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Inleiding
SOMEREN GROEN
De Groenvisie geeft richting aan het gewenste beeld, de (te ontwikkelen) waarden en de functionaliteit van de groene
buitenruimte binnen de bebouwde kommen in de gemeente Someren. Een actuele groenvisie is vereist om effectief te
anticiperen op (maatschappelijke) veranderingen in de openbare ruimte waarin het belang van groen steeds meer wordt
onderkend en de inrichting en het onderhoud van het openbaar gebied betaalbaar te houden. Tevens biedt deze visie
handvatten voor het betrekken van bewoners en het eenduidig handelen bij specifieke (individuele) vragen.
In het eerste kwartaal van 2014 heeft de gemeenteraad de Beleidskaders stedelijk groen 2014 vastgesteld. Deze beleidsregels
zijn richtinggevend voor deze visie. De beleidskaders zijn uitgewerkt en aangevuld, om het openbaar groen in stand te
kunnen houden in de huidige tijdsgeest.
Met het vaststellen van de inhoud van deze groenvisie legt het gemeentebestuur de visie met betrekking tot het openbaar
groen in de kernen vast. De visie 2017 heeft daarbij betrekking op de openbare ruimte als geheel en de rol van het
openbaar groen hierin. De groenvisie gaat specifieker in op de bouwstenen van de uiteindelijk gewenste groenstructuur:
• Ruimtelijk: dorpse structuur bestaande uit herkenbare onderdelen door toepassing van specifieke groentypen per element.
• Functioneel: gebruik en beleving, veilig en toegankelijk openbaar groen
• Organisatorisch: rolverdeling gemeente en bewoners bij ontwikkeling gewenste structuur
De groenvisie geeft hiermee richting en legt accenten voor de groenstructuur. De thema’s geven hieraan direct (bijv.
biodiversiteit) of indirect (landelijke Brabantse karakteristiek – groene dorpsranden) invulling.
De huidige en gewenste groenstructuur zijn opgebouwd uit de bouwstenen uit de groenvisie. De groenstructuurkaarten
geven per kern de belangrijkste groenelementen weer (behouden huidige groenstructuur) en de locaties waar ontwikkelingen
nodig zijn (ontwikkelen gewenste groenstructuur). Deze groenelementen zijn bepalend voor de uitstraling en de onderlinge
samenhang van de kern. Het overige groen in de kernen is met name bepalend voor het woongenot van de bewoners in
de directe omgeving. Vooral dit groen biedt ruimte voor een flexibele invulling die mee beweegt met de maatschappelijke
ontwikkelingen/behoeften (denk bijvoorbeeld aan waterberging, speelbehoeften, recreatie etc.).  
Om nadere invulling te geven aan de realisatie van de gewenste groenstructuur en het versterken van de functionele
speerpunten zijn concrete locaties met acties opgenomen. Deze zijn uitgewerkt in de actiepuntenlijst.
De opeenvolgende onderdelen visie, groenvisie, groenstructuur, uitvoeringsprogramma en lijst met projecten van de
groenvisie zijn uitgangspunt in het gesprek over het groen in de kernen en bij het dagelijks werk in de gemeente. Daarnaast
biedt deze visie uitgangspunten voor het toetsen van andere ruimtelijke plannen (bijvoorbeeld bestemmingsplannen) en
input voor het versterken en ontwikkelen van de groenstructuur.
De groenvisie heeft een richtinggevende werking, geen juridische rechtkracht. Door het groen op te nemen in het
bestemmingsplan krijgt dit wel die status. Dit geeft handhaving de mogelijkheden op te treden bij
misstanden. Op dit moment is die mogelijkheid vanuit bestemmingsplannen niet of nauwelijks
aanwezig. De groenvisie biedt de beleidsmatige grondslag die het mogelijk maakt
om het groen in het bestemmingsplan op te nemen.

Visie 2016
Optimale afstemming tussen
inrichting en beheer
Ruimte voor waterberging
en biodiversiteit
Ruimte om te kunnen inspelen
op veranderende behoeften

DUURZAAM

Een landelijk Brabants
karakter
Vergroten van de ruimtelijke kwaliteit
= het versterken van de identiteit
Cultuurhistorie is een belangrijk
onderdeel van de identiteit

HERKENBAAR

SOMEREN IS:
TOEGANKELIJK
Een allemansgemeente voor
iedereen
Levensloopbestendige kernen
Goed toegankelijke voorzieningen
Toekomstbestendige inrichting

LEEFBAAR & GEZOND
Zuinig op onze parken (groene
longen)
Inrichting ondersteunt de
veiligheid en het leefklimaat
Ruimte voor spelen en bewegen
Natuurlijk schoon

Groenvisie

centrumgebied

het hart van ieder dorp

dorpslinten

de verbinding met het verleden

Ruimtelijke
bouwstenen

dorpsentrees

groene dorpsranden

verbinding, buffer en beeldkwaliteit ineen

elk dorp een eigen gezicht

SOMEREN: robuust, mooi en veilig groen
biodiversiteit

lokaal recreeren en genieten

Functionele
bouwstenen

stilstaan en bewegen op kleine schaal en dicht bij huis

afwisseling voor plant, dier en mens

ruimte voor water

om te voorkomen dat je overal nattigheid voelt

spelen in het groen

formeel, informeel of natuurlijk, groen nodigt uit tot spelen

natuurbeleving

dicht bij huis begint het avontuur

Organisatorische
bouwstenen

regie bij de gemeente

toekomstbestendige inrichting flexibel vorm gegeven

groen voor en door de burger
samenwerken is in ieders belang

Groenvisie
groene dorpsranden

centrumgebieden
dorpsentrees

dorpslinten

biodiversiteit

spelen in het groen

natuurbeleving

lokaal recreeren en genieten

ruimte voor water

regie bij de gemeente

groen voor en door de burger

Legenda

Someren Dorp

beschermen en behouden
hoofdstructuur
nevenstructuur
bijzondere langzaamverkeersroute
groenzone

Legenda

dorpsrand

beschermen en behouden

dorpsentree

hoofdstructuur
nevenstructuur

bijzondere plek

bijzondere langzaamverkeersroute
verbeteren en versterken

groenzone
N

dorpsrand
dorpsentree

bijzondere plek

verbeteren en versterken

N

Someren Dorp
De Loove

Legenda
beschermen en behouden
hoofdstructuur
nevenstructuur
bijzondere langzaamverkeersroute
groenzone
dorpsrand
dorpsentree

bijzondere plek

verbeteren en versterken

N

Someren Dorp
Noord

Legenda
beschermen en behouden
hoofdstructuur
nevenstructuur
bijzondere langzaamverkeersroute
groenzone
dorpsrand
dorpsentree

bijzondere plek

verbeteren en versterken

N

Someren Dorp
Waterdael

Legenda
beschermen en behouden
hoofdstructuur
nevenstructuur
bijzondere langzaamverkeersroute
groenzone
dorpsrand
dorpsentree

bijzondere plek

verbeteren en versterken

N

Someren Dorp
Centrum

Legenda
beschermen en behouden
hoofdstructuur
nevenstructuur
bijzondere langzaamverkeersroute
groenzone
dorpsrand
dorpsentree

bijzondere plek

verbeteren en versterken

N

Someren Dorp
Industrie

Legenda
beschermen en behouden
hoofdstructuur
nevenstructuur
bijzondere langzaamverkeersroute
groenzone
dorpsrand
dorpsentree

bijzondere plek

verbeteren en versterken

N

Someren Eind

Legenda
beschermen en behouden
hoofdstructuur
nevenstructuur
bijzondere langzaamverkeersroute
groenzone
dorpsrand
dorpsentree

bijzondere plek

verbeteren en versterken

N

Someren- Heide
Eind

Legenda
beschermen en behouden
hoofdstructuur
nevenstructuur
bijzondere langzaamverkeersroute
groenzone
dorpsrand
dorpsentree

bijzondere plek

verbeteren en versterken

N

Lierop

Legenda
beschermen en behouden
hoofdstructuur
nevenstructuur
bijzondere langzaamverkeersroute
groenzone
dorpsrand
dorpsentree

bijzondere plek

verbeteren en versterken

N

SOMEREN-EIND

nr

projectlocatie:
1 "Peeljuweel", centrumgebied

2

Projectenlijst

Speerpunten:

dorpsentrees

2 Wadi Esdoornstraat-Haagdoornweg

*combinatie zoeken met spelen in het groen
3 Haagdoornweg

3

dorpsranden

4 Kwart voor Twaalf

SOMEREN

projectlocatie:
Entree Kanaalstraat/Witvrouwenbergweg

2

Entree Boerenkamplaan

3

Entree Witvrouwenbergweg

4

Entree Vaarselstraat

Speerpunten:

Baten
Baathouders
Met name recreanten beter Horecaondernemers
Winkeliers
geleiden naar centrum:
toeristische uitgaven

nr
1

projectlocatie:
dorpskern nabij kerk, school (Kerkendijk) (IDOP)

* entree tot centrum ruimtelijk verbeteren,
herkenbaar maken
* landschappelijke karakteristiek/sfeer van het dorp
terug laten komen in entree
* entree ruimtelijk verbeteren, herkenbaar maken,
aandacht aan autobedrijf onttrekken

Met name recreanten beter Horecaondernemers
geleiden naar centrum:
Winkeliers
toeristische uitgaven

2

dorpsentrees

3

dorpsranden

* meer openheid scheppen t.b.v. overzicht en zicht op
kapel (ook vanaf achterzijde).

Recreatieve waarden
someren neemt toe:
toeristenbelasting
Van stenig naar groen:
minder stress, afname
warmtepieken. Leidt tot
besparing ziektekosten en
energie.
Minder speelvoorzieningen
bij scholen nodig.
Meer mogelijkheden
bewegen in het park.
Toename woningwaarde
door zicht op water.

5

Floreffestraat, Kerkstraat / Loovebaan,
Boerenkamplaan

* versterken (boom)structuur als herkenbaar
dorpslint
* aansluitingen met neven(historische) dorpslinten
verduidelijken

6

Parkzone Loovevijvers

* meer openheid creëren t.b.v. overzicht, zicht op
water , toegankelijkheid
* meer variatie en opbouw in beplanting t.b.v.
biodiversiteit
* toepassen spelen in het groen i.c.m. aanwezige
scholen (geleidelijke overgang schoolplein)
* flauwe, begroeide oevers creeren

7

8

*

Centrumgebied (Wilhelminaplein)

Julianapark

dorpsrand noordzijde combineren met
natuurbeleving, lokaal recreëren in aansluiting op
de in de structuurvisie beschreven presentatie
dorpsrand waardoor rand meer dan groene
aankleding wordt

SOMEREN-EIND

nr

projectlocatie:
1 "Peeljuweel", centrumgebied

2 Wadi Esdoornstraat-Haagdoornweg

Maatregelen/omschrijving:
* gebouwen in groene setting
* groene hart van Someren-Eind, verblijfsplek voor de
dorpsbewoners
*meer variatie t.b.v. biodiversiteit en natuurbeleving

4 Kwart voor Twaalf

* verbindingsweg tussen kanaal/N266 en dorp
accentueren met een bomenrij (nevenstructuur) als
begeleiding naar dorp
* versterken entree als herkenbare dorpsentree
d.m.v. beplanting

projectlocatie:
dorpskern nabij kerk, school (Kerkendijk) (IDOP)

2

dorpsentrees

3

dorpsranden

Speerpunten:

Bewoners
Zorgverzekeraars

Scholen
Bewoners
Zorgverzekeraars

Minder piekbelasting door
waterberging: lagere
investeringen in rioolstelsel
en zuivering

* groene dorpsrand verbeteren en versterken

SOMEREN-HEIDE

LIEROP

* meer variatie in beplanting
* openheid behouden
* vergroten waterberging
* spelen in het groen i.r.t. waterberging

3 Haagdoornweg

nr
1

alle partijen die baat hebben bij een
groene en aantrekkelijke
buitentruimte
gemeente Someren

Toeristische uitgaven
Horecaondernemers
Uitgaven winkelend publiek Winkeliers
Markt- en kermisexploitanten

*combinatie zoeken met spelen in het groen

5 Entree Sluisstraat

Algemene uitstraling
gemeente

* meer eenheid creëren: één doorlopende ruimte
zonder opdeling

* recreatieve meerwaarde (bijv. ommetje)
* benutten kansen biodiversiteit

Speerpunten:

LIEROP

SOMEREN-HEIDE

Maatregelen/omschrijving:
* entree tot centrum ruimtelijk verbeteren,
herkenbaar maken
* accentgroen aanbrengen (kleur)

Maatregelen/omschrijving?:
* versterken dorpshart met karakteristieke
dorpsbeplanting
* lokaal recreëren (zitmogelijkheden,
ontmoetingsplek)
*versterken dorpskarakter in entree's

*versterken/verbeteren groene dorpsranden door
aanbrengen bosplantsoenranden
*mogelijkheden benutten spelen in het groen vanuit

projectlocatie:
Steemertseweg

2

Kerkplein

3

Dorpsranden

2

3

Kerkplein

Speerpunten:

Dorpsranden

Sociale cohesie neemt toe,
mensen helpen elkaar

Zorgverzekeraars

Minder piekbelasting door
waterberging: lagere
investeringen in rioolstelsel
en zuivering
Minder formele
speelplekken nodig:
besparing
Algemene uitstraling
gemeente

Waterschap

gemeente Someren

alle partijen die baat hebben bij een
groene en aantrekkelijke
buitentruimte
alle partijen die baat hebben bij een
groene en aantrekkelijke
buitentruimte

Recreatieve waarde neemt
toe

Horecaondernemer(s)

Algemene uitstraling
gemeente

alle partijen die baat hebben bij een
groene en aantrekkelijke
buitentruimte
gemeente Someren

Functionele speerpunten
biodiversiteit
ruimte voor water
spelen in het groen
lokaal recreëren
natuurbeleving
ruimtelijke verbetering

Maatregelen/omschrijving:
* versterken dorpslint en verduidelijken entree
noordzijde
* lokaal recreëren (zitmogelijkheden,
ontmoetingsplek) op kruispunten
* versterken dorpsfeer
* ruimte aantrekkelijk maken als
verblijfs/ontmoetingsruimte: hart van het dorp
* parkeren herschikken
* kleinere bomen toepassen

Algemene uitstraling
gemeente
Minder formele
speelplekken nodig:
besparing

Van stenig naar groen:
minder stress, afname
warmtepieken. Leidt tot
besparing ziektekosten en
energie.
Toeristische uitgaven

* versterken/verbeteren groene dorpsranden
* mogelijkheden benutten spelen in het groen vanuit
wijk in groene dorpsrand (zuidzijde)

Minder formele
speelplekken nodig:
besparing

* verbeteren ruimtelijke indeling (bijv. meer scheiden
monument - speelplek)
* verbeteren groenstructuur: beter enkele grote
bomen i.p.v. veel kleine bomen (Catalpa)

Woningwaarde stijgt

Toelichting speerpunten:

Functionele speerpunten
biodiversiteit
ruimte voor water
spelen in het groen
lokaal recreëren
natuurbeleving
ruimtelijke verbetering

Minder piekbelasting door
waterberging: lagere
investeringen in rioolstelsel
en zuivering
Minder formele
speelplekken nodig:
besparing
Algemene uitstraling
gemeente

Recreatieve waarde neemt
Speerpunten:
toe

Plein Frank Doucettestraat

Plein Frank Doucettestraat

Sociale cohesie neemt toe,
mensen helpen elkaar

Algemene uitstraling
gemeente

*versterken/verbeteren groene dorpsranden door
aanbrengen bosplantsoenranden
*mogelijkheden benutten spelen in het groen vanuit
wijk in groene dorpsrand (zuidzijde)

4
4

projectlocatie:
Steemertseweg

Maatregelen/omschrijving?:
* versterken dorpshart met karakteristieke
dorpsbeplanting
* lokaal recreëren (zitmogelijkheden,
ontmoetingsplek)
*versterken dorpskarakter in entree's

Toelichting speerpunten:

Zorgverzekeraars

Minder formele
speelplekken nodig:
besparing

nr.
1

Speerpunten:

Waterschap

Meer mogelijkheden voor
bewegen

Algemene uitstraling
gemeente

nr.
1

* groene dorpsrand verbeteren en versterken

* verbindingsweg tussen kanaal/N266 en dorp
accentueren met een bomenrij (nevenstructuur) als
begeleiding naar dorp
* versterken entree als herkenbare dorpsentree
d.m.v. beplanting

5 Entree Sluisstraat

PROJECTEN:
nr
1

Maatregelen/omschrijving:
* gebouwen in groene setting
* groene hart van Someren-Eind, verblijfsplek voor de
dorpsbewoners
*meer variatie t.b.v. biodiversiteit en natuurbeleving

* lokaal recreëre
ontmoetingsple
Zorgverzekeraars
*versterken dor
Waterschap

*versterken/ver
aanbrengen bos
alle partijen die baat hebben bij een
groene en*aantrekkelijke
mogelijkheden
buitentruimte
alle partijen
die baat
bij een d
wijk
inhebben
groene
gemeente Someren

groene en aantrekkelijke
buitentruimte

Maatregelen/om
*versterken dor
alle partijen die baat hebben bij een
noordzijde
groene en aantrekkelijke
buitentruimte
*lokaal recreëre
gemeente Someren
ontmoetingsple
* versterken do
*ruimte aantrek
Bewonersverblijfs/ontmoe
Woningbouwvereniging
Waterschap
*parkeren hersc
*kleinere bome
Horecaondernemers
*versterken/ver
*mogelijkheden
gemeentewijk
Somerenin groene d
* verbeteren ru
Bewonersscheiden monum
Gemeente (OZB)
*verbeteren gro
bomen i.p.v. vee
Horecaondernemer(s)

Waarde van Groen
Entrees

openheid / herkenbaarheid

Accent

Kanaalstraat/Witvrouwenbergweg

Afschermen versus benadrukken

Zichtbaar

Groenbeleving
Vaarselstraat

Rotonde Provinicale weg/Witvrouwenbergweg

Waarde van Groen
Wilhelminaplein

sfeerimpressies t.b.v. Wilhelminaplein
- plein veraangenamen door middel van kleurrijke plantenbakken met zitranden
- solitaire bomen/boomgroepen als markante groene elementen
- plein waarop auto te gast is: gelijk niveau verharding, patronen geven structuur/richting.

Waarde van Groen
Loovevijvers

Gebruiks- en Belevingswaarde vergroten
openheid / doorzichten creëren
Buitenruimte scholen en park verbinden
Groen, veilig, uitdagend, eenheid

Variatie opbouw beplanting vergroten

Relatie park met aangrenzende
woningen verbeteren
natuurlijk spelen
Rustenpunten realiseren om verblijfsduur en interactie te vergroten

Waarde van Groen
Vergroenen

Kerkplein Lierop, verzachten

Dorpskern Someren-Heide, groen dorpshart

Entrees Someren-Eind, uitnodigend groen

Wadi Esdoornstraat-Haagdoornweg, functies combineren

Entrees Someren-Heide, herkenbaar eenduidig
Kwart voor

Twaalf

Kwart voor Twaalf, verbindende structuur

