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Bijlage 1 Structuur- en gebiedspaspoorten

De paspoorten zijn opgesteld in twee varianten: 
structuur en gebiedspaspoorten. De structuur-
paspoorten zijn gemaakt voor groentypen die 
de ruimtelijke structuur van Soest versterken en 
meer van algemeen belang zijn dan de buurten. 
De gebiedpaspoorten zijn opgesteld per identieke 
buurt. Dit is een niveau lager dan de wijk en de 
kracht van een paspoort is dat het groen binnen 
één paspoort een herkenbaarheid in structuur, 
soort en aanplant heeft. De inwoner van de buurt 
zal dit waarschijnlijk herkennen als ‘zijn/haar’ 
buurt. Het doel van de gebiedspaspoort is om de 
behoefte aan renovatie goed in beeld te brengen 
en tussen alle buurten af te wegen.

De zes structuurpaspoorten zijn gebieds- en wijk-
overstijgend. Ze beschrijven per structuurelement 
de speerpunten, waarde, inrichting- en beheeruit-
gangspunten. We hebben de volgende structuur-
paspoorten opgesteld:

1. Hoofd- en wijkstructuur (ruimtelijke waarde);
2.  Houtsingels (cultuurhistorische, ecologisch en

ruimtelijke waarde);
3.  Bos (binnen bebouwde kom): (ecologisch en

ruimtelijke waarde – eigen identiteit);
4.  Parken (publieke, ecologisch en ruimtelijke

waarde;)
5. Geluidswallen (ruimtelijke waarde).

De 40 gebiedspaspoorten geven inzicht in de 
speerpunten, waarde van het groen voor het 
gebied en gebiedskarakteristiek. Het geeft rich-
ting aan een eventuele herinrichtingsopgave 
met behulp van de kwaliteitsbeoordeling van de 
beplanting, bomen en de basisvoorwaarden. De 
prioritering van groen is tot stand gekomen op 
basis van de leeftijden in combinatie met een 
veldinspectie. De prioritering van de bomen is 
tot stand gekomen op basis van de laatste BVC in 
combinatie met wortelopdruk.

Per gebiedspaspoort is beschreven:
+  Ligging van het gebied
+  Speerpunt die we gaan nastreven
+  Waarde van het gebied
+  Prioriteit ten behoeve van de renovatie
+  Gebiedskarakteristiek
+  Kwaliteitsbeoordeling: huidige kwaliteit en of

het voldoet aan de basisvoorwaarden (zoals
beschreven in paragraaf 3.x)

+  Foto van het gebied
+  (Indien noodzakelijk) relevante

aandachtspunten

Gebiedspaspoorten >Structuurpaspoorten >
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Hoofd- en wijkgroenstructuur΄
Speerpunt 
Bestaande hoofd- en wijkgroenstructuur  
behouden en optimaliseren.

Waarde
Waarde van de boomstructuur: ondersteunt  
de stedenbouwkundige opbouw, identiteit en 
herkenbaarheid. Het zorgt voor het groene  
raamwerk en is belangrijk voor het groene  
karakter van Soest herkenbaarheid en identiteit 

Inrichtingsuitgangspunten: 
+  Aangesloten uniforme bomenrij eenzijdig en/of 

weerszijde van de weg (bomenlaan) 1e grootte 
bomen, mits er voldoende bovengrondse- en 
ondergrondse ruimte is.

+  Hoogwaardig groen (vaste planten en bollen)
+  Wijkstructuur: duidelijke structuur, bestaande 

uit verschillende boomsoorten, mits groeiwijze 
overeenkomen

Beheeruitgangspunten:
+  Algemeen zorgplicht
+  Regulier beheer
+  Als de toekomstwaarde ten goede komt mag  

er dunning plaats vinden, mits laanstructuur  
behouden blijft.

Het hoofd- en wijkgroenstructuur behouden 
en optimaliseren we door:
+  Te investeren in structuren op dorps- en  

wijkniveau, met bomen als belangrijkste  
groenelementen;

+  Ontbrekende laanstructuren te herstellen en 
aan te vullen, indien nancieel en ruimtelijk
haalbaar en realistisch binnen het bestaande, 
beschikbare budget;

+  Laanstructuren en landschappelijke, cultuur-
historische elementen (de Eng, Dorpsranden, 
Houtwallen, e.d.) te herstellen;

+  Het beheer af te stemmen op versterking van 
de relatie tussen het stedelijke gebied en het 
landschap.



Houtsingels ΅
Waarde
groene structuur met herkenbare identiteit, vaak 
langzaam verkeer. Het gaat hier om zowel hout-
singels als wallen 

Huidige situatie
Net zoals de bosplantsoenvakken zijn de hout-
singels in een aantal gevallen ook uitgegroeid 
tot smalle vakken met alleen boomvormers. Er is 
nagenoeg geen ondergroei aanwezig en de soort-
keuze van de houtsingels is niet altijd afgestemd 
op de vakbreedte. Per houtsingel moet worden 
gekeken welke boomsoort als hoofdstructuur van 
de wal in stand moet worden gehouden. Daarbij 
hebben houtsingels een ecologische en cultuur-
historische waarde en zorgen ze voor de verbin-
dingen in het groene netwerk van Soest. Boom-
vormers kunnen daarom wel toegepast worden, 
maar met grote tussenafstanden, zodat ook de 
ondergroei zich kan ontwikkelen.

Inrichtingsuitgangspunten: 
+  Soortkeuze afgestemd op vakbreedte, werken 

naar eindbeeld. 
+  Van belang voor houtsingels is hoge  

ruimtelijke, cultuurhistorische en ecologische 
kwaliteit. 

+  Houtsingels zorgen voor een groennetwerk dat 
zorgt voor een verbindende kwaliteit in Soest. 

+  Daarom boomvormers zoveel mogelijk toepas-
sen soms wel met grote tussenafstanden. 

+  Bosplantsoen is het uitgangspunt tenzij er door 
maatvoering en andere belangen (‘waarden en 
kwaliteiten’) dit niet gehaald kan worden. 

+  In de onderbeplanting streven we naar een eco-
logisch gedi erentieerde inheemse beplanting.

Beheeruitgangspunten:
+  Streven naar een laag mogelijke  

snoeifrequentie. 
+ Gedi erentieerd snoeien.
+  Bij ruimte werken naar mantel en  

zoomvegetatie de relatie tussen het stedelijke 
gebied en het landschap.



Bos  Ά
Waarde
Bijzondere plek volledig in bos.

Huidige situatie
Wonen in een bosomgeving is bijzonder, maar 
wanneer bomen groter gegroeid zijn leveren ze 
steeds vaker discussie op. Niet alleen het behoud 
van bomen is deel van die discussie, maar ook de 
vaak tegenstrijdige individuele belangen. Het gaat 
vaak om een tegenstelling tussen ‘liefde’ voor en 
ervaren overlast door de boom. Een evenwichtige 
belangenafweging tussen de waarde van de bo-
men, wonen in het bos en overlast is dus van be-
lang. Het is daarbij een maatschappelijk gegeven 
dat bewoners enige overlast van bomen moeten 
accepteren. Enige overlast weegt immers op te-
gen het nut en genot dat een boom verschaft.

Inrichtingsuitgangspunten: 
+  Bos met alle lagen. 
+  Brede grasstroken als scheiding en voor sociale 

veiligheid. 
+  Bij bos aansluiten op oorspronkelijke inrichting/

bostype (inheems), onderbeplanting is vaak wel 
wenselijk voor gelaagdheid, hierbij rekening 
houdend met sociale veiligheid.

Beheeruitgangspunten:
+  Regulier bosbeheer in verhoogde frequentie. 
+  Bestrijding exoten moet zeer frequent. 
+ Speci eke beheerplanning wordt opgesteld.



Parken ·
Waarde
De parken en grotere groenzones hebben naast 
hun ruimtelijke, structurele functie ook een 
belangrijke gebruiksfuncties zoals spelen, wan-
delen, etsen en sporten. Kortom, in de groen-
parels kunnen de inwoners van Soest recreëren 
en elkaar ontmoeten. Verder zorgen ze voor het 
groene karakter in de wijk/buurt en zijn daarmee 
belangrijke oriëntatie- en ontmoetingspunten. 
Deze parels moeten herkenbaar, beleefbaar en 
toegankelijk blijven en het karakter van Soest 
onderstrepen. Daarom onderscheidt iedere parel 
zich van de omgeving door een eigen herkenbare 
inrichting- en beheerkwaliteit. De ligging van de 
parken staan hiernaast weergeven 

Alle parken hebben dezelfde functie: 
verblijven/ recreatie

De parken/ grote groengebieden zijn:
1.    Evenemententerrein
2.    Emmamonument
3.    ’t Veenpark
4.    Honsbergen
5.    Smitsweg
6.    Vijverpartij Overhees
7.    Lazarusberg/ Noordelijke Eng
8.    Nassauplantsoen
9. Park Klein Engendaal
10.  Bloemheuvel
11.  Fietspad Mercury/ Apollo
12.  ’t Vliegdekpark
13.  Postweg

Inrichtingsuitgangspunten: 
+  Sterke focus op gebruikskwaliteit. 
+  Veel gebruik maken van standaard groen  

(bomen en gras).

Beheeruitgangspunten:
+  Regulier
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Geluidswallen  Έ
Waarde
Geluid reducerende functie.

Inrichtingsuitgangspunten: 
+  Wettelijke verplichting ivm geluidsreductie.

Beheeruitgangspunten:
+ 1 tot 2 keer maaien
+ Waar nodig houtige gewassen verwijderen
+  bespreken
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Soest zuid ΄

1

Speerpunt 
Zie structuurpaspoort bos.

Waarde van dit gebied 
+  Bosomgeving maakt dit uniek.

Prioriteit 
Geen prioriteit.

Gebiedskarakteristiek
Het groene beeld wordt gevormd door de 
brede groenstroken en het groen op particulier 
terrein. Groenvlakken met herkenbare identiteit, 
recreatie in de buurt. In het gebied liggen diverse 
oudere lanen. Veel vrijstaande huizen met 
bostuin (wonen in het bos) bepalen het beeld. 
Langs de randen met het buitengebied is een 
sterke verweving tussen het stedelijk groen en 
het bos zichtbaar.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Goed

Bomen Voldoende

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Goed Goed

Bomen Voldoende Matig

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Goed Goed

Bomen Goed Matig

Aandachtspunt
•  Bomen met beperkte levensverwachting  

en wortelopdruk.

Functie van het gebied woongebied,  
deels winkelgebied

Gebruiksintensititeit woongebied laag,  
winkelgebied hoog

Hoeveelheid  
openbaar groen

weinig

Hoeveelheid bomen veel

Beplanting (m2) 1.196 m2 (1963-2006)

Bomen (stuks) 884



Schoutenkampweg΅

�

Speerpunt 
Nvt.

Waarde van dit gebied 
+ Reguliere woonwijk.

Prioriteit 
Geen prioriteit.

Gebiedskarakteristiek
Het groene beeld wordt gevormd door de 
groenstroken en het groen op particulier terrein. 
De ruime opzet en de gehandhaafde oude 
bosstructuren dragen bij aan een bosrijk 
karakter.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Goed

Bomen Voldoende

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Goed Voldoende

Bomen Voldoende Matig

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Goed Goed

Bomen Voldoende Matig

Aandachtspunt
Geen.

Functie van het gebied woongebied

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

gemiddeld

Hoeveelheid bomen veel

Beplanting (m2) 6.918 m2 (1967-2012)

Bomen (stuks) 799 



Soest zuid 
winkelcentrumΆ

�

Speerpunt 
Bestaande hoofd- en wijkstructuur behouden  
en optimaliseren.

Waarde van dit gebied 
+  Groene omgeving, veel vrijstaande huizen met 

grotere tuinen.

Prioriteit 
Prioriteit 1: korte termijn.

Gebiedskarakteristiek
Dit deel van Soest Zuid kenmerkt zich met name 
door een diverse stijlopbouw van vrijstaande 
en twee onder een kap woningen. Het areaal 
groen is voornamelijk geconcentreerd langs de 
straten, waar bomen in verharding en smalle 
beplantingsvakken het beeld bepalen. De wijk 
heeft een stenig karakter. Door verschillende 
voorzieningen is de gebruiksdruk op de openbare 
ruimte hoog.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Slecht

Bomen Voldoende

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Matig Matig

Bomen Voldoende Slecht

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Matig Matig

Bomen Voldoende Matig

Aandachtspunten
•  Uitzondering hierbij is van Lenneplaan  

en Eikenlaan. 
•  Wortelopdruk her en der en beperkte  

levensverwachting.

Functie van het gebied woongebied en 
winkelgebied/
stationsgebied

Gebruiksintensititeit woongebied normaal,  
winkelgebied hoog

Hoeveelheid  
openbaar groen

gemiddeld

Hoeveelheid bomen gemiddeld

Beplanting (m2) 5.162  m2 (1963-2012)

Bomen (stuks) 634 



Soest midden·
�

Speerpunt 
Nvt.

Waarde van dit gebied 
+ Reguliere woonwijk.

Prioriteit 
Prioriteit 2: middellange termijn.

Gebiedskarakteristiek
Het groen in Soest Midden is beperkt aanwezig 
en bevindt zich langs de randen en op centrale 
punten, zoals rondom de Oude Kerk (historische 
kern Soest). De bomenstructuur vormt de 
verbindende schakel tussen deze verspreid 
liggende groene ruimtes. Het groen heeft een 
landschappelijke uitstraling. Daarnaast is de 
relatie met het buitengebied kenmerkend.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Matig

Bomen Matig

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Goed Goed

Bomen Matig Slecht

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Goed Matig

Bomen Matig Slecht

Aandachtspunt
•  Veel bomen met lagere levensverwachting  

en wortelopdruk.

Functie van het gebied woongebied en 
stationsgebied 

Gebruiksintensititeit hoog

Hoeveelheid  
openbaar groen

weinig

Hoeveelheid bomen gemiddeld

Beplanting (m2) 7.277 m2 (1968-2015)

Bomen (stuks) 692 



Zuiderlijke EnghΈ
�

Speerpunt 
Versterken en stimuleren van biodiversiteit.

Waarde van dit gebied 
+ Reguliere woonwijk.

Prioriteit 
Prioriteit 3: lange termijn

Gebiedskarakteristiek
Het aandeel stedelijk groen is beperkt en 
bevindt zich vooral langs de randen van de 
cultuurhistorische Engh. Centraal bevinden 
zich het landschappelijk agrarisch groen en de 
Algemene Begraafplaats (geen onderdeel van het 
GBP).

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Goed

Bomen Matig

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Goed Goed

Bomen Voldoende Voldoende

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Goed Voldoende

Bomen Voldoende Voldoende

Aandachtspunt
Geen.

Functie van het gebied woongebied 

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

weinig

Hoeveelheid bomen weinig

Beplanting (m2) 2.066 m2 (1970-2019)

Bomen (stuks) 262 



De Eng hoogbouwΉ
�Speerpunt 

Nvt.

Waarde van dit gebied 
+ Reguliere woonwijk.

Prioriteit 
Geen prioriteit.

Gebiedskarakteristiek
Het aandeel groen in dit gebied is omvangrijk met 
grote groenvoorzieningen tussen de ats. Het
groen heeft een open karakter met voornamelijk 
gazons en bomen.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Goed

Bomen Voldoende

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Voldoende Goed

Bomen Voldoende Voldoende

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Goed Goed

Bomen Voldoende Voldoende

Aandachtspunten
•  Hoge gebruiksdruk.
•  Enkele bomen met een lage levensverwachting.

Functie van het gebied woongebied 

Gebruiksintensititeit hoog

Hoeveelheid  
openbaar groen

veel

Hoeveelheid bomen gemiddeld

Beplanting (m2) 11.605 m2 (2005-2018)

Bomen (stuks) 511



De Eng centrumgebiedΊ
�

Speerpunt 
Nvt.

Waarde van dit gebied 
+ Reguliere woonwijk.

Prioriteit 
Geen prioriteit.

Gebiedskarakteristiek
Het groen in dit gebied heeft met name een 
functionele opzet. Oude houtsingels (Deze 
zijn apart opgenomen in structuurpaspoort 
houtsingels) maken onderdeel uit van de 
groenstructuur. Het groen in de woongebieden 
heeft een parkachtig karakter.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Goed

Bomen Goed

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Goed Goed

Bomen Goed Goed

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Goed Goed

Bomen Goed Goed

Aandachtspunt
•  Omgeving Boekweit wordt opgeknapt.

Functie van het gebied woongebied,  
publiek gebied

Gebruiksintensititeit hoog

Hoeveelheid  
openbaar groen

veel

Hoeveelheid bomen gemiddeld

Beplanting (m2) 16.958 m2 (1966-2011)

Bomen (stuks) 760



Prins Bernhardlaan
�

Speerpunt 
Nvt.

Waarde van dit gebied 
+ Reguliere woonwijk.

Prioriteit 
Prioriteit 2: middellange termijn.

Gebiedskarakteristiek
De oppervlakte groen is beperkt, dit komt door 
de stedenbouwkundige opzet van de wijk. De 
groenstructuur wordt met name gekenmerkt 
door bomen in woonstraten. Verspreid liggen 
enkele grotere groene gebieden, waaronder een 
groot evenemententerrein.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Matig

Bomen Matig

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Matig Matig

Bomen Voldoende Matig

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Matig Matig

Bomen Voldoende Voldoende

Aandachtspunt
Geen.

Functie van het gebied woongebied en 
evenemententerrein

Gebruiksintensititeit woongebied 
gemiddeld, 
evenemententerrein 
hoog

Hoeveelheid  
openbaar groen

gemiddeld

Hoeveelheid bomen laag

Beplanting (m2) 3.503 m2 (1964-2013)

Bomen (stuks) 254



NassauplantsoenΌ
�

Speerpunt 
Nvt.

Waarde van dit gebied 
+ Reguliere woonwijk.

Prioriteit 
Prioriteit 3: lange termijn.

Gebiedskarakteristiek
De oppervlakte groen in de woonstraten is 
beperkt, dit komt door de stedenbouwkundige 
opzet van de wijk. De groenstructuur wordt met 
name gekenmerkt door bomen in woonstraten. 
Verspreid liggen enkele grotere groene 
gebieden. Langs de rand ligt het parkgebied 
Nassauplantsoen.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Matig

Bomen Voldoende

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Matig Matig

Bomen Goed Goed

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Matig Matig

Bomen Goed Voldoende

Aandachtspunten
•  Als de beplanting vervangen moet worden, is dit 

lastig vanwege de bomen.
•  Enkele bomen met beperkte standplaats. 

Pr. Hendriklaan 
Nassauplantsoen (Hemelbomen )

Functie van het gebied woongebied

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

gemiddeld

Hoeveelheid bomen laag

Beplanting (m2) 4638 m2 (1964-2019)

Bomen (stuks) 271



Noordelijke Engh΄
��

Speerpunt 
Bestaande hoofd- en wijkstructuur behouden  
en optimaliseren

Waarde van dit gebied 
+ Reguliere woonwijk.

Prioriteit 
Prioriteit 3: lange termijn.

Gebiedskarakteristiek
De groenstructuur wordt met name gekenmerkt 
door bomen in woonstraten. Verspreid liggen 
grotere groene gebieden. Centraal ligt het 
parkgebied Lazarusberg. Langs de rand ligt 
een restant van de voormalige Engh, door het 
gebied zijn oude houtsingels aanwezig (zie ook 
structuurpaspoort houtsingels). De noordelijke 
eng maakt zichtbaar dat de wijken om de 
voormalige eng zijn aangelegd.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Voldoende

Bomen Matig

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Matig Matig

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Matig Matig

Aandachtspunt
Geen.

Functie van het gebied woongebied

Gebruiksintensititeit gemiddeld

Hoeveelheid  
openbaar groen

veel

Hoeveelheid bomen gemiddeld

Beplanting (m2) 4409 m2 (1977-2018)

Bomen (stuks) 427



Noorderweg΄΄ ��

Speerpunt 
Gebruik maken van de kracht van de  
samenleving.

Waarde van dit gebied 
+ Reguliere woonwijk.

Prioriteit 
Geen prioriteit.

Gebiedskarakteristiek
De groenstructuur wordt met name gekenmerkt 
door bomen in woonstraten en bomen in bermen 
langs doorgaande wegen. Het groen sluit aan 
de oostrand aan op het polderlandschap. In 
het gebied ligt een monument waar jaarlijks 
meerdere herdenkingen plaatsvinden.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Voldoende

Bomen Voldoende

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Voldoende Voldoende

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Voldoende Voldoende

Aandachtspunten
Visie Colenso bos?
Dr Rupertlaan
Stadhouderslaan

Functie van het gebied woongebied, 
winkelgebied

Gebruiksintensititeit hoog

Hoeveelheid  
openbaar groen

gemiddeld

Hoeveelheid bomen gemiddeld

Beplanting (m2) 6.020 m2 (1965-2016)

Bomen (stuks) 518 



Park Vredehof΄΅ ��

Speerpunt 
Versterken en stimuleren van biodiversiteit.

Waarde van dit gebied 
+ Reguliere woonwijk.

Prioriteit 
Prioriteit 1: korte termijn.

Gebiedskarakteristiek
Het groene beeld wordt met name gevormd 
door het groen op particulier terrein en de losse 
boombeplanting in de straten. De ruime opzet en 
park Colenso dragen bij aan het bosrijke karakter.
Zie ook structuurpaspoort parken.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Slecht

Bomen Slecht

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Matig Slecht

Bomen Matig Slecht

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Slecht Matig

Bomen Matig Slecht

Aandachtspunt
•  Visie opstellen + beheeropgave park Colenso.

Functie van het gebied woongebied en park 
(verblijfsgebied)

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

hoog

Hoeveelheid bomen laag (behoudens park)

Beplanting (m2) 2.478 m2 (1966-2013)

Bomen (stuks) 137



 ‘t Hart ΄Ά
��

Speerpunt 
Nvt.

Waarde van dit gebied 
+ Reguliere woonwijk.

Prioriteit 
Prioriteit 1: korte termijn.

Gebiedskarakteristiek
Door de stedenbouwkundige opzet is de 
hoeveelheid groen beperkt en is de gebruiksdruk 
op het groen hoog, met name vanuit de 
speelfunctie en hondenuitlaatfunctie. De arealen 
groen liggen verspreid en versnipperd in het 
gebied en hebben een relatief klein oppervlak. 
Het aandeel particulier groen is beperkt. Het 
gebied heeft een stenige uitstraling.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Slecht

Bomen Matig

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Slecht Slecht

Bomen Goed Matig

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Slecht Slecht

Bomen Goed Voldoende

Aandachtspunt
•  Enkele bomen met beperkte standplaats.

Functie van het gebied woongebied 

Gebruiksintensititeit hoog

Hoeveelheid  
openbaar groen

weinig

Hoeveelheid bomen weinig

Beplanting (m2) 9.496 m2 (1965-2018)

Bomen (stuks) 708

. Parkeerdruk.



 bedrijventerrein Soest΄·
��Speerpunt 

Nvt.

Waarde van dit gebied 
+ Functioneel en verkeersveilig.

Prioriteit 
Geen prioriteit.

Gebiedskarakteristiek
De groenstructuur op het bedrijventerrein 
kenmerkt zich door een omzoming van 
bosplantsoenstroken en bosschages. Op het 
bedrijventerrein is het aandeel groen beperkt. 
De bomenstructuur vormt de drager van de 
groenstructuur die zorgt voor herkenbaarheid  
en eenheid.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Voldoende

Bomen Voldoende

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Voldoende Voldoende

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Voldoende Voldoende

Aandachtspunten
•  Bosplantsoenvakken.
•  Incidenteel bomen met een lagere  

toekomstverwachting.

Functie van het gebied bedrijventerrein

Gebruiksintensititeit laag

Hoeveelheid  
openbaar groen

weinig

Hoeveelheid bomen gemiddeld

Beplanting (m2) 4.974 m2 (1984 -2017)

Bomen (stuks) 867 



 Boerenstreek΄Έ
��

Speerpunt 
Versterken en stimuleren van biodiversiteit.

Waarde van dit gebied 
+ Moderne inrichting met veel gras.

Prioriteit 
Geen prioriteit.

Gebiedskarakteristiek
De groenstructuur van Boerenstreek wordt 
gekenmerkt door een zonering van groen langs 
de randen van de wijk en een centraal park. Het 
centraal park vervult een belangrijke recreatieve 
functie en is van alle kanten bereikbaar. Het 
park en de randen hebben een landschappelijk 
karakter. Tussen de randen van de wijk en het 
park is het groen geconcentreerd aanwezig in 
hofjes met bomen.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Goed

Bomen Matig

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Goed Goed

Bomen Matig Matig

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Goed Goed

Bomen Matig Matig

Aandachtspunten
•  Aandacht voor de vaste plantenvakken.
•  Platanen Hofstedering.

Functie van het gebied woongebied en park 
(verblijfsgebied)

Gebruiksintensititeit hoog

Hoeveelheid  
openbaar groen

gemiddeld

Hoeveelheid bomen laag

Beplanting (m2) 4.056 m2 (1998-2017)

Bomen (stuks) 488



 Di Lassostraat΄Ή
��

Speerpunt 
Bestaande hoofd- en wijkstructuur behouden en 
optimaliseren.

Waarde van dit gebied 
+  Grotere groen gebieden tussendoor; 
+  Weinig ruimte tussen de woningen door oa 

parkeerdruk.

Prioriteit 
Prioriteit 1: korte termijn.

Gebiedskarakteristiek
Het groen bevindt zich tussen de woningen in de 
woonerven. Het groen hier bestaat met name uit 
bomen. Tussen de woongebieden bevinden zich 
aan de achterkanten van woningen grote groene 
gebieden met verschillende gebruiksfuncties. 
Langs de oostrand en westrand liggen vijvers. De 
oevers en aanliggende groene gebieden hebben 
een natuurlijk ruimtelijk karakter. Aan de noord 
en zuidrand liggen van oudsher lijnvormige ( ets)
verbindingen die worden gemarkeerd door 
opgaande houtsingels en bomen.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Slecht

Bomen Slecht

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Slecht Slecht

Bomen Slecht Slecht

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Slecht Slecht

Bomen Slecht Slecht

Aandachtspunt
•  Veel bomen met een lage levensverwachting.

Functie van het gebied woongebied en 
winkelgebied (klein)

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

gemiddeld

Hoeveelheid bomen gemiddeld

Beplanting (m2) 9.640 m2 (1979-2014)

Bomen (stuks) 835



Turfsteek΄Ί

��

Speerpunt 
Bestaande hoofd- en wijkstructuur behouden en 
optimaliseren.

Waarde van dit gebied 
+  Grotere groen gebieden tussendoor; 
+  Weinig ruimte tussen de woningen door oa 

parkeerdruk.

Prioriteit 
Prioriteit 1: korte termijn.

Gebiedskarakteristiek
Het groen bevindt zich tussen de woningen in 
hofjes. Langs de Turfstreek staan bomen.
Tussen de woongebieden bevinden zich aan 
de achterkanten van woningen grote groene 
gebieden met verschillende gebruiksfuncties. 
Aan de noord en zuidrand liggen van oudsher 
lijnvormige ( ets)verbindingen die worden
gemarkeerd door opgaande houtsingels. Aan de 
westkant is het open landschap zichtbaar.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Slecht

Bomen Matig

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Slecht Slecht

Bomen Slecht Matig

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Slecht Matig

Bomen Slecht Slecht

Aandachtspunt
•  Bomen met beperkte levensverwachting  

en wortelopdruk.

Functie van het gebied woongebied

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

gemiddeld

Hoeveelheid bomen weinig

Beplanting (m2) 5.820 m2 (1984-2016)

Bomen (stuks) 265

Turfstreek



Choristenpad΄

��

Speerpunt 
Nvt.

Waarde van dit gebied 
+ Groene linten tussen de huizen.

Prioriteit 
Geen prioriteit?

Gebiedskarakteristiek
Het groen bevindt zich tussen de woningen in 
hofjes. Tussen de woongebieden bevinden zich 
aan de achterkanten van woningen grote groene 
gebieden met verschillende gebruiksfuncties. 
Langs de oost- en zuidrand liggen vijvers. De 
oevers en aanliggende groene gebieden hebben 
een natuurlijk open karakter.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Goed

Bomen Matig

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Goed Voldoende

Bomen Matig Matig

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Goed Voldoende

Bomen Matig Matig

Aandachtspunten
•  Bosplantsoenvakken.
•  Veel bomen met een lage levensverwachting.

Functie van het gebied woongebied

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

veel

Hoeveelheid bomen gemiddeld

Beplanting (m2) 4.196 m2 (1975-2010)

Bomen (stuks) 317



Van der Weydenstraat΄Ό

��

Speerpunt 
Versterken en stimuleren van biodiversiteit.

Waarde van dit gebied 
+  Grotere groen gebieden tussendoor; 
+  Weinig ruimte tussen de woningen door oa 

parkeerdruk.

Prioriteit 
Geen prioriteit.

Gebiedskarakteristiek
Het groen bevindt zich tussen de woningen 
in verschillende hofjes. Tussen de woningen 
bevinden zich groene hofjes, aan de zuidkant 
bevinden zich aan de achterkanten van woningen 
enkele grote groene gebieden. Langs de westrand 
liggen vijvers. De oevers en aanliggende groene 
gebieden hebben een natuurlijk karakter. Aan de 
noord en zuidrand liggen van oudsher lijnvormige 
( ets)verbindingen die worden gemarkeerd door
opgaande houtsingels (zie structuurpaspoort 
houtsingels).

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Goed

Bomen Voldoende

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Goed Voldoende

Bomen Voldoende Voldoende

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Goed Voldoende

Bomen Voldoende Matig

Aandachtspunt
Geen.

Functie van het gebied woongebied en 
winkelgebied 
(bibliotheek, theater, 
etc.)

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

gemiddeld

Hoeveelheid bomen gemiddeld

Beplanting (m2) 11.209 m2 (1974-2013)

Bomen (stuks) 609

functies



Hazepad΅

��

Speerpunt 
Versterken en stimuleren van biodiversiteit.

Waarde van dit gebied 
+  Gelegen tegen buitengebied met mooie  

verbindingen binnen en buiten de kom.

Prioriteit 
Prioriteit 1: korte termijn.

Gebiedskarakteristiek
Het groen bevindt zich tussen de woningen. 
Enkele gebieden zijn geclusterd tot grotere 
groene gebieden met verschillende 
gebruiksfuncties Aan de westkant is het open 
landschap deels zichtbaar.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Slecht

Bomen Matig

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Slecht Slecht

Bomen Matig Slecht

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Slecht Slecht

Bomen Matig Slecht

Aandachtspunt
•  Herstellen boomstructuur Hazepad.

Functie van het gebied woongebied

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

gemiddeld

Hoeveelheid bomen gemiddeld

Beplanting (m2) 5.824 m2 (1988-2007)

Bomen (stuks) 282



KLM ats΅΄
��

Speerpunt 
Versterken en stimuleren van biodiversiteit.

Waarde van dit gebied 
+ Reguliere woonwijk.

Prioriteit 
Geen prioriteit.

Gebiedskarakteristiek
Dit gebied bevat een aantal atgebouwen en
heeft een groene parkachtige uitstraling met 
een open karakter met bomen, gazons en 
verschillende waterpartijen.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Goed

Bomen Voldoende

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Goed Goed

Bomen Voldoende Voldoende

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Goed Goed

Bomen Voldoende Voldoende

Aandachtspunt
Geen.

Functie van het gebied woongebied

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

veel

Hoeveelheid bomen veel

Beplanting (m2) 10.210 m2 (1970-2013)

Bomen (stuks) 693



Carrés Smitsveen΅΅
��

��

Speerpunt 
Gebruik maken van de kracht van de 
samenleving.

Waarde van dit gebied 
+  Mooie grote carré’s die uitnodigen om  

te gebruiken.

Prioriteit 
Prioriteit 2: middellange termijn.

Gebiedskarakteristiek
De groenstructuur wordt gekenmerkt 
door herhalende groene blokvormige 
buurtplantsoenen. Deze worden aan vier zijden 
omsloten door woningen en hebben daardoor 
een besloten karakter.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Voldoende

Bomen Matig

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Voldoende Matig

Bomen Matig Matig

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Matig Matig

Bomen Matig Matig

Aandachtspunt
•  Houtwal vraagt aandacht.
•  Veel bomen met een lage levensverwachting.

Functie van het gebied woongebied

Gebruiksintensititeit normaal 

Hoeveelheid  
openbaar groen

veel

Hoeveelheid bomen gemiddeld

Beplanting (m2) 6.709 m2 (1968-2015)

Bomen (stuks) 187



Klaarwater΅Ά
��

Speerpunt 
Gebruik maken van de kracht van de 
samenleving.

Waarde van dit gebied 
+ Reguliere woonwijk.

Prioriteit 
Geen prioriteit.

Gebiedskarakteristiek
In dit gebied zijn het centrale park en de oude 
houtsingels de drager van de groenstructuur. Het 
groen heeft een open karakter met voornamelijk 
bomen en gazons. Rondom het centrale park 
liggen de woonstraten waar bomen het beeld 
bepalen.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Goed

Bomen Matig

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Goed Matig

Bomen Voldoende Matig

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Goed Goed

Bomen Voldoende Voldoende

Aandachtspunt
•  W. van Hallhof, G. van der Veenstraat.

Functie van het gebied woongebied en park 
(verblijfsgebied)

Gebruiksintensititeit normaal en  
hoog (park)

Hoeveelheid  
openbaar groen

veel

Hoeveelheid bomen gemiddeld

Beplanting (m2) 14.413 m2 (1972-2011)

Bomen (stuks) 816



Smitsveen hoogbouw΅·
��

Speerpunt 
Versterken en stimuleren van biodiversiteit.

Waarde van dit gebied 
+ Grote open groen gebieden.

Prioriteit 
Prioriteit 3: lange termijn.

Gebiedskarakteristiek
Dit gebied kenmerkt zich door een parkachtige 
ruimte verweven tussen hoogbouw. Bomen en 
gazons bepalen hier met name het beeld.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Voldoende

Bomen Voldoende

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Voldoende Voldoende

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Voldoende Voldoende

Aandachtspunten
•  Aandacht voor bosplantsoen.
•  Enkele boom met een lage  levensverwachting.

Functie van het gebied woongebied

Gebruiksintensititeit hoog 

Hoeveelheid  
openbaar groen

veel

Hoeveelheid bomen veel

Beplanting (m2) 11.656 m2 (1969-2013)

Bomen (stuks) 1.266



Klein Engendaal΅Έ

��

Speerpunt 
Versterken en stimuleren van biodiversiteit.

Waarde van dit gebied 
+ Besloten woonbuurt, ruime openbare ruimte.

Prioriteit 
Prioriteit 2: middellange termijn.

Gebiedskarakteristiek
Dit groene gebied kenmerkt zich door de centrale 
houtsingel en de geluidswal langs de Koningsweg. 

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Matig

Bomen Voldoende

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Matig Matig

Bomen Voldoende Voldoende

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Matig Matig

Bomen Voldoende Voldoende

Aandachtspunten
•  Als de beplanting vervangen moet worden, is dit 

lastig vanwege de bomen.
•  Her en der een boom met beperkte  

levensverwachting.

Functie van het gebied woongebied

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

veel

Hoeveelheid bomen gemiddeld

Beplanting (m2) 7.185 m2 (1993-2003)

Bomen (stuks) 462



Bosstraat΅Ή

��

Speerpunt 
Versterken en stimuleren van biodiversiteit.

Waarde van dit gebied 
+ Reguliere woonwijk.

Prioriteit 
Prioriteit 2: middellange termijn.

Gebiedskarakteristiek
Dit gebied heeft een bosrijk karakter met bosrijke 
randen en houtsingels. De woonbuurten zijn 
in het bos gerealiseerd. Ook op particuliere 
terreinen bepalen bomen het bosrijke karakter 
van de wijk.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Matig

Bomen Voldoende

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Matig Matig

Bomen Voldoende Voldoende

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Matig Matig

Bomen Voldoende Voldoende

Aandachtspunt
•  Bosstraat integrale aanpak.

Functie van het gebied woongebied en park 
(verblijfsgebied)

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

veel

Hoeveelheid bomen veel

Beplanting (m2) 1.641 m2 (1991-1998)

Bomen (stuks) 359



Soestduinen΅Ί
Speerpunt 
Zie structuurpaspoort bos.

Waarde van dit gebied 
+ Bijzondere plek volledig in het bos.

Prioriteit 
Geen prioriteit.

Gebiedskarakteristiek
De groenstructuur van Soestduinen wordt 
gekenmerkt door groenvlakken met herkenbare 
identiteit, recreatie in de buurt en landgoederen 
vormen een belangrijke beeldkwaliteit van 
het groen. Daarnaast versterkt het groen op 
particuliere terreinen de bosrijke uitstraling.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Voldoende

Bomen Voldoende

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Voldoende Voldoende

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Voldoende Voldoende

Aandachtspunten
•  Middenlaan.

Functie van het gebied woongebied

Gebruiksintensititeit laag

Hoeveelheid  
openbaar groen

gemiddeld

Hoeveelheid bomen gemiddeld

Bosbeplanting (m2) 5.353 m2 (1920)

Bomen (stuks) 279

��



Simon Stevinlaan 
hoogbouw΅

��

Speerpunt 
Versterken en stimuleren van biodiversiteit.

Waarde van dit gebied 
+  Bijzondere inrichting, hoogbouw in een  

bosomgeving;
+ Hoge natuurwaarde; 
+ Door grasstroken geen onveilige inrichting.

Prioriteit 
Geen prioriteit.

Gebiedskarakteristiek
De groenkarakter kenmerkt zich door een 
bosachtig karakter waarin de diverse ats zijn
opgenomen. Grenzend aan de ats bevinden zich
gazons. 

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Goed

Bomen Goed

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Voldoende Voldoende

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Goed Goed

Bomen Goed Voldoende

Aandachtspunten
•  Alleen bosplantsoenvakken donker/somber 

sociaal onveilig
•  Enkele bomen met een mindere  

toekomstverwachting

Functie van het gebied woongebied

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

veel

Hoeveelheid bomen veel

Bosbeplanting (m2) 22.113 m2 (1958)

Bomen (stuks) 671



��

Antonie van 
Leeuwenhoeklaan΅Ό

Speerpunt 
Versterken en stimuleren van biodiversiteit.

Waarde van dit gebied 
+  Het groen in de rand loopt mooi over in het 

bosgebied; 
+ Zeer vogelrijk.

Prioriteit 
Geen prioriteit.

Gebiedskarakteristiek
Het groen tussen de woningen bestaat uit gazons, 
bomen en opgaande beplanting en sluit goed aan 
op het naastgelegen bosgebied. Aan de westzijde 
bevindt zich een bosperceel.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Goed

Bomen Voldoende

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Goed Goed

Bomen Voldoende Voldoende

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Goed Goed

Bomen Voldoende Voldoende

Aandachtspunt
•  Beukenlaan /Kerklaan.

Functie van het gebied woongebied

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

veel

Hoeveelheid bomen veel

Beplanting (m2) 3.822 m2 (1992-2017)

Bomen (stuks) 301

Laan met beuken / Kerklaan



��

Buys BallotlaanΆ
Speerpunt 
Bestaande hoofd- en wijkstructuur behouden  
en optimaliseren.

Waarde van dit gebied 
+  De oude cultuurhistorische structuur is al  

aanwezig maar kan zeker versterkt worden; 
+ Boomstructuur is duidelijk.

Prioriteit 
Geen prioriteit.

Gebiedskarakteristiek
Het groen in de woonstraten bestaat uit heesters 
en bomen. Tussen de woningen bevinden zich 
grotere groene gebieden met daarin ook gazons. 

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Voldoende

Bomen Goed

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Voldoende Matig

Bomen Voldoende Goed

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Goed Voldoende

Aandachtspunten
•  Indien beplanting vervangen moet worden is dit 

lastig vanwege bomen.
•  Enkele bomen met een mindere  

toekomstverwachting

Functie van het gebied woongebied

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

gemiddeld

Hoeveelheid bomen gemiddeld

Beplanting (m2) 4.069 m2 (1965-2018)

Bomen (stuks) 151



��

Generaal 
Winkelmanstraat Ά΄

Speerpunt 
Bestaande hoofd- en wijkstructuur behouden  
en optimaliseren.

Waarde van dit gebied 
+ Openbaar groen is niet krachtig; 
+  Oude bomen geven sfeer maar structuur is  

niet duidelijk.

Prioriteit 
Prioriteit 3: lange termijn.

Gebiedskarakteristiek
Het groen in de woonstraten bestaat uit heesters 
en bomen, op een enkele plek bevinden zich ook 
gazons.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Matig

Bomen Goed

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Voldoende Matig

Bomen Voldoende Voldoende

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Goed Voldoende

Aandachtspunt
•  Indien beplanting vervangen moet worden is  

dit lastig vanwege bomen.
•  Vanwege wortelopdruk voldoende.

Functie van het gebied woongebied

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

gemiddeld

Hoeveelheid bomen weinig

Beplanting (m2) 1.385 m2 (1993-2006)

Bomen (stuks) 67
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Rademakerstraat Ά΅
Speerpunt 
Nvt.

Waarde van dit gebied 
+  Winkelstraat is prominent aanwezig; 
+ Nieuwe inrichting heeft goede uitstraling.

Prioriteit 
Prioriteit 1: korte termijn.

Gebiedskarakteristiek
Het groen in de woonstraten bestaat uit heesters 
en bomen. Tussen de woningen bevinden zich 
enkele groene gebieden met daarin ook gazons. 
De winkelstraat (Rademakerstraat) kenmerkt zich 
door bomen en blokhagen. In het gebied ligt een 
monument waar jaarlijks meerdere herdenkingen 
plaatsvinden.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Voldoende

Bomen Voldoende

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Voldoende Goed

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Goed Voldoende

Aandachtspunt
•  50% van de beplanting moet nog worden  

gerenoveerd.
•  Moerbessenberg en Fokkerstraat bomen  

en heesters.

Functie van het gebied woongebied, 
winkelgebied

Gebruiksintensititeit normaal en hoog 
(winkelgebied)

Hoeveelheid  
openbaar groen

gemiddeld

Hoeveelheid bomen gemiddeld

Beplanting (m2) 4.361 m2 (1965-2013)

Bomen (stuks) 250
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Versteeghlaan ΆΆ
Speerpunt 
Nvt.

Waarde van dit gebied 
+ Reguliere woonwijk.

Prioriteit 
Prioriteit 1: korte termijn.

Gebiedskarakteristiek
Het groen in de woonstraten bestaat met name 
uit heesters en bomen. Langs de provinciale weg 
bevindt zich een groene geluidswal en boven op 
het dek ligt Het Vliegdekpark met heidevegetatie.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Slecht

Bomen Slecht

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Slecht Slecht

Bomen Slecht Slecht

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Slecht Slecht

Bomen Slecht Slecht

Aandachtspunt
Geen.

Functie van het gebied woongebied en park 
(verblijfsgebied)

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

gemiddeld

Hoeveelheid bomen weinig

Beplanting (m2) 2.064 m2 (1976-2014)

Bomen (stuks) 159

Dit park ligt op de grens met gebied 34.



Soesterberg noordΆ·
Speerpunt 
Bestaande hoofd- en wijkstructuur behouden en 
optimaliseren.

Waarde van dit gebied 
+  Nu laag, integrale herinrichting volgt.

Prioriteit 
Geen prioriteit.

Gebiedskarakteristiek
Dit bedrijventerrein wordt getransformeerd tot 
woongebied. De groenstructuur van dit gebied 
kenmerkt zich door een gedeeltelijke omzoming 
van bosplantsoenstroken en heeft deels uitzicht 
op het naastgelegen park Vliegbasis Soesterberg.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Voldoende

Bomen Matig

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Matig Matig

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Matig Voldoende

Bomen Matig Matig

Aandachtspunt
•  Weinig groen.
•  Bomen vraagt nader inspectie.

Functie van het gebied woongebied en 
bedrijventerrein

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

gemiddeld

Hoeveelheid bomen gemiddeld

Beplanting (m2) 4.051 m2 (1965-2000)

Bomen (stuks) 311
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CasinoΆΈ
Speerpunt 
Bestaande hoofd- en wijkstructuur behouden en 
optimaliseren.

Waarde van dit gebied 
+ Reguliere woonwijk.

Prioriteit 
Prioriteit 3: lange termijn.

Gebiedskarakteristiek
Dit gebied kenmerkt zich door laanbeplanting en 
de groene uitstraling wordt vooral bepaald door 
het groen op particuliere terreinen.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Voldoende

Bomen Voldoende

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Voldoende Voldoende

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Voldoende Matig

Aandachtspunt
Geen.

Functie van het gebied woongebied

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

gemiddeld

Hoeveelheid bomen gemiddeld

Beplanting (m2) 786 m2 (1970-2018)

Bomen (stuks) 180
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Egghermonde ΆΉ
Speerpunt 
Gebruik maken van de kracht van de 
samenleving.

Waarde van dit gebied 
+  Veel groen in directe leefomgeving.

Prioriteit 
Prioriteit 1: korte termijn.

Gebiedskarakteristiek
Dit gebied ligt op het voormalige terrein van 
landgoed Egghermonde. Langs het groen in 
de woonstraten, bevindt zich in het zuidelijke 
deel achter de woningen een aaneengesloten 
groen gebied met een bosachtig karakter. 
Tegen het oude landgoed aan bevindt zich een 
parkzone met een bosje, speelplekken en een 
hondenuitlaatterrein.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Voldoende

Bomen Matig

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Matig Matig

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Matig Matig

Aandachtspunt
•  10 % slecht, moet nog worden gerenoveerd.
•  Her en der bomen met beperkte  

levensverwachting en wortelopdruk  
Vliegtuiglaan.

Functie van het gebied woongebied en park 
(verblijfsgebied)

Gebruiksintensititeit normaal en park hoog

Hoeveelheid  
openbaar groen

gemiddeld

Hoeveelheid bomen veel

Beplanting (m2) 9.145 m2 (1975-2012)

Bomen (stuks) 634
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Veldmaarschalk 
Montgomery ΆΊ

Speerpunt 
Bestaande hoofd- en wijkstructuur behouden  
en optimaliseren.

Waarde van dit gebied 
+  Veel grote bomen geven bosachtig karakter; 
+ Onduidelijk in laanstructuur.

Prioriteit 
Geen prioriteit.

Gebiedskarakteristiek
Dit gebied kenmerkt zich door laanbeplanting 
en de groene uitstraling wordt vooral bepaald 
door het groen op particuliere terreinen en 
de bosranden van het noordelijk gelegen Park 
Vliegbasis Soesterberg.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Voldoende

Bomen Goed

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Voldoende Voldoende

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Matig Voldoende

Bomen Voldoende Voldoende

Aandachtspunt
•  Weinig groen, bosplantsoenvakken vraagt  

aandacht.
•  Kwaliteit nader onderzoeken vooral bij  

Banningstraat.

Functie van het gebied woongebied met 
enkele grote bedrijven 

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

gemiddeld

Hoeveelheid bomen weinig

Beplanting (m2) 87 m2 (2018)

Bomen (stuks) 89
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Apollo / MercuryΆ
Speerpunt 
Versterken en stimuleren van biodiversiteit.

Waarde van dit gebied 
+  Unieke plaats vanuit geschiedenis;
+ Groen kan meer accent krijgen.

Prioriteit 
Geen prioriteit.

Gebiedskarakteristiek
Dit gebied kenmerkt zich door brede lommerrijke 
wegen. De voorkanten van de woningen wijken 
ten opzichte van de wegen, waardoor groene 
hofjes ontstaan. Aan het doorgaande etspad ligt
een groter groene functionele parkzone en aan 
de zuidzijde bevindt zich langs de A28 een groene 
geluidswal.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Slecht

Bomen Goed

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Goed Goed

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Voldoende Voldoende

Bomen Goed Goed

Aandachtspunt
•  Slechte hoeken met kale plekken (40%).

Functie van het gebied woongebied en park 
(verblijfsgebied)

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

veel

Hoeveelheid bomen veel

Beplanting (m2) 7.010 m2 (1977-2016)

Bomen (stuks) 615
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Korndor erlaanΆΌ
Speerpunt 
Bestaande hoofd- en wijkstructuur behouden 
en optimaliseren.

Waarde van dit gebied 
+ Reguliere woonwijk.

Prioriteit 
Geen prioriteit.

Gebiedskarakteristiek
Centraal in dit gebied bevindt zich de oude 
sortie Korndor erlaan. Aan weerszijden ligt
in de toekomst een woonwijk. Ten oosten 
wordt momenteel de woonwijk Groene 
Hoogte gebouwd. Deze bestaat uit een tweetal 
woonbuurten gescheiden door een centraal 
park. Langs de Richelleweg wordt deze wijk 
afgeschermd met een groen geluidsscherm. De 
andere nieuwe woonwijk krijgt een boskarakter. 
De bestaande boomstructuren worden 
grotendeels ingepast.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Goed

Bomen Goed

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Goed Goed

Bomen Goed Goed

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Goed Goed

Bomen Goed Goed

Aandachtspunt
Geen.

Functie van het gebied woongebied

Gebruiksintensititeit normaal

Hoeveelheid  
openbaar groen

gemiddeld 

Hoeveelheid bomen gemiddeld 

Bosbeplanting (m2) 8.833 m2 (1940)

Bomen (stuks) 138
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Centurionbaan·
Speerpunt 
Nvt.

Waarde van dit gebied 
+ Regulier bedrijventerrein.

Prioriteit 
Geen prioriteit.

Gebiedskarakteristiek
De groenstructuur van dit het bedrijventerrein 
kenmerkt zich door een centraal langgerekt 
groengebied met gazons en bomen. 

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteit

Beplanting Goed

Bomen Goed

Instandhouden  
en veiligheid

Beheerbaar

Beplanting Goed Goed

Bomen Goed Goed

Waarde en 
functies

Kwaliteit voor 
kwantiteit

Beplanting Goed Goed

Bomen Goed Goed

Aandachtspunt
Geen.

Functie van het gebied bedrijventerrein

Gebruiksintensititeit laag

Hoeveelheid  
openbaar groen

gemiddeld

Hoeveelheid bomen gemiddeld

Beplanting (m2) 148 m2 (2015)

Bomen (stuks) 44
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