+ 211.000 inwoners
+ 150.000 woningen

+
+
+
+
+

600.000 bomen
1.015 ha recreatiegebied
2.210 ha recreatieve verbinding
183 km snelfietsroute
125 ha herstel erfbeplanting
en landschapselementen
+ 20 Buitenpoorten

Groen
Groeit
Mee!
in Utrecht

+ Globale groeicijfers in Utrecht tot 2040
Bronnen: Provincie Utrecht, U16, NMU,
LEu, Stec Groep, Bureau Buiten

groengroeitmee.nl

Groen Groeit Mee!
Plannen maken, beslissen en besturen met een groene bril op
Wonen in de provincie Utrecht, is wonen in een
groene omgeving in het hart van Nederland,
waar bossen, parken, fiets- en wandelroutes
altijd in de buurt zijn. Ons groen is een groot
gemeenschappelijk goed met economische,
culturele en maatschappelijke waarde. Maar
Utrecht is ook de snelst groeiende regio van
Nederland, tot 2040 neemt het aantal woningen
met 150.000 toe. Hoe zorgen we ervoor dat de
groene kwaliteit van Utrecht mee kan groeien?

Groen Groeit Mee
Als groen onze kwaliteit is en groei de opgave, dan
is het onze opdracht om in elke ruimtelijke ingreep
groen en groei met elkaar te verbinden. Groen
Groeit Mee is de afspraak dat we in alle ruimtelijke
plannen, projecten en gebiedsontwikkelingen, de
groen- en waterontwikkeling evenredig en
volwaardig meenemen.

Groene schaalsprong in kwantiteit en
kwaliteit
Groen is onderdeel van de schaalsprong van de
regio. Een sterker water- en groennetwerk is
essentieel voor een gezonde leefomgeving,
klimaatadaptatie en biodiversiteit. Groen Groeit Mee
zorgt voor meer groen én voor beter groen: groen
dat bekend, divers en goed ontsloten is.
Cultuurhistorie en landschap zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden, Groen Groeit Mee verbindt
bestaande en nieuwe programma’s, erfgoed en
cultuur.

Van ambitie naar realisatie
Met Groen Groeit Mee slaan de regio’s en
waterschappen de handen ineen. Er zijn nu al meer
dan 50 bestaande en nieuwe programma’s met
groene doelen en dit worden er steeds meer. We
brengen slim in kaart wat er financieel en praktisch
nodig is om de ambities te realiseren en werken aan
een goede mix van toegankelijk groen, duurzame
landbouw, veerkrachtige natuur, beleefbaar
landschap en zichtbaar water. Zo tillen we groen
naar een hoger plan en wordt het een volwaardig
onderdeel van de ruimtelijke programmering.

Zet je groene bril op en ga naar groengroeitmee.nl
voor tips, programma’s en samenwerkingsverbanden
Regio’s U16, Amersfoort
en FoodValley

