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INLEIDING
Vught, Helvoirt en Cromvoirt zijn drie 
prachtige, groene dorpen. Met laanstruc-
turen en parken binnen de bebouwde 
kom en omringd door uitgestrekte land-
goederen, ecologische hoofdstructuur 
en diverse Natura 2000-gebieden. Deze 
omgeving is onderdeel van onze rijkdom 
en aantrekkingskracht. 

Tegelijkertijd wordt onze groene leefomge-
ving bedreigd door verzuring, vermesting, 
verdroging, brandgevaar en versnippering. 
En natuurlijk ook door bouwplannen. Terwijl 
we onze groene leefomgeving juist moeten 
versterken. Niet alleen omdat we er prettig 
willen wonen, werken en recreëren, maar 
ook om om te gaan met extremer weer: lan-
gere periodes van droogte, meer hittegolven 
en heftige regenbuien. Deze gevolgen van 
klimaatverandering kunnen worden opge-
vangen door meer groen binnen en buiten 
de dorpen. Maar meer groen heeft nóg een 
heel belangrijk voordeel: het is goed voor 
onze gezondheid en verhoogt de leefbaar-
heid. PvdA-GroenLinks heeft zes concrete 
voorstellen om onze omgeving groener te 
maken. Zo zorgen we ervoor dat we onze 
groene rijkdom beschermen én versterken.
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DAT VRAAGT OM 
SAMENWERKING
Het versterken van het groen en klimaat-
adaptatie vraagt een bewuste en andere 
inrichting van onze omgeving. Dat kan én 
wil de overheid niet alleen. De gemeente is 
vaak eigenaar van de openbare ruimte in de 

dorpen en grote delen van het buitengebied. 
Maar de meeste gronden zijn particulier 
bezit: tuinen, landgoederen en gronden. Dat 
betekent dat de oplossing nooit alleen van 
de gemeente kan komen. We zullen pro-
jectontwikkelaars en eigenaren van tuinen, 
bedrijventerreinen en gronden moeten sti-
muleren om samen te investeren in groen. 
PvdA-GroenLinks ziet daarvoor kansen met 
een mix van verleiding met voordelen en 
afdwingen met regelgeving. En door als ge-
meente zelf het goede voorbeeld te geven.

ONZE VOORSTELLEN 
VOOR EEN GROENERE 
LEEFOMGEVING

1. Meer bomen en 
groenblauwe verbindingen
Om meer CO2 te binden en 
klimaatverandering tegen te gaan, 
moeten er veel meer bomen aangeplant 
worden. Tegelijkertijd zijn veel bestaande 
natuurgebieden in onze omgeving 
kwetsbaar. PvdA-GroenLinks wil het 
aanplanten van bomen én het versterken 
van natuurgebieden met elkaar verbinden. 
Daarom stellen we voor om rondom onze 
gemeente meer groenblauwe verbindingen 
aan te leggen. Hiermee maken we de 

natuur robuuster en beter bestand tegen 
bedreigingen.
Dit willen we realiseren door:

• Samen met inwoners van Vught in vijf 
jaar 31.000 nieuwe bomen te planten. 
Eén voor elke inwoner van onze 
gemeente. Door verbindingen tussen 
natuurgebieden hiervoor te bestemmen, 
ontstaat er ruimte voor deze aanplant 
in het buitengebied en de randen van 
onze dorpen.

• De natuurgebieden te omringen met 
voedselbossen als buffer. Dit biedt 
ook mogelijkheden voor economische 
ontwikkelingen en educatieve 
doelstellingen. Waar mogelijk kan dit 
coöperatief worden opgestart.

• In overleg met agrariërs de bestaande 
landbouwgronden te herverkavelen om 
geschikte gronden logischer in te delen. 
Hiermee komen gronden en stroken 
vrij om te kunnen gebruiken voor de 
aanplant van bomen. Bijvoorbeeld aan 
de zuidzijde van De Gement langs het 
kanaal. 

• Randen van graslanden anders 
inrichten om te komen meer 
bloemenranden en bomenrijen.

• Binnen de bebouwde kom ook nieuwe 
verbindingen maken. De verdiepte 
ligging van het spoor biedt hiervoor 
mooie kansen.

WIST JE DAT? 
• Meer groen wateroverlast kan 

voorkomen?

• Meer groen zorgt voor meer 
verkoeling?

• Meer groen bijdraagt aan een betere 
gezondheid en hoger welzijn?

• Meer groen zorgt voor meer sociale 
cohesie en minder verloedering, 
overlast en criminaliteit?

• Meer groen zorgt voor een 
aantrekkelijker vestigingsklimaat voor 
inwoners en bedrijven?

• Meer groen zorgt voor meer 
biodiversiteit?

• Meer groen de waarde van huizen en 
kantoren verhoogt? 

Bron: Wageningen University &  
Research, ‘Groen in de stad’



EEN GROEN EN GEZOND VUGHT | PAGINA 3 
Kansen voor groene verbindingen



EEN GROEN EN GEZOND VUGHT | PAGINA 4 

2. Ander maaibeleid en 
plantkeuzes
Vught kent nog te veel strak gemaaide 
gazons en bermen. Sommigen vinden 
dat mooi, maar het voegt weinig toe aan 
biodiversiteit en voor het vasthouden van 
water in de bodem. Ook werkt dit plagen in 
de hand, zoals we gemerkt hebben met de 
processierups. Daarom wil PvdA-Groen-
Links inzetten op een ander maaibeleid en 
soorten beplanting binnen de bebouwde 
kom. 
Met meer kruidenrijke bermen en andere 
beplanting verbeteren we de biodiversiteit. 
Dat vraagt om bewuste keuzes om te kie-
zen voor drassige plekken, hoge rietkra-
gen, omgevallen boomstammen, hoog gras 
en kruiden etc. Door te kiezen voor andere 
planten met diepere wortels, houden we 
meer water en voedingsstoffen vast in de 
bodem. Dat is goed voor extremere weers-
omstandigheden zoals heftige regenval en 
langere periodes van droogte. 
Daarom willen we:

• Meer plekken langs grasvelden en 
bermen waar ‘stepping stones’ worden 
gerealiseerd. Hier wordt extra ruimte 
geboden aan natuurlijke ontwikkeling 
met natte plekken of hogere begroeiing. 
Deze gebieden worden buiten het regu-
liere maaischema gehouden.

• Andere plantkeuze voor groenstroken 
en bloemperken. Bewust kiezen voor 
planten die dieper wortelen en daarmee 
zorgen voor een betere bodemgesteld-

heid en meer capaciteit om water vast 
te houden.

• Invoeren van een ander maaibeleid, zo-
als gefaseerd maaien of sinusmaaien. 
Bij gefaseerd maaien, wordt elke keer 
slechts 2/3 van een strook gemaaid 
en blijft op 1/3 hoger gras staan. Bij 
sinusmaaien worden er slingerende 
paden gemaaid, waarbij een deel van 
het gras blijft staan. Hierdoor ontstaat er 
meer variatie in het grasland. Dit ande-
re maaibeleid zorgt ervoor dat er altijd 
beschutting en voedsel is voor vlinders, 
bijen en vogels.

• Betere voorlichting geven aan omwo-
nenden. Op veel plekken in Vught is het 
maaibeleid al vaker aangepast vanwege 
klachten van de buurt. Een natuurlij-
kere berm wordt direct gekoppeld aan 
ratten of vervuiling. Deze vooroordelen 
moeten worden weggenomen, door 
uit te leggen wat de voordelen zijn van 
een natuurlijkere inrichting van onze 
omgeving. Zo is een natuurlijkere omge-
ving met meer natuurlijke vijanden ook 
belangrijk voor de bestrijding van een 
processierupsenplaag.

3. Meer groene verplichtin-
gen bij nieuw-bouw en re-
constructies
Het realiseren van woningen of kantoren in 
een groene omgeving verhoogt de waarde. 
Maar het is ook lastig voor een ontwikke-
laar als bestaand groen in de weg staat of 
als groene maatregelen extra investeringen 

vragen. Wanneer deze niet voorwaardelijk 
zijn, delft het groene belang toch vaak het 
onderspit. PvdA-GroenLinks vindt dat deze 
belangen beter verankerd dienen te wor-
den in randvoorwaarden voor projecten.
Daarom willen we:

• De bestaande groenstructuur en bo-
men als uitgangspunt nemen bij nieuwe 
bouwprojecten of reconstructies van 
straten. Voor de start van de planont-
wikkeling moet eerst een bomenanalyse 
plaatsvinden, zodat de staat van het 
groen bekend is. Dit moet de start zijn 
van een project i.p.v. het sluitstuk.

• Bij nieuwe projecten worden verplicht 
maatregelen genomen om meer water 
te kunnen opvangen en bergen. Mini-
maal om de eigen watercapaciteit te 
borgen, maar beter nog om extra capa-
citeit te realiseren.

• Een nieuw project laat de omgeving 
groener achter dan deze was bij de 
start. Daarbij moet vooral worden inge-
zet op de kwaliteit van het groen. Bij-
voorbeeld door ruimte te bieden voor de 
aanplant van nieuwe toekomstbomen, 
zodat deze echt tot wasdom kunnen 
komen.

• Nieuwe panden worden ‘natuurinclusief 
gebouwd’. Daarmee bedoelen we niet 
alleen dat dieren er kunnen wonen, 
maar ook dat mensen kunnen genieten 
van een letterlijk bloeiende en groene 
omgeving. 

• Bij nieuwbouw worden nieuwe bewo-
ners uitgedaagd om samen het ge-
meenschappelijk groen in de buurt in te 

richten en te ontwikkelen. Dat gaat ver-
der dan ‘betrokken worden bij een plan’, 
bewoners maken samen keuzes binnen 
natuurvriendelijke kaders.

• Monumentale en/of waardevolle bomen 
worden bij voorkeur geen onderdeel van 
een privaat terrein. Daarmee wordt het 
behoud niet afhankelijk gemaakt van de 
aandacht die de eigenaar ervoor heeft.

4. Minder verharding in de 
openbare ruimte
Zoveel mogelijk overbodige tegels en 
verharding moeten worden verwijderd en 
vervangen worden door groen. Daarom wil 
PvdA-GroenLinks inwoners uitdagen actief 
aan de slag te gaan met groen in hun om-
geving. Daarom willen we:

• Actief meewerken aan het omvormen 
van grasvelden of pleinen tot een open-
bare (pluk)tuin van de buurt. De buurt 
plukt zelf de vruchten van deze tuin en 
draagt zorg voor het onderhoud. De ge-
meente helpt waar nodig. 

• Voorstellen van inwoners waar tegels 
vervangen kunnen worden door groen 
of waterdoorlatende bestrating worden 
omarmd. 

• Geveltuinen toestaan, waarbij inwoners 
zelf de eigen straat groener kunnen in-
richten. Belangrijk aandachtspunt hierbij 
is of de stoep breed genoeg is en blijft 
i.v.m. de toegankelijkheid.

• Eigenaren van bedrijfsterreinen die mee 
willen helpen en hun terrein groener 
en waardevoller willen maken, kunnen 
rekenen op steun en hulp van de ge-
meente. 
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5. Meer aandacht voor 
bewustwording
In Vught, Helvoirt en Cromvoirt zijn 
veel enthousiaste inwoners die actief 
bezig zijn met het informeren over en 
beschermen van de groene omgeving. 
Deze bewustwording is van groot belang 
en PvdA-GroenLinks wil deze versterken 
door deze partijen te ondersteunen. Dat 
kan enerzijds door als gemeente vaker 
te informeren en voor te lichten. Maar 
om inwoners in beweging te krijgen, wil 
PvdA-GroenLinks het enthousiasme van 
verenigingen en initiatieven benutten. Zij 
kunnen andere inwoners beter stimuleren 
om hun tuinen anders in te richten, dan dat 
de gemeente dat kan. Daarom willen we:

• Elk kwartaal een themapagina over 
energie, groen en afval opnemen in Het 
Klaverblad met ruimte voor organisaties 
uit Vught om inwoners te informeren. 
Hiermee wordt meer bekendheid 
gegeven aan wat de gemeente én 
organisaties doen, waardoor er ook 
meer begrip ontstaat en mogelijk meer 
mensen zich gaan inzetten.

• Het burgerinitiatief KANT structurele 
financiële ondersteuning bieden voor 
klimaatbewustzijnsprojecten. 

• Voortzetten en versterken van de 
natuur- en milieueducatie op alle 
basisscholen. Meewerken aan 
groene schoolpleinen, zorgen 
voor groene speelplekken in de 
nabijheid, bevorderen dat iedere 

basisschoolleerling minimaal één 
keer naar een bijzonder natuurgebied 
is geweest, ruimte bieden voor het 
aanplanten van bomen.

• Groene vrijwilligers extra ondersteuning 
bieden vanuit de gemeente. 

6. Groener Gemeentelijk 
Rioleringsplan
In 2021 wordt een nieuw Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP) opgesteld. PvdA-
GroenLinks wil dit nieuwe GRP vergroenen 
door twee nieuwe maatregelen op te 
nemen:

• Korting op rioolheffing 
Voortuinen die worden ingericht 
als parkeerplaats. Achtertuinen die 
onderhoudsvriendelijk geheel worden 
betegeld. Het is een verschrikking 

voor de opvang, berging en afvoer van 
water (en voor de biodiversiteit). Het 
zorgt ook voor meer druk op het riool 
tijdens heftigere regenbuien. Terwijl 
een groenere tuin juist wel water kan 
opvangen en vasthouden om te laten 
infiltreren in de bodem. En beter is voor 
insecten en vogels. Daarom wil PvdA-
GroenLinks inwoners met een groenere 
tuin belonen met een korting op de 
rioolheffing. Geen ‘tegeltax’, maar een 
‘groenkorting’. 

• Subsidie voor groene daken 
Groene daken hebben tal van 
voordelen. Voor de riolering is vooral 
belangrijk dat ze water langer kunnen 
vasthouden. Dit vermindert de druk 
op de riolering. Met subsidie voor 
groenere daken verbeteren we dus de 
klimaatbestendigheid van ons riool.

Meer weten over onze groene voorstel-
len? Kijk dan op www.PvdA-GL.nl/Groen

Meer weten over andere plannen van 
PvdA-GroenLinks.  
Kijk dan op www.PvdA-GL.nl.

VEEL WAARDERING VOOR 
GROENE LEEFOMGEVING
Naast alle voordelen van groen voor klimaat, gezondheid en leefbaarheid, 
wordt het ook hoog gewaardeerd door inwoners. Uit onderzoek van Motivaction 
in juli 2020 blijkt dat 74% van de Nederlanders vindt dat investeren in natuur 
onderdeel moet uitmaken van herstelplannen na de coronacrisis. Ook gaf 62% 
aan dat ze deze periode beter zijn doorgekomen, omdat ze konden ‘ontsnap-
pen’ in de natuur. 

Bron: Onderzoek “Samen herstellen” door Motivaction in opdracht van de 
Vogelbescherming Nederland. 


