1, GR2 Onderzoeken invulling vormgeven verbindingen n.v.t.
LV2 Verbinding 2 Onderzoeken invulling vormgeven verbindingen n.v.t.

OW Ontwikkelen woonbuurten
OW1 Woonbuurt Roemersloot Uitwerken in beplantingsplannen per woonbuurt, gekoppeld aan project-/beheerplannen Beheer/projectplan

Zie kaart deelgebieden, woonbuurten Wegen begeleiden met eenduidige bomenrij, op snijvlak aanplant cultivar

Beplanting per woonbuurt voorzien van eenduidige invulling (zie staalkaart)

OW2 Woonbuurt Doktersbuurt 1 Uitwerken in beplantingsplannen per woonbuurt, gekoppeld aan project-/beheerplannen Beheer/projectplan

Zie kaart deelgebieden, woonbuurten Wegen begeleiden met eenduidige bomenrij, op snijvlak aanplant cultivar

Beplanting per woonbuurt voorzien van eenduidige invulling (zie staalkaart)

OW3 Woonbuurt Doktersbuurt 2 Uitwerken in beplantingsplannen per woonbuurt, gekoppeld aan project-/beheerplannen Beheer/projectplan

Zie kaart deelgebieden, woonbuurten Wegen begeleiden met eenduidige bomenrij, op snijvlak aanplant cultivar

Beplanting per woonbuurt voorzien van eenduidige invulling (zie staalkaart)

OW4 Woonbuurt Bloemenbuurt Uitwerken in beplantingsplannen per woonbuurt, gekoppeld aan project-/beheerplannen Beheer/projectplan

Zie kaart deelgebieden, woonbuurten Wegen begeleiden met eenduidige bomenrij, op snijvlak aanplant cultivar

Beplanting per woonbuurt voorzien van eenduidige invulling (zie staalkaart)

OW5 Woonbuurt Veenbraak 1 Uitwerken in beplantingsplannen per woonbuurt, gekoppeld aan project-/beheerplannen Beheer/projectplan

Zie kaart deelgebieden, woonbuurten Wegen begeleiden met eenduidige bomenrij, op snijvlak aanplant cultivar

Beplanting per woonbuurt voorzien van eenduidige invulling (zie staalkaart)

OW6 Woonbuurt Veenbraak 2 Uitwerken in beplantingsplannen per woonbuurt, gekoppeld aan project-/beheerplannen Beheer/projectplan

Zie kaart deelgebieden, woonbuurten Wegen begeleiden met eenduidige bomenrij, op snijvlak aanplant cultivar

Beplanting per woonbuurt voorzien van eenduidige invulling (zie staalkaart)

OW7 Woonbuurt Kolksloot Uitwerken in beplantingsplannen per woonbuurt, gekoppeld aan project-/beheerplannen Beheer/projectplan

Zie kaart deelgebieden, woonbuurten Wegen begeleiden met eenduidige bomenrij, op snijvlak aanplant cultivar

Beplanting per woonbuurt voorzien van eenduidige invulling (zie staalkaart)

OW8 Woonbuurt Vogelbuurt Uitwerken in beplantingsplannen per woonbuurt, gekoppeld aan project-/beheerplannen Beheer/projectplan

Zie kaart deelgebieden, woonbuurten Wegen begeleiden met eenduidige bomenrij, op snijvlak aanplant cultivar

Beplanting per woonbuurt voorzien van eenduidige invulling (zie staalkaart)
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Buurtniveau Oostzaan

Maatregelepakket
Code Maatregel Relatie Inhoud Prioriteit Beheer Project Ontwerpopgave Kans
OW Ontwikkelen woonbuurten
OW9 Woonbuurt Vissenbuurt Uitwerken in beplantingsplannen per woonbuurt, gekoppeld aan project-/beheerplannen Beheer/projectplan

Zie kaart deelgebieden, woonbuurten Wegen begeleiden met eenduidige bomenrij, op snijvlak aanplant cultivar

Beplanting per woonbuurt voorzien van eenduidige invulling (zie staalkaart)

OW10 Woonbuurt Molenbuurt 1 Uitwerken in beplantingsplannen per woonbuurt, gekoppeld aan project-/beheerplannen Beheer/projectplan

Zie kaart deelgebieden, woonbuurten Wegen begeleiden met eenduidige bomenrij, op snijvlak aanplant cultivar

Beplanting per woonbuurt voorzien van eenduidige invulling (zie staalkaart)

OW11 Woonbuurt Molenbuurt 2 Uitwerken in beplantingsplannen per woonbuurt, gekoppeld aan project-/beheerplannen Beheer/projectplan

Zie kaart deelgebieden, woonbuurten Wegen begeleiden met eenduidige bomenrij, op snijvlak aanplant cultivar

Beplanting per woonbuurt voorzien van eenduidige invulling (zie staalkaart)

OW12 Woonbuurt Molenbuurt 3 Uitwerken in beplantingsplannen per woonbuurt, gekoppeld aan project-/beheerplannen Beheer/projectplan

Zie kaart deelgebieden, woonbuurten Wegen begeleiden met eenduidige bomenrij, op snijvlak aanplant cultivar

Beplanting per woonbuurt voorzien van eenduidige invulling (zie staalkaart)

OW13 Woonbuurt Molenbuurt 4 Uitwerken in beplantingsplannen per woonbuurt, gekoppeld aan project-/beheerplannen Beheer/projectplan

Zie kaart deelgebieden, woonbuurten Wegen begeleiden met eenduidige bomenrij, op snijvlak aanplant cultivar

Beplanting per woonbuurt voorzien van eenduidige invulling (zie staalkaart)

OW14 Woonbuurt Burgemeestersbuurt Uitwerken in beplantingsplannen per woonbuurt, gekoppeld aan project-/beheerplannen Beheer/projectplan

Zie kaart deelgebieden, woonbuurten Wegen begeleiden met eenduidige bomenrij, op snijvlak aanplant cultivar

Beplanting per woonbuurt voorzien van eenduidige invulling (zie staalkaart)
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