
Het Mouwtje
Cultuurhistorie – Groenbeleid - Groenbeheer

Startbijeenkomst 4 november 2021



Welkom

• woord van de wethouder

• terugblik op het traject

• gesprek over wat er leeft en speelt

• pauze 15 min 20.10-20.25 uur

• presentaties beleid
- cultuurhistorie
- groenbeleid
- groenbeheer

• gesprek over visievorming 

• afronden
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Agenda/programma



Presentaties beleid

• Cultuurhistorie 

Jacqueline Hautus

• Groenbeleid 

Esmeralda Wagenaar

• Groenbeheer 

Jon Drost
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Cultuurhistorie

Uitgangspunt visie: hoe kunnen we het parkgebied 
toekomstbestendig maken met behoud en versterking 
van de cultuurhistorische waarden?

• Erfgoedvisie Gooise Meren 2021: Het in standhouden 
van erfgoed is de kerntaak van gemeentelijk 
erfgoedbeleid 

• Rijksbeschermd dorpsgezicht Het Brediuskwartier

• Gemeentelijk monument

• Cultuurhistorisch analyse en waardestelling Park Het 
Mouwtje en Bilderdijkpark, januari 2021
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Historie van het parkgebied
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• 17de eeuw: ontzanding

• Vanaf 1919: Bredius

• 1923: aanleg Mouwtje

• 1927: aanleg Bilderdijkpark

• Na WOII: diverse wijzigingen



Huidige situatie

6

• Architectonische 

elementen

• Beplanting en begroeiing

• Paden



Waarderingskaart
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Beleidsplannen

Visie Buitenruimte

(2018)

Buitenruimte in beeld

(2020)

Beheerplan Groen

(2021)

Biodiversiteitsactieplan

(2021)

Visie Toekomst van het 
Mouwtje

(in ontwikkeling)

Etc.

Buitenspelen (2020) Rioleringsplan Etc.
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Gooise Meren breed



Buitenruimte in Beeld
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Buitenruimte in Beeld

De groenstructuren zijn in Buitenruimte in beeld vastgelegd
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Ambitie: Gooise Meren is groen



Buitenruimte in Beeld

Buitenruimte in Beeld geeft aan welke uitdagingen nu en in de nabije toekomst aanwezig zijn die effect hebben 
op het groen in onze gemeente:

• Hittestress

• Wateroverlast

• Fijnstof

• Exoten en plagen

• Vergroten van de biodiversiteit
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Ambitie: Onze ambitie is om als groene gemeente nog groener te worden



Buitenruimte in Beeld/ 
Biodiversiteitsactieplan
• Doelsoorten benoemd

• Biodiversiteitsactieplan ontwikkeld

• Ecologische verbindingen herstellen 
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Beheer

• Beheerplan 
- beeldkwaliteit

• Uitbesteden versus zelf doen
Aannemer:  onkruidbestrijding, 
gazon maaien, extensief maaien, 
boomonderhoud, boomveiligheidscontrole,
sloten.

B&S : overige werkzaamheden, zo nodig 
met ondersteuning van aannemer

• Aanspreken aannemer, regelgeving  
hoe gaat dit?
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Groenbeheer



Beheer

• Japanse duizendknoop
• Eikenprocessierups

• Weersomstandigheden/
klimaatverandering:
- 2021 natte warme zomer
- Droogte. 
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Uitdagingen



Vervolgtraject visie voor Het Mouwtje

Startbijeenkomst 4 november 2021



Vervolg
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