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Meer contact 
met natuur

(eten, drinken, 
ademen, 
voelen).

• Astma minder 
symptomen,50% minder 
ziekenhuisdagen. 

• Voedselallergieën in 
dagverblijven en scholen
daalden met de helft. 

• Overige allergieën werden
met 45% verminderd. 

• De directe en indirecte kosten
van allergische ziekten en
astma zijn in 2017 30% lager 
dan in 2007. 







Alle wegen leiden naar… groen



Breda Stad in een Park

Waterbeleid

Groenbeleid

Was er wel = gemeentelijk rioleringsplan

Was er nog niet = groenkompas 

Breda Klimaatbestendig

Relatie groenkompas en klimaatbestendig



Bredaas Groenkompas
Koers naar de eerste Europese stad in een park in 2030
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Bredaas Groenkompas

• Ambities Verhaal van Breda

• Groenstructuurplan 1986 laatste visie op groen

• Integrale aanpak 
- Wijkzaken
- Ruimte en Vastgoedontwikkeling
- Mobiliteit en Milieu

• Naar analogie van het Waterkompas (2016)



Bredaas Groenkompas (Deel A)

• Omgevingsvisie: Breda 2040, Sterk en Veerkrachtig
• Stad in een park in 2030
• Verbind met groen
• Duurzame omgeving

• Omgevingsprogramma: Groenkompas

• Omgevingsplan: Breda
• Paraplubestemmingsplan Groen & Water
• Omgevingsplan Breda Zuidwest eerste experiment, ook qua groen

• Omgevingsvergunning: Werken en werkzaamheden (aanlegvergunning)

• Beheerplannen

Inhoudelijke input

Afstemming qua 
uitvoeringskader
(Deel B)



Analyse

• Ten behoeve van monitoring (Omgevingswet)

• Thema’s
• Leefbaarheid & Gezondheid

• Ecologie & biodiversiteit

• Economie

• Klimaat & Duurzaamheid

• Identiteit

• Educatie, communicatie & participatie







Ecologie en biodiversiteit

• 220 Rode Lijstsoorten waargenomen, voor wat betreft dagvlinders en 
vissen blijft de biodiversiteit in Breda achter

• 527 ha nog te realiseren natuur (305 ha NNB en 222 GNN)

• 64 kilometer aan nog te realiseren ecologische verbindingszones (27 
km NNB en 37 GNN)

• 132 faunapassages moeten nog worden aangelegd

• de verbindingen door de stad zijn van groot belang







Identiteit



Educatie, communicatie en participatie

• Diverse activiteiten:
• Webportaal met educatiematerialen via Boerderij Wolfslaar
• Boerderij Wolfslaar faciliteert haar terrein en ruimtes voor de verschillende groene 

organisaties en zzp-ers uit de stad (Groenmarkt van Groei&Bloei, cursus door VELT)
• Organisatie Bredase Boomfeestweek (jaarlijks)

• Groene schoolpleinen
• t/m 2020 in totaal 12
• in 2021 nog 4)

• 14 openbare natuurlijke speellocaties

• Groen- en duurzaamheidseducatie
nog niet structureel ingebed in het Bredase onderwijsveld, aandacht voor groen vanuit 
het onderwijs wel toegenomen



5 Uitgangspunten

• Behouden van bestaand groen en beschermen van waardevol groen, zodat de basis voor Stad in 
een park duurzaam in stand blijft

• Ontwikkeling van een robuust ecologisch netwerk door de stad, dat de Natura 2000-gebieden ten 
zuiden en ten noorden van Breda met elkaar verbindt

• Ontwikkeling van een fijnmazig groen netwerk door de wijken en dorpen, waardoor iedere 
inwoner groen in de directe nabijheid heeft

• Samenwerken met bewoners, bedrijven, agrariërs, projectontwikkelaars, natuurbeherende
instanties en andere overheden

• De inrichting van groen dient zo gevarieerd mogelijk te zijn ten behoeve van de biodiversiteit, het 
versterken van de identiteit en belevingswaarde en om uit te nodigen tot bewegen en recreëren



Behoud

• Hoofdgroenstructuur

• Compensatieregeling

• Gebruiksregeling voor de grotere natuurgebieden

• Te actualiseren/op te stellen beheerplannen

Aanvullend op bestaand (natuur)beleid -> bijlage 1



Hoofdgroenstructuur Hoofdgroenstructuur:
• Parken en groene (woon)hofjes
• Groene verbindingen tussen parken en/of 

(woon)hofjes
• Groen langs hoofdwegen, recreatieve verbindingen 

en/of historische routes
• Groene entrees van wijken en buurten
• Ecologisch beheerd groen
• Groene buffers tussen natuurgebieden en stedelijke 

functies
• Groene buffers tussen hoog- en laagbouw
• Groene buffers tussen voor- en achterkanten van 

woningen en/of bedrijven
• Groene identiteitsdragers van bepaalde woonmilieus 

(bijvoorbeeld de groene bermen in villawijken)
• Groen in stenige wijken

Omgevingsgroen is openbaar groen dat op buurtniveau 
van belang is

Input voor omgevingsplan en snippergroenverkoop. De 
definitieve afweging van de contouren en de aanduiding 
wordt gemaakt bij het opstellen van het omgevingsplan.



Compensatieregeling

• Kwantitatief en/of kwalitatief 

• Compensatie van Structuurgroen: binnen of nabij het plangebied en gericht 
op behoud van de structuur, functie en/of kwaliteit

• Compensatie van Omgevingsgroen in principe binnen of nabij het 
plangebied. Voor het omgevingsgroen geldt een lagere levensverwachting 
en daardoor is een snellere vervangingsronde acceptabel

• Indien bovenstaande opties niet mogelijk zijn, moet compensatie 
plaatsvinden op een alternatieve locatie, bij voorkeur binnen dezelfde 
buurt/wijk 



• Rust (groen): extensieve 
recreatie (wandelen, 
ontspannen en fietsen) In 
een aantal 
natuurgebieden is geen 
recreatie mogelijk. 

• Reuring (blauw): hogere 
bezoekersaantallen met 
ruimte voor intensievere 
vormen van recreatie 
(sportevenementen zoals 
hardlopen en toertochten, 
evenementen gericht op 
de buurt of wijk) en de 
aanwezigheid van een 
horecagelegenheid.

• Ruis (rood): hoge 
bezoekersintensiteit in 
een bepaalde periode 
(pieken). Enkele van deze 
gebieden lenen zich onder 
bepaalde voorwaarden 
voor de organisatie van 
muziekevenementen 
(verankerd in het 
evenementenbeleid)

• Jacht, het houden van 
honingbijen en visplekken 
worden nader uitgewerkt 
in een gemeentelijk plan 
ecologie



Robuust ecologisch netwerk

Inventieve 
ecologische 
visie nodig 
voor natte 
verbinding 
door de stad



Fijnmazig groen netwerk

• bij herinrichting van de openbare ruimte streven naar een vergroening van 
10%

• investeren in de realisatie van nieuwe  parken zoals Seeligpark en Zoete 
Delta en uitbreiding van het Spoorpark

• het areaal bos, landschapselementen en koele routes/verblijfsplekken 
vergroten met de Bomen- & Bossenstrategie -> bijlage 3

• de toegankelijkheid van groengebieden vergroten, zoals bijvoorbeeld de 
Landschappelijke Driehoek

• ontmoetingsplekken zoals winkelcentra, (school)pleinen en gebieden rond 
zorgcentra vergroenen

• overheidsgebouwen vergroenen
• realisatie van natuurspeelplekken





Samenwerken
• met de Bredase Groen- & Parknorm vragen we ontwikkelaars om minimaal 20% van een nieuwe 

woonbuurt of nieuw werkterrein groen in te richten en om natuurinclusief te bouwen

• voor natuurinclusief bouwen hebben we een handleiding ontwikkeld, zodat per gebiedstype en 
per type ontwikkeling maatwerk kan worden toegepast

-> bijlage 2

• inwoners, woningbouwcorporaties, bedrijven en ondernemers stimuleren we om hun tuinen en 
terreinen te vergroenen

• met bewoners sluiten we Wijkdeals voor het beheer van delen van de openbare ruimte door de 
bewoners zelf

• we stimuleren natuurinclusieve en biologische landbouw en agrarisch natuurbeheer met subsidies 

• samen met natuurbeherende instanties en andere overheden leggen wij diverse natuurgebieden 
aan

• community





Variatie
• versterking van de identiteit van enkele bestaande parken

• een kwaliteitsimpuls voor het openbaar groen in de jaren ’60 en ’70 
wijken 

• het versterken en op eigentijdse wijze reconstrueren van groen 
erfgoed -> bijlage 4

• het versterken van de verschillende landschapstypen in het 
buitengebied

• vergroening van de snelwegen rondom Breda

• lommerrijke entrees van de stad, zodat iedere bezoeker kennis 

maakt met de stad in een park







“Doelsoort mensch”



Communicatie

Zelf investeren

Samenwerken

Educatie

Reguleren

Subsidiëren

Verschillende sturingsmogelijkheden



Reguleren: Groen en Parknorm

• Woningbouwgebieden

• Bedrijventerreinen





Algemeen
• Minimaal 10% van de gevel is groen door begroeiing met 

klimplanten of andersoortige gevelbeplanting. 

• Bewoners krijgen de voorlichtingsfolder De natuur als goede buur 
(digitaal dan wel analoog). 

• Tuinen worden voorzien van groene erfscheidingen, dit kunnen 
bijvoorbeeld strak gesnoeide meidoorn- of ligusterheggen zijn maar 
ook met klimop, klimrozen of andere klimplanten volledig (80%) 
bedekte schuttingen. 

• Gezonde volwassen inheemse bomen in het plangebied worden in 
beginsel gehandhaafd. 

• Uitzondering beschermd erfgoed is maatwerk



Biodiversiteit
• Keuze aantal doelsoorten afhankelijk van type (renovatie of 

nieuwbouw) en grootte ontwikkeling

• Richt helft van het groenoppervlakte natuurlijk in, gericht op de 
ecologische potenties in dat deel van de stad.

• https://animal-aided-design.de/en/method/



Grondgebonden woningen: 
Minimaal 20% van het 
plangebied wordt als (semi)-
openbaar, voor aanpalende 
bewoners toegankelijk  
groen ingericht

Niet grondgebonden 
woningen: Minimaal 35% 
van het plangebied wordt als 
(semi-)openbaar, voor 
aanpalende bewoners 
toegankelijk  groen ingericht

Niet grondgebonden woningen 
(centrum): Minimaal 35% van het 
plangebied wordt als (semi-)openbaar, 
voor aanpalende bewoners toegankelijk  
groen ingericht.
Oppervlakte verticaal groen mag 
worden meegerekend tot een 
percentage van 15 procent.

Aanliggende openbare ruimte die als onderdeel van dezelfde gebiedsontwikkeling wordt heringericht 
mag worden meegeteld. Groene daken mogen worden meegeteld tot een maximum van 2%. 

Bredase groen en parknorm



8 grondgebonden woningen en 16 appartementen = 8 x 20% + 16 x 35%  
24

= 30% groen 

Bepalen percentage



Het dak doet ook mee

Telt voor 20% mee tot
tot maximaal 2 % totaal

100%

100%



Algemeen

1.Hekwerken en andere erfafscheidingen zijn begroeid met 
klimplanten of voorzien van strak gesnoeide heggen of 
hagen.

2.Parkeerterreinen voor personeel en gasten zijn half verhard 
(tenzij krachtens milieuwetgeving verharding vereist is). 

3.Volwassen inheemse bomen in het plangebied worden waar 
mogelijk gehandhaafd. 

4.Voer maatregelen uit voor de hieronder genoemde 
doelsoorten: Nieuwbouw op bestaand bouwvlak of 
renovatie: 1 soort rood; 
Nieuwbouw : 1 soort rood, 2 soorten geel, 2 soorten groen. 



Revitalisering groter dan 0,5 ha

• 10% van het bedrijventerrein is groen

• Waar bedrijventerreinen gelegen zijn tussen woongebieden en het 
buitengebied voorzien ze in een aantrekkelijke groene openbaar 
toegankelijke recreatieve route tussen bebouwde kom en 
buitengebied. 



Nieuwbouw
• Minimaal 15% (binnenstedelijk) of 25% (buitengebied) van het 

bedrijventerrein is groen. 
• Waar bedrijventerreinen gelegen zijn tussen woongebieden en het 

buitengebied of aan beide zijden begrensd worden door 
woongebieden voorzien ze in een aantrekkelijke robuuste groene 
openbaar toegankelijke recreatieve route tussen bebouwde kom en 
buitengebied. 

• Bij nieuwbouw met platte of zwak hellende daken mogen bruine of 
kruidenrijke groene daken (mag onder zonnedaken) voor 20% 
worden meegeteld bij vereist groenoppervlakte tot een maximum 
van 2% van het plangebied. 

• Voer maatregelen uit voor doelsoorten: 1 soort rood, 2 soorten geel, 

2 soorten groen. 



Kwantitatieve groennormen

GGD Gezondheid Nota ruimte WHO UN Gemeente Velsen Gemeente Amsterdam Gemeente Den Bosch huidig Breda

30% plangebied 21% 75m2/woning 9m2/inwoner 48m2/inwoner 15% openbaar groen 16m2/woning binnenstedelijk gebied Brede binnenstad 15% 63m2 woning

22m2/woning mediaan gebied Stedelijke woonmilieus 35%

28m2/woning groenblauw gebied Groenstedelijk woonmilieu 40%

Dorpse en landelijke woonmilieus 40%

Buitengebied 50%

Bedrijventerreinen 10%



Relatie woningdichtheid/groen



Dit is ook groen, maar niet ons groen…






