
Programma ‘Schagen groeit door’

Meer groen in de gemeente Schagen

Door dit  
programma  
uit te voeren  
weten wij: 
 
•  Hoe wij de komende jaren  

ons groen zo goed mogelijk  

kunnen inrichten.

•  Hoe we problemen kunnen  

oplossen en kansen kunnen  

benutten.

•  Waar we meer recreatie en  

toerisme stimuleren.

•  Waar wij zorgen voor meer  

biodiversiteit en welke  

natuurgebieden wij met  

elkaar verbinden.

Woordje wethouder Heddes;

“Schagen groeit door! Dat staat voor een duurzame  
buitenruimte, die de komende generaties in goede staat is  

en blijft.  Dat doen we onder andere door gemeente Schagen  
de komende jaren groener en aantrekkelijker te maken!” 

Waarom dit  
programma?  

Met ‘Schagen groeit door’  

maken we de gemeente  

Schagen duurzaam groener.  

Duurzaam, zodat onze kinderen  

en kleinkinderen ook in een  

groene gemeente kunnen  

wonen. Daarnaast willen we  

dat inwoners hier fijn wonen  

en dat mensen hier graag willen  

komen wonen. Ook willen we  

met participatie de betrokkenheid  

en saamhorigheid in de gemeente  

vergroten.

Om deze  
ambitie te  
halen gaan wij:  
 
•  Op basis van de thema’s onze  

ideeën omzetten naar concrete 

plannen.

•  Vragen welke ideeën onze  

inwoners hebben over hoe we 

Schagen groener kunnen maken.

•  Een meerjarenplanning maken 

waarin staat wanneer we wat  

gaan doen. Per project rekenen  

we uit hoeveel geld we daarvoor 

nodig hebben.

•  Het geld wat jaarlijks nodig is  

voor het uitvoeren van de  

projecten in de meerjarenraming 

voor langere termijn aanvragen  

en vastleggen. 

We zorgen voor meer groen  
zodat de recreatie en het toerisme  

toenemen. Dit is weer goed voor onze  
winkels, vakantieparken, hotels en musea.  

Meer groen voor de recreatie is ook fijn  
voor onze eigen inwoners: die recreëren  

immers ook. En wie weet verhuizen  
toeristen hier wel naar toe  
met al dat mooie groen!

Economische  
impuls

Meer biodiversiteit betekent  
meer verschillende dieren en planten.  

Hierdoor ontstaan ecologisch waardevolle  
kringlopen. Dat willen we bereiken door  
natuurgebieden met elkaar te verbinden  
en te zorgen voor een goede inrichting  

en beplanting. Zoals bomen die  
dieren lekker vinden om in  

te leven en uit te eten.

Ecologie

Met meer groen zorgen we  
voor een omgeving waar het fijn  

wonen is. Een omgeving om trots op te zijn.  
We planten bomen in het weidse landschap  

én in de dorpen. Dat laatste om de zogeheten  
bomenstructuren te herstellen en aan te vullen.  

Een groene omgeving is goed voor de  
gezondheid én het klimaat. En willen  

inwoners met elkaar een vlindertuin of  
fruitbomen in de buurt aanleggen,  

dan steunen wij dat van harte.

Leefbaarheid

We maken een herkenbaar  
en aantrekkelijk landschap door de  

mooie en bijzondere plekken onder de  
aandacht te brengen. Wij laten zien wat  

we hebben en gaan de beleving daarvan  
versterken. Dit doen wij door een  

scan van het landschap te maken  
om kansen en knelpunten  

inzichtelijk te krijgen. 

Landschap

Het klimaat verandert: meer hitte,  
droogte en wateroverlast. Door op de juiste  
plaatsen bomen te planten en waterbuffers  
aan te leggen, kunnen wij mee veranderen  

en schade beperken / voorkomen.  
En mooi meegenomen: extra bomen  

kunnen meer CO2 vastleggen  
en fijnstof filteren.

Duurzaam /  
Klimaat


