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Aantrekkelijk en logisch:
•	 Met ordening, afwisselend
•	 Logisch en functioneel 
•	 Bewuste keus natuurlijk en 

cultuurlijk 

Goede beeldkwaliteit:
•	 Heel, veilig, degelijk en 

netjes
•	 Beheerbaar, afgewogen 

prijs-kwaliteit 

Uitnodigende hoofdstructuur: 
•	 Parken open naar de wijk
•	 Lopen langs groenblauwe 

structuren 
•	 Beleefbaar landschap 

Gebruiksvriendelijk groen:
•	 Alle gebruiksmotieven een 

plek
•	 Elk park een eigen 

combinatie van gebruik
•	 Levendig stadswater 

Ecologisch gezond:
•	 Natuur afgestemd op 

ondergrond, gebruik en 
natuurdoelen

•	 Compleet natuurplaatje in 
boerenland

•	 Aaibare stadsnatuur
•	 Hoogwaardige en 

basisnatuur in parken en 
groenblauwe structuur

Groen dichtbij:
•	 In elke straat natuur en 

groen 
•	 Openbaar en privé
•	 Balans groen en rood, 

voldoende groen 

Groen dooraderde stad:
•	 Groen van rand tot kern
•	 Groene structuren

Gebiedseigen groen: 
•	 Meppels groen: bomen, 

water en parken 
•	 Stijlkenmerken per wijk 
•	 Verhaal van het landschap
•	 Eigen identiteit parken en 

historische lijnen 

Indrukwekkend groen:
•	 Groen doet iets met je
•	 Spreekt al je zintuigen aan

Vitaal groen:
•	 Groen gaat lang mee, mag 

oud worden
•	 Gezond groen 

Toekomstbestendig groen:
•	 respect voor de omgeving 
•	 cultuurhistorie bewaren
•	 zuinig op zeldzaamheid en 

ouderdom
•	 robuust, biodivers en 

klimaatbestendig

Onze ambitie: Drie keer groener!

Ik zie goed groen

Ik ervaar mijn groen Meppel

Ik zorg voor gezond groen
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Samenvattende brochure “Zo doen we groen!“



2

Hoe willen we sturen?

De ambitie per gebied

Voor groen met grote algemene waarde stellen we kaders en voeren wij de regie. In stedelijk 
gebied noemen we dit de Groene hoofdstructuur, bestaande uit de parken en groenblauwe structuur. 
Voor groen met buurtbelang stellen we algemene doelen en is ruimte voor eigen inzet van bewoners. 
In stedelijk gebied noemen we dit de Groene nevenstructuur.

In het buitengebied is de provincie verantwoordelijk voor de groene waarden in het Buitengebied 
Reestdal. Hier stellen we beperkt aanvullende kaders. In het overige Buitengebied delen provincie, 
gemeente, waterschap en eigenaren de verantwoordelijkheid voor de groene waarden. Hier stellen 
we kaders en voeren de regie, gericht op samenwerking.

Groen generiek
Goed groen
•	 Aantrekkelijk en logisch: afgestemd op plek, 

functioneel en beheerbaar
•	 Gezond en vitaal: bestand tegen ziekten en 

klimaat, passend bij bodem
•	 Goede beeldkwaliteit: heel, degelijk, veilig en 

voldoende netjes, KOM-niveau Basis

Indrukwekkend groen
•	 indrukwekkende accenten: wauw!, 

spannend, anders, seizoenen
•	 met al je zintuigen, erbij kunnen komen, 

vast te pakken en mee naar huis te nemen 

Ruimte voor bomen
•	 Dak van boomkronen groeit mee 
•	 Juiste boom op de juiste plek, zorgvuldig 

plaatsen
•	 Bomen begeleiden, door grootte, structuur 

en vorm

Gezonde bomen
•	 Bomen die oud kunnen worden, de ruimte 

hebben
•	 Gevarieerd en gezond bomenbestand
•	 Bomen die bijdrage leveren aan natuur 

Groene invalswegen
•	 Groene stad ervaren, groene invalswegen tot 

centrumring
•	 Historische invalswegen met authentieke 

inheemse bomenrij/laan 
•	 Moderne entrees met groene allure

Levendig stadswater
•	 Verweven met de stad, toegevoegde waarde
•	 Goede belevingswaarde en te gebruiken, 

duidelijk waarvoor water is bedoeld
•	 Basisnatuurwaarde in alle stadswateren

Groenblauwe structuur
Groene vingers in de stad
•	 Continue structuur naar alle windstreken
•	 Verweven met de stad, typisch Meppels 

karakter

Eigen gezicht langs het water
•	 Kanalen, grachten en beken hebben een 

eigen gezicht

Recreatieve verbinding van binnen naar buiten
•	 Wandelen vanaf binnenstad tot buitengebied
•	 Water is beleefbaar of nabijheid ervan 
afleesbaar

Natuur tot in de stad
•	 Kanalen en grachten zijn blauwe snelwegen
•	 Langs de beken hoogwaardige natuur
•	 Groene structuren hebben basisnatuur
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Parken
Parken met een eigen identiteit
•	 Elk park heeft een eigen identiteit
•	 Past bij de wijk, open en uitnodigend naar de 

wijk toe

Eigen combinatie gebruiksmogelijkheden
•	 Op basis van waarvoor een park zich leent
•	 Elk park nodigt in elk geval uit tot 

ontmoeten, ontspannen en bewegen
•	 Aanbod voor alle gebruiksmotieven in Meppel

Hoogwaardige en basisnatuur
•	 Hoogwaardige natuur in Wandelbos en 

Natuurzone Berggierslanden
•	 Basisnatuurwaarde in overige parken

Groen in woon- en werkgebieden
Groene stijlkenmerken
•	 Bepaald door tijdbeeld, stedenbouwkundige 

opzet en type groen 
•	 Groen sluit aan bij de stijlkenmerken van het 

gebied

Wijk- en buurtgroen ondersteunend aan 
hoofdstructuur
•	 Groene hoofdstructuur op loopafstand te 

bereiken via wijk- en buurtgroen
•	 Functie voor ontmoeten, verblijven en 

bewegen dichtbij huis, kan gemis park 
opvangen

Groen en rood in balans
•	 Groen dooraderd, naast verharding en 

bebouwing is ook groen
•	 Voldoende groen en op de juiste plaats 

Aaibare natuur
•	 Compleet plaatje van typische stadsnatuur, 

inclusief bebouwing
•	 Dit is als schoolplaat aaibare natuur 

beschreven
•	 Natuurbeleving en educatie staat voorop

Buitengebied
Verhaal van het landschap
•	 Het landschap past bij de ondergrond, 

verschillen zijn zichtbaar
•	 Landschap met samenhang in maat, 

ordening, streekeigenheid
•	 Eigen verhaal door ontstaanswijze en 

menselijke dynamiek

Beleving van het verhaal en de schoolplaat
•	 Buitengebied is toegankelijk, keuze in routes
•	 Verhaal en schoolplaat zijn op afstand 

herkenbaar
•	 Natuur en landschap van dichtbij te beleven, 

je kunt dichtbij komen
•	 Benutten van natuur en landschap

Schoolplaten van natuur
•	 Boerenlandnatuur is een complete 

schoolplaat
•	 Leefgebieden hebben daarnaast goede 

omvang, verbinding en kwaliteit



Uitgangspunten realisatie

Bij de realisatie van de ambitie hanteren we de volgende uitgangspunten:
•	 We betrekken bewoners en bedrijven in het groen
•	 We geven inzicht geven in de maatschappelijke waarde van groen
•	 We laten zien wat bewoners en bedrijven zelf kunnen doen om bij te dragen aan onze ambitie
•	 We willen samenwerken binnen het groen, met overheden, organisaties en bewoners
•	 We implementeren de ambities in onze organisatie

De volledige Kadernotitie ‘Zo doen we groen!’ kunt u raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl of www.meppel.nl

Meer informatie


