
 

 

Adoptie groen 
 
Afspraken tussen de bewoners rond het Rosarium in Bodegraven, vertegenwoordigd door: 

1. … 
2. . … 
3. …. 

Ondersteund door wijkteam Noord, vertegenwoordigd door:  
 
Van het openbaar gebied conform BIJLAGE 1 
 
Met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, vertegenwoordigd door … 
(Opzichter Realisatie en Beheer) 
 
Intentie: 

- Groenadoptie met elkaar en voor elkaar, 
- Groenadoptie is voor de lange termijn, 
- Groenadoptie is de eigen buurt, het verlengde van de tuin, 
- Groenadoptie vergroot leefbaarheid van de woonomgeving, 
- Groenadoptie is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 

 
Onderstaande afspraken zijn niet uitputtend, maar worden in de geest van het voorgaande uitgevoerd. 
 
Initiatiefnemers: 

- Aandacht voor creëren en behouden van draagvlak (redelijk en billijk), 
- Zorgen zelf voor nieuwe vertegenwoordiger op moment dat een initiatiefnemer komt te vervallen. Dit 

wordt gecommuniceerd aan gemeente en wijkteam, 
- Zorgen ervoor dat het onderhoudsniveau minimaal het niveau is zoals vastgesteld door de 

gemeenteraad (onderhoudsniveau B, CROW-beeldmeetlatten). 
 
Wijkteam: 

- Ondersteunt initiatiefnemers, 
- Is eerste aanspreekpunt van wensen/klachten voor het desbetreffende stukje groen/c.q. openbare 

ruimte. 
 
Gemeente: 

- Faciliteert door publicatie op website (geadopteerde stukjes op kaart bijhouden), 
- Brengt geen huur in rekening, 
- Toetst ingediende initiatieven en inrichtingsplannen,  
- Plaatst een paaltje als markering dat het om geadopteerd groen gaat, 
- Blijft eigenaar van de grond. 
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Kaders: 
- Openbaar karakter moet blijven (openbaar voor iedereen), 
- Route hulpdiensten blijven vrij, 
- Geen nieuwe bomen op kabel- en leidingtracé’s, 
- Onderhoud bomen blijft bij en voor verantwoordelijkheid van de gemeente, 
- Bouwwerken zijn niet toegestaan (schuurtjes, pergola’s etc.), 
- Hoofdstructuren binnen de wijk blijven ongewijzigd. Met name buurtgroen (voornamelijk lokale 

waarde; ‘voortuin’ van de inwoners) leent zich voor deze aanpak. 
- Wanneer de intentie en kaders onvoldoende in beeld zijn treedt het wijkteam in, overleg met 

initiatiefnemers. Streven is om de intenties met elkaar hoog te houden. Wanneer dit niet meer 
haalbaar is (op aangeven wijkteam en/of initiatiefnemers of constateren gemeente) kunnen partijen 
eenzijdig de afspraken ontbinden. De gemeente herstelt op haar kosten vervolgens het gebied in een 
beheervriendelijke staat.  

- Deze overeenkomst voor adoptie groen wordt aangegaan voor een periode van een jaar die telkens 
stilzwijgend met vijf jaar wordt verlengd. Voor beide partijen geldt een redelijke termijn als 
opzegtermijn. 

 
 
Voor akkoord: 
 
Namens de bewoners:    Namens de gemeente 
      Bodegraven-Reeuwijk 
 
 
 
Bodegraven, …     Bodegraven, …  
 
 
 
 
 
Ondersteund door wijkteam Broekvelden 
 
 
 
 
Bodegraven, …  


