Biodiversiteit in Bloemendaal– Bioteam Bloemendaal – september 2020

Bijlagen

Biodiversiteit in
Bloemendaal
Een visie voor de toekomst en mogelijke aanpak

BIJLAGEN

138

Biodiversiteit in Bloemendaal– Bioteam Bloemendaal – september 2020

Bijlage 1: Beleid op gebied van biodiversiteit
NB. hier worden alleen beleidsstukken op landelijk en provinciaal niveau behandeld.
Gemeentelijke stukken worden bekend verondersteld, hiervan geven we alleen de links:
 https://www.bloemendaal.nl/fileadmin/Bloemendaal/Documenten/Ruimtelijke_Ordening/B
eleidsstukken/Structuurvisie_Bloemendaal_-_incl._aanvulling_woningbouwbeleid.pdf
 https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4a-Collegeprogramma-2018-tm-20222018012611.pdf
 https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4a-Collegeprogramma-2018-tm-20222018012611.pdf
 https://www.bloemendaal.nl/over-de-gemeente/omgevingswet/omgevingsvisie
 https://stichtingmanpadslaangebied.files.wordpress.com/2020/05/ontwikkelperspectiefbinnenduinrand-gedeelde-weelde.pdf

Rijksbeleid en visie
Op de site van de Rijksoverheid zijn de diverse beleidsdocumenten te downloaden met betrekking
tot biodiversiteit. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/beleid-voornatuur-en-biodiversiteit



April 2014 Natuurlijk verder Rijksnatuurvisie 2014, Ministerie van Economische Zaken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/04/01/rijksnatuurvisie-2014

“Deze visie geeft richting aan een natuurbeleid dat aansluiting houdt bij de tijdgeest, en flexibel
genoeg is om mee te veranderen. Ze maakt duidelijk wat nodig is om nationale en internationale
doelen te realiseren waar we al veel in geïnvesteerd hebben: behoud van biodiversiteit en een
sterkere en duurzame betekenis van natuur voor de samenleving en economie.”
3.2.4 Biodiversiteit
Aan het eind van de vorige eeuw werd de aandacht in het nationale en internationale natuurbeleid
gericht op een relatief nieuw begrip: biodiversiteit. Daarmee werd de verscheidenheid bedoeld van
levensvormen op aarde, van genen tot soorten en hele ecosystemen. In 1992 werd de Conventie
inzake Biologische Diversiteit (CBD) gesloten, die ook aandacht besteedde aan sociaal-economische
ontwikkeling en internationale ongelijkheid. Dit verdrag toont een nieuwe kijk op natuur, waarin de
relatie met economie veel duidelijker naar voren komt. In deze visie is natuur de basis voor de
economie, en bijt een economisch systeem dat natuur geweld aan doet zich uiteindelijk in de staart.
Inmiddels verplichten 193 landen zich in het kader van de CBD om biologische diversiteit te behouden,
onderdelen ervan duurzaam te benutten, en te zorgen voor een eerlijke verdeling van de voordelen
van het gebruik van genetische bronnen. Bij het verdrag hoort een strategisch meerjarenplan dat
regelmatig wordt herzien. In 2010 werd voor de periode 2011 tot 2020 een geactualiseerd strategisch
plan aangenomen, waarin staat dat alle partijen doen wat nodig is om het verlies aan biodiversiteit
volledig stop te zetten en te zorgen dat alle ecosystemen weer veerkrachtig zijn.
De Europese biodiversiteitstrategie voor 2020 is gebaseerd op de CBD en omvat het volledig uitvoeren
van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, het in stand houden en verbeteren van bestaande
ecosystemen, land- en bosbouw laten bijdragen aan biodiversiteit, verduurzamen van de visserij,
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bestrijden van invasieve uitheemse planten- en diersoorten en een grotere bijdrage van de EU aan het
behoud van biodiversiteit in de wereld. Nederland voert deze internationale verdragen uit met onder
andere het Natuurnetwerk Nederland, Natura 2000, het interdepartementale beleidsprogramma
‘Biodiversiteit werkt’ (2008-2011), en de huidige Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal (2013). De
mariene biodiversiteit wordt mede geregeld vanuit de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie.
Mensen zijn steeds meer begaan met natuur, en ze geven daaraan vorm op heel verschillende
manieren. Uit recent onderzoek blijkt dat van elke tien Nederlanders er vier zelf actief bijdragen aan
natuur, terwijl van de andere zes nog eens de helft daartoe bereid zegt te zijn. Die bijdrage is dan
vooral binnen de eigen omgeving te zien, zoals waar mensen een groen dak nemen, een
buurtmoestuin onderhouden of bomen in hun straat planten. Een actueel voorbeeld is 10.000 hours
een initiatief van festivalorganisator ID&T, waarmee bezoekers van festivals op veelal groene locaties
iets terug willen geven aan de maatschappij. De Vlinderstichting werkt samen met bedrijven als het
Havenbedrijf Amsterdam aan het vlindervriendelijk inrichten van bedrijventerreinen. Isolatiebedrijven
zoeken met gemeenten naar mogelijkheden om rekening te houden met vleermuizen bij
spouwmuurisolatie. Bierbrouwer Heineken, de provincie Zuid-Holland en Wageningen UR werken in
het project Groene Cirkels samen aan een groene gebiedseconomie in en rond Zoeterwoude.”



December 2014 Ministerie van Economische Zaken Natuurambitie Grote wateren 2050
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2013/10/31/beleidsverkenningnatuurambitie-grote-wateren-2050-2010
In de “Natuurambitie Grote wateren 2050 en verder” zijn beschrijvingen opgenomen over hoe onder
andere de kustzone ontwikkeld kan worden. Zowel voor strand- als duinzone zijn toekomstbeelden
geschetst. Hieronder is de samenvatting voor de kustzone overgenomen.
“In het toekomstbeeld van de natuurambitie bezit Nederland in 2050 een groot, aaneengesloten en
divers kustgebied dat uniek is in Europa. Bewoners en bezoekers waarderen de stranden, de zee en de
uitgestrekte duinlandschappen. Het kustgebied wordt het hele jaar gebruikt. De duinen zijn
toegankelijk, de badplaatsen zijn populair en hebben allure. Het strand is breed. Op veel plaatsen
rusten zeehonden en broeden vogels. Voor de kust zwemmen bruinvissen en tuimelaars. De kustzone
is een van de kinderkamers voor vis. De duinen zijn breed en gevarieerd en beschermen ons tegen
overstromen. Duinen vormen zich door veel dynamiek in het gebied. In het toekomstbeeld van de
natuurambitie is de kustnatuur in 2050 gevarieerd en veerkrachtig, onder andere dankzij dynamisch
kust- en duinbeheer. Zandsuppleties voor veiligheid hebben ook de natuur versterkt. Hier en daar
hebben grootschalige zandsuppleties en aangroei gezorgd voor strandvlaktes die zijn afgesnoerd door
duinenrijen. Zo zijn groene stranden en primaire duinvalleien met waardevolle biotopen ontstaan. Op
sommige plaatsen is het strand heel breed en liggen er zandplaten voor de kust. Daar waar de duinen
breed genoeg zijn is de zeereep ingekerfd. Hier en daar kunnen paraboolduinen wandelen. Dat alles
leidt tot ruimte voor verstuiving en afslag. Daardoor zijn grote delen van de duinen open en vitaal.
Verder landinwaarts, op de minder dynamische delen, zijn dennenbossen omgevormd tot de
oorspronkelijke vegetatie. Op de overgang naar de binnenduinrand zijn de dennenbossen vervangen
door loodossen, die voorkomen dat de bebouwing onderstuift. De binnenduinrand vormt waar
mogelijk een geleidelijke overgang naar de polders. Daar zorgt de zoete kwel voor karakteristieke
natuur van hoge kwaliteit. De natuur in het kustgebied is in het toekomstbeeld van de natuurambitie
in 2050 van zuid naar noord verbonden, waardoor soorten kunnen migreren. Daar waar steden de
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duinenrij doorsnijden draagt de natuur in en om de stad bij aan de ecologische verbinding. De zeereep
en de duinen worden waar mogelijk dynamisch beheerd. De kenmerkende kustnatuur blijkt daardoor
vitaal. Er is een grote diversiteit in leefgebied en soortensamenstelling. Zo kunnen soorten zich
gemakkelijk aanpassen aan veranderende klimaatomstandigheden.”



September 2018 Ministerie LNV “Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden
Nederland als koploper in kringlooplandbouw”
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2018/09/01/landbouw-natuur-en-voedselwaardevol-en-verbonden-nederland-als-koploper-in-kringlooplandbouw
Gestelde doelen betreffen terugdringen van broeikasgassen opgenomen in het klimaatakkoord.
Zorgvuldig omgaan met grondstoffen, hulpbronnen en de natuurlijke omgeving. Duurzaam winnen
en produceren van grondstof in andere werelddelen. Verspilling in de voedselproductie reduceren en
restproducten in de voedselketen terugbrengen. Verkorten van de voedselketen door inzet van
lokale producenten.
“De landbouw heeft een belangrijke sleutel in handen voor verdere verbetering van natuurwaarden in
Nederland. Dat kan zij alleen waarmaken als het hele systeem en alle deelnemers daarin meewerken.
Visie als meetlat
Deze visie is geen blauwdruk, maar ook niet vrijblijvend. Zij geldt voor het rijksbeleid en het is de wens
van het kabinet dat zij ook andere beslissers als meetlat gaat helpen om afwegingen te maken. Waar
kunnen dan – samengevat – beleidsvoornemens, plannen, voorstellen en dergelijke op worden
getoetst?”
Voor de het biodiversiteitsplan Bloemendaal zijn de volgende vragen aangepast overgenomen:
1. dragen ze bij aan het sluiten van kringlopen, het terugdringen van emissies en het verminderen
van verspilling van biomassa in het ecosysteem?
2. dragen ze bij aan een duurzaam beheer zonder schade aan de natuurlijke omgeving?
4. leveren ze een bijdrage aan de klimaatopgave?
5. bevorderen ze de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het landschap?
6. leveren ze winst op voor ecosystemen (water, bodem, lucht), biodiversiteit en de natuurwaarde
van het landschap?



Juni 2019 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties “Ontwerp nationale
Omgevingsvisie” duurzaam perspectief voor onze leefomgeving
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/documenten/rapporten/2019/06/06/ont
werp-nationale-omgevingsvisie
Het volgende toekomst perspectief wordt geschetst:
“Onze steden en dorpen zijn aangenaam en vitaal. Ons platteland is productief en aantrekkelijk. Een
land met uitstekende bereikbaarheid, waar door allerhande innovaties iedereen zich soepel kan
verplaatsen, met zo min mogelijk schadelijke uitstoot en overlast. Waar locaties voor wonen en
werken zorgvuldig zijn gekozen zodat onnodige mobiliteit wordt voorkomen. Waar we voldoende
ruimte hebben om te kunnen bewegen, ontmoeten, ontspannen en tot onszelf te komen. Waar de
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natuur floreert. Een gezond, schoon klimaatbestendig land, met veel ruimte voor groen en water. Een
veilig land, beschermd tegen overstromingen en andere gevaren. Waar een goede balans is tussen
gebouwde omgeving en open landschap, tussen natuur en cultuur, tussen land en water. Een land dat
openstaat voor verandering, en waar de kracht van zijn traditie, cultuur en identiteit wordt
weerspiegeld in de inrichting van de leefomgeving.”
In het thema ‘Veilig en gezond, herkenbaar en natuurlijk’ is biodiversiteit uitgewerkt in de wijze
waarop landbouw en natuur zijn verweven, maar ook in de stedelijke omgeving wordt gestreefd naar
meer kwaliteit van natuur.
“ Natuurinclusieve ontwikkeling Nederland kent in de toekomst meer ruimte voor natuur, door
natuur- en landschapswaarden sterker te integreren met andere ontwikkelingen. Bij nieuwe bouw- en
ontwikkelopgaven is natuurinclusieve ontwikkeling de norm, zowel in de stad als in het landelijk
gebied. Dit wordt in de ontwerpopgave standaard meegenomen. Het natuurareaal is vergroot en de
water- en milieucondities zijn verbeterd. Nederland heeft op basis van de Europese Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn (VHR11) de verantwoordelijkheid om het bestaan van soorten en ecosystemen
duurzaam te borgen. Dit geldt niet alleen op het land, maar ook voor de zee streven we naar een
goede milieutoestand met een duurzaam en verantwoord gebruik. In het stedelijk gebied is er in 2050
voldoende ruimte voor natuur en groen, om bijvoorbeeld insecten genoeg overlevingskansen te
geven. Bodemdaling van slappe bodems is uiterlijk in 2050 aanzienlijk verminderd.”
Het volgende nationale belang t.a.v. biodiversiteit is opgenomen in de NOVI:
Verbeteren en beschermen van de biodiversiteit
“Het is van nationaal belang dat inspanning wordt geleverd om de Europese (instandhoudings-)
doelstellingen te realiseren waartoe Nederland verplicht is. Behoud en herstel van de biodiversiteit in
Nederland dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Daarbij stuurt
Nederland waar mogelijk op natuurlijke processen om zo de instandhoudingsdoelen voor soorten en
habitats beter te kunnen realiseren (zoals bijvoorbeeld het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 25 en de
Programmatische Aanpak Grote Wateren26).
Biodiversiteit is van belang vanwege de intrinsieke waarde van de natuur en vanwege de betekenis
van de natuur voor de samenleving. Deze betekenis voor de samenleving uit zich op vele manieren,
zoals door schoon water en schone lucht, levering van voedsel, biomassa, mogelijkheden voor
recreatie, ontspanning en beweging, creëren van verkoeling tijdens warme perioden en woongenot.
Opgave
De opgave is het herstellen en versterken van de biodiversiteit zoals vastgelegd in de Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn. Onderdeel van de opgave is de realisatie van 80.000 ha extra natuurgebied tot en
met 2027, zoals afgesproken door het Rijk met de provincies in het kader van het Natuurpact27. Naast
het realiseren van meer natuurgebieden van een goede kwaliteit is de opgave dat de natuurlijke
hulpbronnen, ons natuurlijk kapitaal, op een duurzame manier worden benut en dat andere
gebruikers niet langer afwentelen op de natuur maar zelfs een bijdrage leveren aan natuur en
biodiversiteit. Zo zal bij belangrijke ontwikkelingen als de veranderingen in de landbouw, de
energietransitie en de uitbreiding van woongebieden en infrastructuur rekening worden gehouden
met natuur (natuurinclusief ontwikkelen). Om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te behalen, zijn
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in 2027 voldoende maatregelen genomen. Bij de uitwerking van de LNV-visie Waardevol en
Verbonden zal tevens een verband worden gelegd met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel 28.
Rijksrol
In het Bestuursakkoord natuur29 en het Natuurpact27 is het natuurbeleid op land gedecentraliseerd,
zoals ook is vastgelegd in de Wet Natuurbescherming (2017 van kracht). Het Rijk blijft
verantwoordelijk voor de implementatie van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn en
afspraken in internationaal verband, zoals de verdragen van Bern en Bonn, het verdrag inzake de
biologische diversiteit en andere verdragen en verordeningen. Het Rijk biedt de wettelijke kaders met
instrumenten en normen voor natuurbescherming, en voert regie als dat nodig is, zoals bij de
afspraken in het Natuurpact. Met het wettelijk instrumentarium uit de huidige Wet
natuurbescherming en straks de Omgevingswet wordt bereikt dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
plaatsvinden binnen de Europese kaders van de VHR en een minimum beschermingsniveau geborgd
is. Het Rijk heeft een rol bij kennisontwikkeling, monitoring en evaluatie. Het Rijk is verantwoordelijk
voor de aanwijzing van Natura 2000-gebieden en de vergunningverlening op grond van de Wet
natuurbescherming (per 1 januari 2021 Omgevingswet) als het gaat om activiteiten van nationaal
belang (zoals aanleg van hoofdwegen, hoofdspoorwegen, luchthavens, militaire terreinen). De
provincies zijn bevoegd gezag voor de overige vergunningverlening op grond van de Wet
Natuurbescherming (per 1 januari 2021 Omgevingswet). Het Rijk is verantwoordelijk voor het
verbeteren van biodiversiteit via de KRM, en voor het nemen van de daarvoor noodzakelijke
maatregelen. Het Rijk en de provincies zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het
natuurbeleid voor de grote wateren. Het Rijk is verantwoordelijk voor generiek beleid ten behoeve
van de realisatie van de KRW-doelen voor grond- en oppervlaktewater in het algemeen en voor
specifieke inrichtings- en beheermaatregelen in het hoofdwatersysteem.
Omdat gemeenten de primaire verantwoordelijkheid hebben voor kwaliteit van de leefomgeving,
waarvan natuur en landschap integraal onderdeel uitmaken, spelen zij een cruciale rol in
bescherming van de natuurdoelen via hun omgevingsplannen en andere instrumenten.”
25 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit & Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Programma Aanpak Stikstof (PAS)
2015-2021, Den Haag 2017. De gevolgen van de PAS-uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019
worden op het moment van verschijnen van de ontwerp-NOVI nog onderzocht.
26 Ministerie van Economische Zaken, Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder, Den Haag 2014 27 Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit, Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland, Den Haag 2013.



Oktober 2019 Publicatie-nr. 0919-120 Nederland Natuurpositief, Ambitiedocument voor
een gezamenlijke aanpak in natuurbeleid, een uitgave van het ministerie van LNV en de
gezamenlijke provincies https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-enbiodiversiteit/documenten/rapporten/2019/10/01/nederland-natuurpositief
“Een biodiverse omgeving is onmisbaar voor het menselijke bestaan op aarde. De diversiteit aan
soorten en ecosystemen op aarde houden onze leefomgeving in balans. Samen vormen ze een
levende en productieve natuur. Het is 5 voor 12 voor biodiversiteit; alle reden om ons zorgen te
maken. Voor natuur maar óók voor ons welzijn. Het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en de provincies willen het tij keren met de ambitie in dit document, die tijdens de
Natuurtop 2019 is gepresenteerd.
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Nederland gaat voor Natuurpositief. Dit betekent dat het herstel van de natuur en haar biodiversiteit
niet alleen plaatsvindt binnen het Natuurnetwerk, maar overal: in de steden, op het platteland buiten
de natuurgebieden en in de grote wateren. Daarbij zetten we ook een beweging in gang waarbij we
ons, naast onze inzet op bijzondere, kwetsbare natuur, richten op herstel van de meer algemene en
functionele soorten en landschapstypen. Door ons meer te richten op het verbeteren van de algemene
condities voor deze noodzakelijke biodiversiteit, zal het ook beter gaan met de kwetsbare natuur.”
De ambities worden in het document uitgewerkt in de vier V’s: Versterken, verbeteren, verbreden en
verbinden.



Versterken
We gaan volle kracht vooruit met de afspraken uit het Natuurpact en zullen waar mogelijk
versnellen. De provinciale coalitieakkoorden laten ook zien dat de provincies deze aanpak
gaan intensiveren. Door bijvoorbeeld nieuw instrumentarium in te zetten om zogenaamde
sleutelhectares te verwerven houden we tempo met de inrichting van natuurgebieden.
Provincies nodigen natuurpartners en grondeigenaren uit om over een half jaar een
gezamenlijk plan te hebben met de meest effectieve (innovatieve) strategieën waarmee de
ambitie gehaald kan worden.



Verbeteren
De kwaliteit van bestaande en nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Nederland moet beter.
Dat gaat zowel om herstel van de biodiversiteit in het algemeen, als om het verbeteren van
de water- en milieucondities en het in stand houden van specifieke planten en dieren. We
gaan gebiedsgerichter samenwerken met beheerders, boeren, burgers en andere overheden
om de omstandigheden voor biodiversiteit in en rond natuurgebieden te verbeteren. Ook
borgen we de voor biodiversiteit noodzakelijke condities effectief in omgevingsbeleid. Het
toekomstige stikstofbeleid zal hier sterk aan moeten bijdragen.



Verbreden
We gaan ons inzetten voor Nederland Natuurpositief. Het natuurbeleid breiden we uit buiten
het Natuurnetwerk Nederland en gaan we toepassen op de ontwikkelingen in het landelijk en
stedelijk gebied. De landschappelijke kwaliteiten buiten het NNN bieden een goede basis om
ook daar natuur te versterken en de biodiversiteit te vergroten. Zo worden biodiversiteit en
natuurlijk kapitaal integraal onderdeel van visies op stedelijke en infrastructurele
ontwikkelingen, klimaatadaptatie, waterbeheerplannen, de uitwerking van maatregelen uit
het Klimaatakkoord en van omgevingsvisies. Provincies omarmen, net als het Rijk, het breed
gedragen initiatief van de partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en zoeken de
samenwerking. Om beleid voor verschillende opgaven binnen een gebied beter samen te
brengen, gaan doelen (in plaats van maatregelen) en samenhang (de ene overheid
ondersteunt de andere en de ene maatregel grijpt logisch in op de andere) het uitgangspunt
vormen. De verbreding zal ook vorm krijgen door meer landschappelijke icoonprojecten in
gang te zetten; zoals de Drentse Aa, de Markerwadden en het natuurherstel langs de grote
rivieren zoals de Grensmaasvallei. Dit zijn projecten die een groot publiek aanspreken en die
grote recreatief-toeristische en ecologische meerwaarde hebben.



Verbinden
Voor het combineren van kansen en opgaven gaan we als provincies en ministerie van LNV bij
biodiversiteitsherstel nauwer samenwerken met gemeenten, waterschappen en
maatschappelijke partners. Die samenwerking is belangrijk om te zorgen dat acties op
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gebiedsniveau bij elkaar komen. De basis waarop we deze samenwerking gaan uitbouwen is
het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Naast verbinden met partners op zowel
gemeentelijk, provinciaal als nationaal niveau is het ook belangrijk onze agenda te verbinden
met die van de EU en met de biodiversiteitsagenda op mondiaal niveau. Dit gebeurt mede
met het oog op een nieuw mondiaal strategisch raamwerk (‘New Deal for Nature’) voor het
Biodiversiteitsverdrag waarover in 2020 in China afspraken zullen worden gemaakt. Wij
leveren daarvoor een gezamenlijke inbreng.”



December 2018 Deltaplan Biodiversiteit, breed gedragen groep kwartiermakers in de
samenleving
Bron: https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/wp-content/uploads/2018/12/DeltaplanBiodiversiteitsherstel.pdf

Het Deltaplan biedt een handvat van de groep kwartiermakers over de wijze waarop in Nederland
biodiversiteit in een periode van tien jaar tot 2030 kan toenemen. In het Deltaplan worden 5
succesfactoren benoemd:
1. Draagvlak en gedeelde waarden;
2. Realisatie van nieuwe verdienmodellen;
3. Stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
4. Nieuwe kennis en innovatie;
5. Gebiedsgerichte samenwerking.
Het rapport onderschrijft een integrale aanpak waarin de onderwerpen klimaat, goede
toekomstperspectieven voor ondernemers, energietransitie en een aantrekkelijk landelijk gebied en
leefomgeving met elkaar zijn verweven.
Het Deltaplan schetst een Visie tot 2030 hieronder samengevat.
“In 2030 heeft Nederland een rijke biodiversiteit waar iedereen trots op is waarin alle Nederlanders
biodiversiteit belangrijk vinden. Op slimme manier versterken we elkaar zowel; overheden en
ondernemers met innovatie, wet- en regelgeving en met economische modellen. Het beheer in
natuurgebieden is optimaal, gebiedseigen en effectief verbonden met elkaar door de openbare
ruimte, landbouwgebieden en natuurgebieden. De beloning voor ontwikkeling en beheer is
aantrekkelijk. Landbouw is circulair en natuurinclusief met een aantrekkelijk verdienmodel waarin
kwalitatief hoogstaande producten worden gerealiseerd waaronder biodiversiteit. Naast veiligheid
en aantrekkelijkheid zijn in de openbare ruimte de beheerdoelen biodiversiteit en landschappelijke
identiteit als kerndoelen opgenomen. Ontwikkelingen in de openbare ruimte zijn ook natuur
bevorderend, werken samen met andere grondgebruikers en hebben een positief effect op de
natuur in de omgeving. Realisatie is gebiedsgericht maatwerk met win-win situatie in beheer tussen
landbouw, natuur en openbare ruimte. Effecten van alle handelingen worden voortdurend
gemonitord op eenvoudige wijze met begrijpelijke indicatoren. Monitoring stimuleert voortdurende
aanpassing van de veranderende samenleving, het klimaat en draagt bij aan de ontwikkeling van
biodiversiteit voor toekomstige generaties.”
De uitwerking van de visie wordt gerealiseerd in vijf succesfactoren. Hierin wordt gepleit voor het
belonen van grondgebruikers middels toepassen van nog nader te ontwikkelen KPI’s kritische
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prestatie indicatoren. Er wordt een voorbeeld gegeven om in plaats van het van het aantal
weidevogels te tellen naar het percentage kruidenrijke graslanden te kijken. De nadere uitwerking
vindt vervolgens plaats in werkroutes waarvan de werkroute natuur en openbare ruimte voor
gemeente Bloemendaal de belangrijkste zijn.
“De hoofddoelstelling voor de ‘werkroute openbare ruimte’ is: Biodiversiteit en
landschappelijke identiteit in de openbare ruimte worden kerndoelen, naast veiligheid en
aantrekkelijkheid in het beheer van gronden door (semi)overheden en private partijen. Dit
betekent onder meer dat uitbreidingen van bebouwing en infrastructuur zo worden
uitgevoerd dat ze lokaal meer biodiversiteit opleveren dan er was voor de ingreep en een
positief effect hebben op natuur in het omliggende landelijk gebied.”
“De hoofddoelstelling voor de ‘werkroute natuurgebieden’ is: De lokale habitat-specifieke
biodiversiteit in de Nederlandse natuur is hersteld en wordt optimaal beheerd.”
Monitoring vormt een belangrijke basis onder de uitvoering van het Deltaplan biodiversiteit. Het
monitoringprogramma bevat twee elementen biodiversiteitsindicatoren en de KPI’s. Ook gebruik van
andere reeds bestaande indicatoren zijn bruikbaar en wordt op aangesloten.
Er worden 4 doelstellingen betreft monitoring opgenomen:
“ 1. Het herijken van de huidige biodiversiteits- en prestatie indicatoren en het doen van
voorstellen voor nieuwe en aanvullende indicatoren om de staat en trends van biodiversiteit
te meten, prestaties (KPI’s) zichtbaar te maken, inzicht te geven in oorzaken en
handelingsperspectieven te bieden voor grondgebruikers, beleidsmakers en publiek;
2. Het identificeren van lacunes in de huidige wijze van data verzamelen (bijvoorbeeld
meetnetten of dataverzameling via RVO) en het doen van voorstellen om dataverzameling te
verbeteren (inclusief ook het integreren van b.v. satellietgegevens, genetische monitoring en
big data oplossingen);
3. Het vergroten van de samenhang tussen indicatoren op nationaal niveau, gebiedsniveau
en grondgebruikersniveau om daarmee de effectiviteit te verbeteren van maatregelen die
bijdragen aan biodiversiteitsherstel;
4. Het bewaken van effectiviteit, continuïteit en samenhang in monitoring van indicatoren en
het integreren van al doende leren door middel van een governancestructuur.”
Integrale gebiedsaanpak is het uitgangspunt op weg naar een nieuwe governancestructuur.



22 december 2017 KOERS NH2050 Balans tussen economische groei en leefbaarheid,
provincie Noord-Holland
Bron: https://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Koers_NH2050
“Voor u ligt de ‘Koers NH2050; Balans tussen economische groei en leefbaarheid’. Hierin geven
Provinciale Staten van Noord-Holland richting aan de Omgevingsvisie NH2050. In de visie kijken zij
naar de toekomst van de leefomgeving in Noord-Holland en geven zij aan hoe zij willen dat die
leefomgeving zich ontwikkelt.
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Hoofdambities voor de Omgevingsvisie NH2050
Natuur en biodiversiteit: natuurinclusief ontwikkelen
Voor een gezonde leefomgeving is de aanwezigheid van natuur en biodiversiteit een voorwaarde. Om
de biodiversiteit in Noord-Holland op peil te houden zullen toekomstige ontwikkelingen
(verstedelijking, landbouw, klimaatmaatregelen) zoveel mogelijk natuurinclusief moeten zijn.
Daarmee leveren ze een bijdrage aan behoud en vergroting van de biodiversiteit. Hierbij gaat het niet
alleen om de kwantiteit (hectares) maar ook om de kwaliteit (soortenrijkdom, toegankelijkheid).
Natuur en maatschappelijke activiteiten zijn wederkerig en kunnen elkaar versterken. Zo kan natuur
met veel biodiversiteit ook veel ecosysteemdiensten leveren. Natuur kan bijvoorbeeld ingezet worden
in klimaatbuffers en bijdragen aan de gezondheid van mensen. Natuurinclusief bouwen, leven en
werken is dan ook een wederkerig beginsel.”



19 november 2018 OMGEVINGSVISIE NH2050, Balans tussen economische groei en
leefbaarheid
Bron: https://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie van Noord-Holland geeft sturing aan de ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie
en is de basis voor de gemeentelijke Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie is het Rijksbeleid
opgenomen en vormgegeven. Biodiversiteit is een onderwerp dat ruim aan bod komt en in
voorbeelden wordt uitgewerkt. Onderstaande paragrafen zijn overgenomen met betrekking tot
biodiversiteit.
“De leidende hoofdambitie in de Omgevingsvisie NH2050 is de balans tussen economische groei en
leefbaarheid. Een gezonde en veilige leefomgeving, die goed is voor mens, plant én dier, is een
voorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat. Tegelijkertijd is duurzame economische
ontwikkeling een voorwaarde voor het kúnnen investeren in een prettige leefomgeving. Omdat het
leefbaar houden van onze mooie provincie ook vraagt om grote investeringen in bijvoorbeeld het
landschap, natuurontwikkeling en de transitie naar een duurzame energiehuishouding.”
“ Biodiversiteit
In 42 jaar 58% verlies aan biodiversiteit wereldwijd. De biodiversiteit is in 2016 in Noord-Holland met
85% afgenomen ten opzichte van de oorspronkelijke ongestoorde situatie rond 1700. Inmiddels lijkt
deze afname tot stilstand te komen volgens het PBL. De opgave blijft echter onverminderd groot.
Afbreuk van onze ecosystemen heeft een negatieve invloed op de basis van ons leven. Willen we dat
elke fysieke ingreep in het Noord-Hollandse landschap een bijdrage moet leveren aan het herstel van
de biodiversiteit? Zijn we bereid te investeren in het vergroten van biodiversiteit binnen heel NoordHolland?
Hoofdambitie C. Biodiversiteit en natuur
Onze ambitie is om de biodiversiteit in Noord-Holland te vergroten, ook omdat daarmee andere
ambities/doelen kunnen worden bereikt. Zoals een gezonde leefomgeving, economisch duurzame
landbouw, bodem- en waterkwaliteit, aantrekkelijke verstedelijking en klimaatadaptatie.
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Visie
2. Nieuwe ontwikkelingen zijn zo veel mogelijk natuurinclusief
Kritische succesfactor
• Knooppunten in samenhang ontwikkelen
Bij alle ontwikkelingen wordt gestreefd naar het vergroten van de biodiversiteit. Meer biodiversiteit
draagt bij aan een duurzame agrifoodsector en andersom en tevens aan een gezonde leefomgeving.
Het gaat daarbij niet alleen om het vergroten van het aantal hectares aan natuur, maar ook om het
maken van slimme combinaties waarmee kwaliteit wordt toegevoegd. Natuurinclusiviteit heeft in
verschillende omgevingen verschillende verschijningsvormen (agrarisch gebied, bebouwde omgeving,
water). Biodiversiteit draagt bij aan vruchtbare bodems en een natuurlijke bescherming van de
gewassen. Natuurinclusief ontwikkelen in het agrarisch gebied bestaat ondermeer uit het gebruik van
natuurlijke plaagbestrijding, circulaire landbouw, het bieden van ruimte aan natuur (bijvoorbeeld in
oevers en randen door ecologisch slootbeheer, natuurvriendelijke oevers en ecologisch randenbeheer)
en het stimuleren van vismigratie. In de bebouwde omgeving kan de soortenrijkdom aan planten en
dieren toenemen door de vergroening van waterbergingen, het nemen van maatregelen voor
faunavoorzieningen in infrastructuur en het aanleggen van natuurvriendelijke bermen langs wegen.
Groen en water in de stad dragen bij aan het voorkomen van hittestress, klimaatadaptatie en een
gezonde leefomgeving. Biodiversiteit in en om het watersysteem kan zich ontwikkelen in ecologische
oevers en in groen ingerichte waterbergingen. De waterkwaliteit vaart wel bij een vergroting van de
biodiversiteit. Om die redenen stimuleren we meer ruimte voor groen en blauw in en om de stad.
Specifiek nabij natuurgebieden stimuleren we dat er meer ruimte komt voor de combinaties
waterberging, natuur en recreatie, als antwoord op de verwachte groei in recreatie.
Randvoorwaarde
• Natuurnetwerk Nederland (NNN) blijft de basis van de natuurstructuur
Kritische succesfactoren
• Kwalitatief sterke natuurgebieden functioneren als brongebieden voor biodiversiteitsontwikkeling in
het landelijk en stedelijk gebied
• Daar waar mogelijk worden groene zones en gebieden verbonden om soorten de kans te geven zich
te verspreiden en te ontwikkelen
• Natuurinclusief ontwikkelen is een proces van samen optrekken met verschillende betrokken
partijen met verschillende doelstellingen
7. Ecologische verbindingen worden behouden en aangevuld, met oog op robuuster maken van het
ecologisch systeem in de kustgebieden, inclusief de grote wateren
Om meer ontwikkelingen in en gebruik van alle kustgebieden, zoals het IJsselmeergebied, te kunnen
opvangen, moet het systeem ecologisch robuuster worden. Het is wenselijk om hierbij verder te kijken
dan de grenzen van natuurregimes die nu gelden. Ook de (natte) kustlandschappen aan de randen, in
het IJsselmeergebied en de binnenduinrand, kunnen bijdragen aan het realiseren van deze opgave.
Ecologische verbindingen in de kustgebieden van de grote wateren (land- en waterzijde) worden
behouden en aangevuld. Naast deze verbindingen tussen de wateren en het land werken we aan de
verbetering van de ecologische kwaliteit van de verbindingen tussen de grote wateren, zoals
Markermeer, IJsselmeer en Waddenzee.
Randvoorwaarde
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• - Kaderrichtlijn Water (KRW)
• - IJsselmeergebied als strategische zoetwatervoorraad voor drinkwater, landbouw en andere
functies
Kritische succesfactoren
• - Extra inzet op KRW
• - Waterkwaliteit in relatie tot voedingsstoffen (beschikbaarheid van waterplanten) en
temperatuurstijging van het water
• - Handhaving van de milieunormen, ook in de randgebieden
• - Slimme combinatie van functies, zoals natuurontwikkeling, waterveiligheid, waterberging,
recreatie en landbouw
Vergroten van biodiversiteit en ontwikkelen van een economisch duurzame agrifoodsector
Natuurwaarden zijn van grote betekenis voor een gezonde leefomgeving. Het grote aantal
verschillende ecosystemen in Noord-Holland biedt mogelijkheden voor een enorme biodiversiteit en
veel verschillende landschappen. Om de biodiversiteit te vergroten, is een sterk natuurnetwerk met
hoge natuurwaarden voorwaarde. Een goed natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en ecologische
verbindingen tussen de natuurgebieden vergroten de veerkracht van het natuurnetwerk. Ook helpt
het als ontwikkelingen als verstedelijking, ontwikkelingen in de landbouw en klimaatmaatregelen
zoveel mogelijk natuurinclusief zijn.
Biodiverse natuur kan ook veel ecosysteemdiensten leveren. Zo kan bijvoorbeeld een grote en diverse
insectenpopulatie sterk bijdragen aan gewasbescherming en bestuiving. Fijnmazige groenblauwe
verbindingen tussen de natuurgebieden verbeteren de veerkracht van het totale natuurnetwerk en,
slim ingericht, kunnen ze bijdragen aan de belevingswaarde van het landschap, de versterking van de
watersystemen en de verbinding van natuurlijke systemen. In landbouwgebieden draagt de
verbetering van de milieukwaliteit – samen met een meer natuur inclusieve landbouw – bij aan meer
natuurlijke ziekte- en plaagbestrijding, bestuiving, biodiversiteit en vastlegging van CO2. In de
stedelijke omgeving draagt natuur bij aan het tegengaan van hittestress, wateropvang, biodiversiteit,
en aan welzijn en gezondheid van de mensen.
Natuurlijke processen zijn richtinggevend voor inrichting en beheer van nieuwe en bestaande
natuurgebieden
We streven naar gezonde en natuurlijke ecosystemen, die een stootje kunnen hebben. In NoordHolland zijn natuurlijke processen voornamelijk bepaald door het watersysteem, zowel langs de drie
kusten, als in het poldersysteem. In veel gebieden is het historische landbouwkundige gebruik
bepalend voor de aanwezige natuurwaarden. Extensieve vormen van landbouwkundig gebruik
worden ook nu nog benut voor het beheer van natuurgebieden. Natuur is niet statisch, natuurdoelen
kunnen wijzigen onder invloed van fysieke en maatschappelijke ontwikkelingen van buitenaf. Dat
betekent bijvoorbeeld dat de natuurdoelen zullen mee veranderen met veranderingen die op lange
termijn te verwachten zijn in het watersysteem, als gevolg van klimaatadaptatie, specifiek in de
veenweidegebieden. De veranderingen zijn gebied specifiek, maatwerk is dus van belang. We houden
hierbij wel vast aan de bescherming van de natuurwaarden van Europees belang, zoals vastgelegd in
het Natura 2000-beleid.
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Natuur- en waterdoelen worden in het vervolg altijd in gezamenlijkheid gerealiseerd Waterbeheer,
natuurbeheer en recreatie worden meer in samenhang aangepakt. Aanvullend op het natuurnetwerk
streven we naar multifunctionele groene ruimten waarin natuur, water, recreatie en landbouw
worden gecombineerd. Zoals (piek) waterbergingsgebieden die worden ingericht als natuur en
recreatiegebied, en die ondersteunend kunnen zijn voor landbouwkundig watergebruik. Of
overgangen tussen land- en waternatuur, die de kansen voor biodiversiteit en een betere
waterkwaliteit vergroten. Groene verbindingen tussen stad en landelijk gebied kunnen waterberging,
recreatie, klimaatverandering, gezondheid en natuur combineren. Zo ontstaan multifunctionele
groene ruimten met een grotere biodiversiteit. De landbouw draagt verder bij aan de verbetering van
de kwaliteit en vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar
natuurgebieden en oppervlaktewater door nieuwe en innovatieve teeltsystemen (naast doorvoering
van rendementsverbeteringen).
Kritische succesfactoren
• Draagvlak bij gebruikers om het bedrijfssysteem aan te passen aan de beschikbaarheid van
zoetwater
• Beheer en inrichting van natuurgebieden moeten aansluiten op het gebruik en de
ontstaansgeschiedenis van die gebieden, om verschillende typen natuur te houden
• Kleinschalige agrarische kavelruil om ruimte voor nieuwe natuur en sterke landbouw vrij te maken •
(Stimulering van) agrarisch natuurbeheer op de juiste locatie
• Gebiedsgerichte ontwikkeling bedoeld om slimme combinaties te maken, bijvoorbeeld ruimte voor
recreatie, natuur en waterberging
• Goede afstemming tussen water- en natuurbeheer (zoals natuurvriendelijke oevers)”
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Bijlage 2: Lijst met stakeholders
hoofdgroep
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties

subgroep
KNNV afd. Haarlem eo
KNNV afd. Haarlem eo
KNNV afd. Haarlem eo
KNNV afd. Haarlem eo
KNNV afd. Haarlem eo
KNNV afd. Haarlem eo
KNNV afd. Haarlem eo
KNNV afd. Haarlem eo

Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties

IVN afd. Kennemerland
IVN afd. Kennemerland
IVN afd. Kennemerland
IVN afd. Kennemerland
IVN afd. Kennemerland
IVN afd. Kennemerland
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland
NJN

Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties

subsubgroep

relatie met biodiversiteit
monitoring
paddenwerkgroep
bescherming
libellenwerkgroep
monitoring
dagvlinderwerkgroep
monitoring
nachtvlinderwerkgroep
monitoring
plantenstudiegroep
monitoring
paddenstoelenwerkgroepen
monitoring
Vrienden van het Kennemerstrand (Velsen!!)bescherming, monitoring

website
www.knnv.nl/haarlem
https://www.knnv.nl/knnv-afdeling-haarlem-en-omstreken/padd
https://www.knnv.nl/knnv-afdeling-haarlem-en-omstreken/libel
geen site
https://www.knnv.nl/afdeling-haarlem-en-omstreken/nachtvlind
https://www.knnv.nl/knnv-afdeling-haarlem-en-omstreken/plan
https://www.knnv.nl/knnv-afdeling-haarlem-en-omstreken/padd
http://vriendenkennemerstrand.nl/

educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
bescherming
bescherming
bescherming, draagvlak
draagvlak
bescherming, monitoring, educatie
bescherming
bescherming
bescherming
educatie, draagvlak

https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland
https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland/werkgroepen#k
https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland/werkgroepen
https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland/werkgroepen
https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland/werkgroepen
https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland/werkgroepen
www.vwgzkl.nl
https://www.vwgzkl.nl/veldwerk/ijsvogelwerkgroep/
https://www.vwgzkl.nl/veldwerk/kerkuilwerkgroep/
https://www.vwgzkl.nl/veldwerk/gierzwaluwwerkgroep/
https://www.vwgzkl.nl/category/excursies-vwgzkl/

Thijsse's Hof
NPZK Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Bezoekerscentrum Kennemerduinen
NPZK Nationaal Park Zuid-Kennemerland
website, algemene koepel
NPZK Nationaal Park Zuid-Kennemerland
gastheren van het NPZK

educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak

www.thijsseshof.nl
https://www.np-zuidkennemerland.nl/13125/waar/bezoekersce
https://www.np-zuidkennemerland.nl/nl
https://www.np-zuidkennemerland.nl/4381/over-het-park/gasth

Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties

Stichting Duinbehoud
Stichting Natuurbelang
Stichting De Noordzee
Haarlemse Bomenridders e.o.

lokale werkgroep duinen
N2000
zee en strand

bescherming
bescherming
bescherming
bescherming

www.duinbehoud.nl
www.natuurbelang.nl
https://www.noordzee.nl/
http://www.haarlemsebomenridders.nl/

Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties

juttersclubs
juttersclubs
Vrijwilligers Mauritsvijver
Stichting Vrienden Middenduin
Vrijwilligers Veen en Duin

stichting Juttersgeluk
Angeniet Kam

bescherming, educatie, draagvlak

https://www.juttersgeluk.nl/zandvoort/
?
geen site
http://www.vriendenvanmiddenduin.nl/Home/
geen site

Natuurorganisaties

WBE Wildbeheereenheid Kennemerland

Terreinbeheerders
Terreinbeheerders
Terreinbeheerders

PWN
PWN
PWN

Kennemerduinen
Kraansvlak
Visserspad

bescherming, monitoring, educatie https://www.pwn.nl/de-kennemerduinen
bescherming, monitoring, educatie https://www.pwn.nl/de-kennemerduinen
bescherming, monitoring, educatie https://www.pwn.nl/de-kennemerduinen

Terreinbeheerders
Terreinbeheerders
Terreinbeheerders
Terreinbeheerders
Terreinbeheerders
Terreinbeheerders
Terreinbeheerders

Natuurmonumenten
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer
Landschap Noord-Holland
Landschap Noord-Holland
Waternet

Duin & Kruidberg
Koningshof
Elswout
Middenduin
Leyduin
Woestduin
Amsterdamse Waterleidingduinen

bescherming, monitoring, educatie https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaalhttps://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaalbescherming, monitoring, educatie https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/zuid-kenneme
bescherming, monitoring, educatie https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/zuid-kenneme
bescherming, monitoring, educatie https://www.landschapnoordholland.nl/natuurgebieden/buiten
bescherming, monitoring, educatie https://www.landschapnoordholland.nl/natuurgebieden/buiten
bescherming, monitoring, educatie https://awd.waternet.nl/

Terreinbeheerders
Terreinbeheerders
Terreinbeheerders
Terreinbeheerders
Terreinbeheerders
Terreinbeheerders
Terreinbeheerders
Terreinbeheerders

particuliere landgoedeigenaren
particuliere landgoedeigenaren
particuliere landgoedeigenaren
particuliere landgoedeigenaren
kloosters
kloosters
gemeente Bloemendaal
instellingen

diverse particulieren
Schapenduinen
Elswoutshoek
Huis te Vogelenzang
Euphrasia/ landgoed Dennenheuvel
Alverna
alle bosparken
GGZinGeest

bescherming
bescherming
bescherming
bescherming
bescherming, natuurontwikkeling
bescherming
bescherming
bescherming, draagvlak

Terreinbeheerders
Terreinbeheerders
Terreinbeheerders

Buurttuinen
Buurttuinen
Buurttuinen

Stichting Moestuin Leyduin
Moestuin Dennenheuvel
Landje van de Boer

bescherming, monitoring, educatie https://moestuinleyduin.nl/
bescherming, monitoring, educatie https://www.arkhaarlem.nl/tuinderij/
bescherming, monitoring, educatie www.landjevandeboer.nl

Terreinbeheerders
Terreinbeheerders

Hoogheemraadschap Rijnland
Rijkswaterstaat

zeereep
strand

bescherming, monitoring
bescherming, monitoring

https://www.rijnland.net/
https://www.rijkswaterstaat.nl/

Terreinbeheerders
Terreinbeheerders

Schaapskuddes
Schaapskuddes

bos en duin en woonwijk
bos en duin en woonwijk

bescherming, educatie, draagvlak
bescherming, educatie, draagvlak

http://kennemerschaap.nl/
https://www.vrolijkeschapen.nl/

Terreinbeheerders
Terreinbeheerders
Terreinbeheerders
Terreinbeheerders
Terreinbeheerders
Terreinbeheerders
Terreinbeheerders

Begraafplaatsen
Begraafplaatsen
Begraafplaatsen
Begraafplaatsen
Begraafplaatsen
Begraafplaatsen
Begraafplaatsen

RK Adelbert
Algemene begraafplaats Bergweg
RK OLVOO
Eerebegraafplaats
RK kerk Vogelenzang
RK kerk St. Jozef
Hervormde Kerk Bennebroek

bescherming, draagvlak
bescherming, draagvlak
bescherming, draagvlak
bescherming, draagvlak
bescherming, draagvlak
bescherming, draagvlak
bescherming, draagvlak

https://www.begraafplaatsadelbert.nl/
https://begraafplaatsen.bloemendaal.nl/home/
https://rkhaarlem.nl/kerken/overveen/
https://www.eerebegraafplaatsbloemendaal.eu/welkom
https://www.parochiesklaverblad.nl/olv-tenhemelopneming-vog
https://www.parochiesklaverblad.nl/sint-jozef-bennebroek
https://www.hervormdpknbennebroek.nl/

Terreinbeheerders

particuliere terreinbeheerders (boeren)
boerderij Sinneveld

jeugd
knotgroep
oeverzwaluwenwerkgroep
werkgroep duurzame leefomgeving
werkgroep excursies
ijsvogelwerkgroep
kerkuilenwerkgroep
gierzwaluwenwerkgroep
excursiegroep

draagvlak, monitoring
draagvlak, monitoring
draagvlak, monitoring

https://www.wbe-zuidkennemerland.nl/

n.v.t.

n.v.t.
https://www.landgoeddennenheuvel.nl/partners/zusters-van-de
https://www.alverna.net
https://parkvogelenzang.nl/de-locatie

natuurontwikkeling
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Lokale verenigingen
Lokale verenigingen
Lokale verenigingen
Lokale verenigingen
Lokale verenigingen
Lokale verenigingen
Lokale verenigingen
Lokale verenigingen
Lokale verenigingen
Lokale verenigingen
Lokale verenigingen
Lokale verenigingen
Lokale verenigingen
Lokale verenigingen
Lokale verenigingen
Lokale verenigingen
Lokale verenigingen

Dorpsraden
Dorpsraad Bennebroek
Dorpsraden
Dorpsraad Vogelenzang
https://dorpvogelenzang.nl
Dorpsraden
is er een dorpsvereniging in Overveen?
Dorpsraden
wijk/buurtvereniging bloemendaal noord
http://www.bloemendaalnoord.nl
Dorpsraden
buurtvereniging overveen
www.bvo-tinholt.nl
Dorpsraden
Vereniging Duurzaam Overveen
Historische verenigingen
Ons Bloemendaal
draagvlak, bescherming
https://www.onsbloemendaal.nl/
Historische verenigingen
Historische Vereniging Heemstede Bennebroek
draagvlak, bescherming
https://www.hv-hb.nl/
Rotary
draagvlak, bescherming
https://www.rotary.nl/bloemendaal/bldaal%20nieuw/
Lions
draagvlak, bescherming
https://zuidkennemerland.lions.nl/
Stichting Vrienden van de Hertenkamp
beheer hertenkamp in Bloemendaalse
https://www.hertenkampbloemendaal.nl/
Bos
Reddingsbrigade Bloemendaal aan zee
draagvlak, bescherming
https://www.reddingsbrigade-bloemendaal.nl/
Scouting groepen
Camerons duinzwervers
draagvlak, bescherming
https://www.camerons.nl/
Scouting groepen
Scouting Elswout
draagvlak, bescherming
http://www.scoutingelswout.nl/index.php
Scouting groepen
Scouting Bos en Duin
draagvlak, bescherming
https://scoutingbosenduin.nl/
Scouting groepen
Naaldenveld
draagvlak, bescherming
https://naaldenveld.scouting.nl/nl/
Scouting groepen
Scouting Radboud (Velsen)
draagvlak, bescherming
https://www.scouting-radboud.nl/

Scholen
Scholen
Scholen
Scholen
Scholen
Scholen
Scholen
Scholen
Scholen
Scholen
Scholen
Scholen
Scholen
Scholen
Scholen
Scholen

primair onderwijs
primair onderwijs
primair onderwijs
primair onderwijs
primair onderwijs
primair onderwijs
primair onderwijs
primair onderwijs
primair onderwijs
primair onderwijs

Paradijsvogel is heel actief, boekjesinitiatief dhr.
educatie,
Baarspul
draagvlak, evt monitoring en
https://www.ikcdeparadijsvogel.nl/
vrijwillig beheer
Willinkschool
educatie, draagvlak, evt monitoring en
https://www.willinkschool.nl/
vrijwillig beheer
Sparrenbosschool
educatie, draagvlak, evt monitoring en
https://www.sparrenbosschool.nl/
vrijwillig beheer
Antoniusschool
educatie, draagvlak, evt monitoring en
https://www.antoniusschool.com/
vrijwillig beheer
Vondelschool
educatie, draagvlak, evt monitoring en
https://www.vondelschool.nl/
vrijwillig beheer
Aloysiusschool
educatie, draagvlak, evt monitoring en
www.aloysiusoverveen.nl
vrijwillig beheer
Julianaschool
educatie, draagvlak, evt monitoring en
https://www.julianaschool.nl/
vrijwillig beheer
Kon. Wilhelminaschool
educatie, draagvlak, evt monitoring en
https://www.kws-overveen.nl/
vrijwillig beheer
Bloemendaalse Schoolvereniging
educatie, draagvlak, evt monitoring en
www.debsv.nl
vrijwillig beheer
Theresiaschool
educatie, draagvlak, evt monitoring en
https://www.st-theresiabloemendaal.nl/
vrijwillig beheer

secundair onderwijs
secundair onderwijs
secundair onderwijs

Kennemer Lyceum
Aerdenhout Montessori College
Hartenlustschool

educatie, draagvlak, evt monitoring en vrijwillig beheer
educatie, draagvlak, evt monitoring en
https://www.montessori-aerdenhout.nl/
vrijwillig beheer
educatie, draagvlak, evt monitoring en
www.hartenlustschool.nl
vrijwillig beheer

hoger onderwijs

InHolland

educatie, draagvlak

www.inholland.nl

Sportverenigingen
Sportverenigingen
Sportverenigingen
Sportverenigingen
Sportverenigingen
Sportverenigingen
Sportverenigingen

voetbalverenigingen
voetbalverenigingen
voetbalverenigingen
hockeyverenigingen
hockeyverenigingen
hockeyverenigingen
hockeyverenigingen

BVC
Vogelenzang
sportvereniging BSM
Rood-Wit
Mixed Hockeyclub Bennebroek
Hockeyclub Bloemendaal
Hockeyclub Houdt Braef Stand

groenbeheerder, bevordering
groenbeheerder, bevordering
groenbeheerder, bevordering
groenbeheerder, bevordering
groenbeheerder, bevordering
groenbeheerder, bevordering
groenbeheerder, bevordering

https://www.bvcbloemendaal.nl/
https://svvogelenzang.nl/
https://www.svbsm.nl/
https://www.roodwit.nl/site/Default.asp
https://www.mhcbennebroek.nl/site/Default.asp
https://www.hcbloemendaal.nl/site/default.asp?
https://www.mhchbs.nl/site/Default.asp

Sportverenigingen
Sportverenigingen
Sportverenigingen
Sportverenigingen

paardenverenigingen/maneges
paardenverenigingen/maneges
paardenverenigingen/maneges
ruitervereniging

Naaldenveld
s Gravenweg
Kennemergaarde
Noord-Hollandse RuiterVereniging

groenbeheerder, bevordering
groenbeheerder, bevordering
groenbeheerder, bevordering
groenbeheerder, bevordering

http://www.staldenaaldenhof.nl/
http://stal-sgravenweg.nl/
https://www.kennemergaarde.nl/
https://www.nhrv.nl/

Sportverenigingen

golfverenigingen

Mariënweide

groenbeheerder, bevordering

https://www.marienweide.nl/

Sportverenigingen
Sportverenigingen
Sportverenigingen
Sportverenigingen
Sportverenigingen
Sportverenigingen

tennisverenigingen
tennisverenigingen
tennisverenigingen
tennisverenigingen
tennisverenigingen
tennisverenigingen

TV Vogelenzang
Tennispark Brederode
WOC
Tennispark Duinvliet
LTC Bloemendaal
T.U.L.P.

groenbeheerder, bevordering
groenbeheerder, bevordering
groenbeheerder, bevordering
groenbeheerder, bevordering
groenbeheerder, bevordering
groenbeheerder, bevordering

https://tvvogelenzang.nl/
https://www.tennisparkbrederode.nl/
https://www.tcwoc.nl/
https://www.duinvliet.nl//
https://www.ltcbloemendaal.nl/
geen site

Overheidsdiensten en semi-overheid
dienstverlening
Overheidsdiensten en semi-overheid
dienstverlening
Overheidsdiensten en semi-overheid
dienstverlening
Overheidsdiensten en semi-overheid
dienstverlening
Overheidsdiensten en semi-overheid
dienstverlening
Overheidsdiensten en semi-overheid
dienstverlening
Overheidsdiensten en semi-overheid
dienstverlening

Meerlanden
afvalscheiding, educatie
diverse telecom
groenbeheerder?
Energiebedrijf Zuid Kennemerland (in 2000 gefuseerd
groenbeheerder?
met Eneco)
PWN water
educatie, besparing
waterschap
bescherming, monitoring
Alliander
groenbeheerder?
Tennet
groenbeheerder?

Overheidsdiensten en semi-overheid
woningbouwbedrijven
Overheidsdiensten en semi-overheid
woningbouwbedrijven
Overheidsdiensten en semi-overheid
woningbouwbedrijven

Brederode Wonen
Elan
Pré Wonen

Gemeente Bloemendaal
Gemeente Bloemendaal
Gemeente Bloemendaal
Gemeente Bloemendaal
Gemeente Bloemendaal
Gemeente Bloemendaal
Gemeente Bloemendaal
Gemeente Bloemendaal
Gemeente Bloemendaal
Gemeente Bloemendaal

B&W
raadsleden
uitvoerende afdelingen
collega's van buurgemeenten:
collega's van buurgemeenten:
collega's van buurgemeenten:
collega's van buurgemeenten:
collega's van buurgemeenten:
collega's van buurgemeenten:
collega's van buurgemeenten:

ambtenaren
Haarlem
NME Haarlem
Heemstede
Velsen
Steunpunt NME Ijmond
Stichting Meergroen

https://www.meerlanden.nl/
www.eneco.nl
www.pwn.nl
https://www.rijnland.net/
https://www.alliander.com/nl/contact/
https://www.tennet.eu/nl/#&panel1-1

verduurzamen, educatie, draagvlak www.brederodewonen.nl
verduurzamen, educatie, draagvlak www.elanwonen.nl
verduurzamen, educatie, draagvlak www.prewonen.nl

initiatief
https://www.bloemendaal.nl/over-de-gemeente/college-van-bu
draagvlak
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Organisatie/gemeenteraa
groenbeheer, bevorderen biod
educatie, draagvlak, bevorderen biodhttps://www.haarlem.nl/nmehaarlem/
educatie, draagvlak, bevorderen biodhttps://www.haarlem.nl/nmehaarlem/
educatie, draagvlak, bevorderen biod
educatie, draagvlak, bevorderen biod
educatie, draagvlak, bevorderen biodhttps://www.odijmond.nl/
educatie, draagvlak, bevorderen biodhttps://www.odijmond.nl/thema's/steunpunt-nme/
educatie, draagvlak, bevorderen biodhttps://www.stichtingmeergroen.nl/index.html
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Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven

tuincentra
tuincentra
tuincentra
tuincentra
tuincentra
tuincentra
tuincentra

Van Empelen van Dijk
Intratuin
Primavera
Azalea
Koelemij (achter Loetje)
Dekatuin
Teeuwen

educatie, draagvlak, bevorderen biodhttps://www.empelenenvandijk.nl/home.html
educatie, draagvlak, bevorderen biodhttps://www.intratuin.nl/winkels/intratuin-cruquius
educatie, draagvlak, bevorderen biodhttps://www.tuincentrumprimavera.nl/
educatie, draagvlak, bevorderen biodhttp://www.azaleatuinen.nl/
educatie, draagvlak, bevorderen biodgeen site
educatie, draagvlak, bevorderen biodhttps://www.deka-tuin.nl/
educatie, draagvlak, bevorderen biodhttps://bloementeeuwen.nl/

Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven

hoveniers
hoveniers
hoveniers
hoveniers
hoveniers
hoveniers
hoveniers

René Kops
Bert Overdijk
M. Blankevoort
Raaijmakers Hoveniers
Rob van Saase
Grooten
Koeman

educatie, draagvlak, bevorderen biodhttp://www.renekops.nl/pg-13833-7-14000/pagina/home.html
educatie, draagvlak, bevorderen biodhttps://hoveniernederland.nl/hovenier/provincies/noord-hollan
educatie, draagvlak, bevorderen biodhttps://hovenier.website/bloemendaal/
educatie, draagvlak, bevorderen biodhttps://hoveniers.online/raaijmakers-hoveniers/34111599
educatie, draagvlak, bevorderen biodhttp://www.robvansaasehovenier.nl/
educatie, draagvlak, bevorderen biodhttps://hovenier.website/bloemendaal/
educatie, draagvlak, bevorderen biodhttps://hovenier.website/bloemendaal/

kinderopvanorganisaties
kinderopvanorganisaties
kinderopvanorganisaties
kinderopvanorganisaties
kinderopvanorganisaties

Op Stoom
Les Petits
Robinson
Smallsteps
Monteverdi

educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak

www.opstoom.nl
www.lespetits.nl
https://www.robinson.nl/
https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/overveen-de-speelh
http://www.monteverdi-overveen.nl/

horeca grenzend aan natuurgebiedenParnassia aan Zee
horeca grenzend aan natuurgebiedensnackbar BlaZee
horeca grenzend aan natuurgebiedenProeflokaal Bregje
horeca grenzend aan natuurgebiedenHet Eindpunt
horeca grenzend aan natuurgebiedenPeper's Pannenkoekenhuis
horeca grenzend aan natuurgebiedenrestaurant De Uitkijk
horeca grenzend aan natuurgebiedenrestaurant De Bokkedoorns
horeca grenzend aan natuurgebiedenLoetje
horeca grenzend aan natuurgebiedenDe Oase
horeca grenzend aan natuurgebiedenBoshut 't Panneland
horeca grenzend aan natuurgebiedenPannekoeken bij Thijsse's Hof
horeca grenzend aan natuurgebiedenWachtkamer 3e klasse (station V)
horeca grenzend aan natuurgebiedenDe Voghelensangh
horeca grenzend aan natuurgebiedenGasterij Leyduin
horeca grenzend aan natuurgebiedenOrangerie (Elswout)
horeca grenzend aan natuurgebiedenGestrand (Lakens)
horeca grenzend aan natuurgebiedenDuincafé
horeca grenzend aan natuurgebiedenStation overveen Klein-centraal

educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak

https://parnassiaaanzee.nl/
geen site
https://www.proeflokaalbregje.nl/uit-eten-in-bloemendaal-aanhttp://eindpunt.nl/
https://peperspannekoekenhuis.nl/
https://www.deuitkijkbloemendaal.nl/
https://www.bokkedoorns.nl/
https://overveen.loetje.nl/
https://www.pannenkoekenhuisdeoase.nl/
http://t-panneland.nl/
http://www.pannekoekenhuisjebloemendaal.nl/
http://www.dewachtkamer.com/
https://www.devogelensangh.nl/
http://www.gasterijleyduin.nl/home.html
https://www.orangerie-elswout.nl/
https://www.restaurantgestrand.nl/nl/
http://www.karmelietcatering.nl/extra-paginas/vestigingen/de-k
https://overveen.klein-centraal.nl/

Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven
Bedrijven

strandpaviljoenhouders
strandpaviljoenhouders
strandpaviljoenhouders
strandpaviljoenhouders
strandpaviljoenhouders
strandpaviljoenhouders
strandpaviljoenhouders
strandpaviljoenhouders

Republiek
Bloomingdale
SanBlas
Later aan Zee
Bronze Beach
Fuel
Woodstock
Rapa Nui

educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak
educatie, draagvlak

https://www.republiekbloemendaal.nl/
https://bloomingdalebeach.com/
https://www.sanblas.nl/
https://www.lateraanzee.nl/
https://www.bronzebeach.nl/
https://www.beachclubfuel.nl/
https://woodstock69.nl/
https://www.rapanui.nl/

strand: overige huurders
strand: overige huurders
strand: overige huurders
strand: overige huurders
strand: overige huurders
strand: overige huurders
strand: overige huurders
strand: overige huurders

strandwinkel BeachFun
educatie, draagvlak
trampolinepark
educatie, draagvlak
kampeervereniging 13 strandhuisjes De Zeemeeuwen
educatie, draagvlak
Mifune
educatie, draagvlak
surfclub
educatie, draagvlak
catamaran- en kitesurfclub
educatie, draagvlak
ijsventer
educatie, draagvlak
visventer
educatie, draagvlak

campings en accomodaties
campings en accomodaties
campings en accomodaties
campings en accomodaties
campings en accomodaties

camping Bloemendaal
camping De Lakens
Qurios kop Zeeweg
Hotel appartementcomplex kop Zeeweg
familiecamping Vogelenzang

bevorderen, verduurzamen, educatie,
https://campingbloemendaal.nl/
draagvlak
bevorderen, verduurzamen, educatie,
https://www.campingdelakens.nl/
draagvlak
bevorderen, verduurzamen, educatie,
https://www.qurios.nl/vakantieparken/vakantiepark-bloemenda
draagvlak
bevorderen, verduurzamen, educatie,
https://poortbeachhotel.com/
draagvlak
bevorderen, verduurzamen, educatie,
https://vogelenzang.nl/
draagvlak

Belangenverenigingen
Belangenverenigingen
Belangenverenigingen

horeca
jagers
hoveniers

Koninklijke Horeca Nederland
Jagersvereniging
Branchevereniging VHG

bevorderen, verduurzamen, educatie,
https://www.khn.nl/
draagvlak
educatie, draagvlak, bescherming https://www.jagersvereniging.nl/
educatie, draagvlak, bescherming https://www.vhg.org/

Particulieren
Particulieren
Particulieren

Genodigden 19 november 2019
Leden van de diverse klankbordgroepen bosparken - via Edith
Leden van het digipanel????Hans Olsthoorn zit hier in en vond het jammer dat hij niet was uitgenodigd voor de bijeenkomst van november.

Gemeentelijk adviseurs
Gemeentelijk adviseurs

archeologisch adviseur gem. Bld
Geo-Archelogisch onderzoek en advies

geen site
https://www.trampolineparkbloemendaal.nl/
http://www.dezeemeeuwen.nu/
https://mifune.nl/
https://surfclubbloemendaal.nl/
https://www.kzv-bloemendaal.nl/

relatie archeologie en natuurontwikkeling
relatie archeologie en natuurontwikkeling
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Bijlage 3: Uitnodiging om mee te denken over biodiversiteit in de gemeente
Bloemendaal
Mail die aan alle stakeholders is gestuurd door de gemeente Bloemendaal op 28 mei 2020
(met bovenstaande titel):

Beste mijnheer/mevrouw,
Op 19 november vorig jaar hebben wij een informatieavond over biodiversiteit georganiseerd in de
gemeente Bloemendaal. U was daarbij aanwezig of u heeft aangegeven eventueel ook interesse te
hebben in de twee vervolgsessies. Door de coronacrisis hebben de tweede biodiversiteitsavond en
de filmavond helaas niet kunnen plaatsvinden. Toch willen we u graag verder betrekken bij het
maken van het biodiversiteitsplan van de gemeente Bloemendaal. In deze mail leest u wat we van u
vragen.
Uw ideeën zijn belangrijke input voor het biodiversiteitsplan
Alle ideeën die we ontvangen worden door het Bioteam Bloemendaal verwerkt. Het Bioteam is een
samenwerking van 4 ecologen die in opdracht van de gemeente het plan schrijven.
Daarom vragen we u een korte vragenlijst in te vullen
Deze vragenlijst vindt u onderaan deze mail. U kunt in de mail de vragen beantwoorden en ons
terugsturen. De vragenlijst kost ongeveer 10 minuten.
We zien graag uw antwoorden voor vrijdag 19 juni tegemoet
Dan kunnen we alle reacties verzamelen en aanleveren aan het Bioteam Bloemendaal.
Neem gerust contact op als u vragen heeft
U kunt mij dan bellen op …….
Als u zeker weet dat uw idee al bekend is bij de gemeente of het bioteam, dan hoeft u dat natuurlijk
niet nog eens te sturen.
Met vriendelijke groet, namens de gemeente Bloemendaal,
………..
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Bijlage 4: Plaagsoorten in de gemeente Bloemendaal
In vier categorieën: hun invloed op de biodiversiteit en uit te voeren beheer
a) verplicht te bestrijden soort conform de Europese Unielijst
b) overige exoten
c) overlast veroorzakende inheemse soorten
d) te verwachten soorten
a) verplicht te bestrijden soort conform de Europese Unielijst
flora
 Grote waternavel - Hydrocotyle ranunculoides is wijd verspreid over heel Nederland.
De plant groeit zeer snel en is in staat hele waterlichamen met een dichte mat van
stengels te overgroeien, waardoor alle aanwezige inheemse waterplanten worden
verdrongen. De dichte matten leiden tot afname van licht - en zuurstofgebrek in het
water. Dit is ook schadelijk voor de inheemse waterfauna. Provincies zijn
verantwoordelijk voor het nemen van eliminatie- en beheersmaatregelen voor
soorten op de Unielijst, wat zij kunnen doen samen met water- en terreinbeheerders
en anderen.
 Hemelboom – Ailanthus altissima groeit op zonnige, warme en open plekken op
droge, kalkrijke, vaak stenige grond in stedelijke gebieden, in duinbossen, bosjes en
op kademuren, op braakliggende grond en langs spoorwegen, langs wegen, kanalen
en rivieren. Hemelboom komt oorspronkelijk uit China. In de achttiende eeuw is deze
snelgroeiende boom naar Europa gehaald. In Nederland is ze vaak als straat- en
parkboom aangeplant. Als het klimaat warm genoeg is kan hij zich uit zaad
vermeerderen. In 1996 werden in Rotterdam de eerste zaailingen gevonden. Daarna
ging het snel, de opmars van Hemelboom in onze steden lijkt onstuitbaar.
 Reuzenbalsemien – Impatiens glandulifera produceert grote hoeveelheden zaad die
in het voorjaar tegelijk kiemen. De plant groeit snel en vormt dichte bestanden. De
soort vormt hoge, dichte, sterk vertakte bestanden, die met inheemse soorten
concurreren om ruimte, licht en nutriënten. Door zijn sterke geur lokt de plant
bestuivers van inheemse soorten weg, waardoor deze minder zaad produceren. Dit is
nadelig voor de vitaliteit van de natuurlijke vegetatie. Maaien en handmatig
verwijderen zijn de meest kosteneffectieve methoden voor het uitroeien of beheren
van invasieve Impatiens-soorten. Dergelijke maatregelen moeten voor de
zaadzetting, dus in juni of begin juli, worden uitgevoerd.
 Reuzenberenklauw – Heracleum mategazzianum groeit op zonnige tot licht
beschaduwde plaatsen op vochtige en voedselrijke grond in (spoor)bermen, op
dijken, geluidswallen, braakliggende grond, waterkanten en in loofbossen,
bosranden en struwelen. Reuzenberenklauw kan daar dichte vegetaties vormen
waarbij andere plantensoorten, met uitzondering van bomen, volledig worden
verdrongen. Deze dichte bestanden kunnen decennialang standhouden, waardoor ze
een grote verstoring van de plaatselijke inheemse vegetatie veroorzaken en
zeldzame plantensoorten kunnen verdwijnen. De plant is te bestrijden door te
voorkomen dat er rijp zaad wordt gevormd. Eén van de mogelijkheden is de wortel in
het vroege voorjaar op enige diepte (ten minste 15 cm) af te steken en dit in de
zomer te herhalen. Een andere mogelijkheid is afmaaien. Dit moet meerdere keren
(ten minste 5 keer) per groeiseizoen herhaald te worden.
 Smalle waterpest – Elodea nuttallii is een zeer snelle groeier die sloten, kleine
kanalen of vijvers geheel kan opvullen. De plant kan zeer dominant worden
waardoor de oorspronkelijke waterplanten worden verdrongen. Dit heeft ook
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invloed op populaties van ongewervelde dieren en vissen. Afsterven van de
plantenmassa kan leiden tot zuurstoftekort en tot meer voedingsstoffen in het
water. Dit kan weer algenbloei tot gevolg hebben. Smalle waterpest heeft ook een
negatief effect op de waterkwaliteit doordat het zware metalen uit de bodem kan
opnemen die zo weer in het water terechtkomen. Smalle waterpest kan zich vestigen
in gebieden met een hoge ecologische waarde, zoals Natura 2000-gebieden. Smalle
waterpest werd verkocht als zuurstofplant voor aquaria en vijvers. Deponeer
overtollige planten van deze en andere soorten waterplanten altijd in de gftcontainer of op de composthoop. Gooi waterplanten nooit in openbaar water, omdat
de plant zich zal gaan verspreiden en schade veroorzaken. Bij bestrijding moeten de
planten zo volledig mogelijk verwijderd worden waarbij fragmentatie moet worden
voorkomen. De zomer is hiervoor de beste periode omdat hergroei dan beperkt
blijft.
fauna
 ‘Amerikaanse’ rivierkreeftsoorten – diverse genera.
Procambarus clarkii en andere uitheemse rivierkreeftsoorten vreten
onderwaterplanten en maken ze kapot. Dit heeft negatieve gevolgen voor inheemse
soorten die afhankelijk zijn van deze planten, zoals diverse soorten vissen, amfibieën
(in stilstaande wateren), kevers en vogels die broeden in waterplantenvegetaties.
Deze negatieve effecten treden waarschijnlijk niet op grote schaal, maar vooral
lokaal op. Door de graaf- en graasactiviteiten van de kreeften raakt water troebel en
komen er veel meer voedingsstoffen (nutriënten) in het water. Dit is ongewenst in
wateren die juist helder moeten zijn. P. clarkii vooral in West-Nederland uitbreidend.
 Nijlgans - Alopochen aegyptiacus De vogel vertoont agressief gedrag t.o.v. andere
vogels, waardoor deze verdrongen worden en minder foerageergebied hebben. Dit is
in de ruiperiode opvallend, omdat de meeste vogels dan niet kunnen vliegen. Ze
kunnen haviken en buizerds van hun nest verdrijven, waardoor deze opnieuw
moeten beginnen, met de kans op mislukken. Nijlganzen kunnen ook nesten van
ooievaars bezetten. De nijlgans neemt ook nestplaatsen over van. Uitwerpselen
kunnen terechtkomen in stilstaande wateren en verslechtering van de
waterkwaliteit. Provincies maken plannen ter bestrijding van populaties in
natuurlijke omstandigheden.

b) overige exoten
flora
 Amerikaanse vogelkers - Prunus serotina is sinds de introductie al decennialang in
bossen in heel Nederland sterk uitbreidend. Jaarlijkse bestrijding bij het gemeentelijk
bosbeheer voortzetten. Overleg met duinbeheerders hierover wenselijk.
 Fluweelboom of azijnboom - Rhus typhina. Uit Noord-Amerika, verwilderend in heel
Nederland.
 Japanse duizendknoop en bastaardduizendknoop Fallopia japonica en Fallopia x
conollyana. Een uiterst hardnekkige exoot en bastaard die eenmaal gevestigd
moeilijk is te bestrijden. Tot 2008 waren er alleen vrouwelijke planten en plantte
deze soort zich in Nederland alleen vegetatief voort. Hiermee is de snelheid van
verspreiding nog enigszins geremd. In 2008 zijn echter op twee plaatsen in
Nederland mannelijk fertiele planten gevonden. In 2018 zijn er planten met zaden
gevonden. Dit is verontrustend, omdat met zaden de Japanse duizendknoop een
nieuwe manier hebben om zich te verspreiden, naast verspreiding door (delen van)
stengels en wortelstokken. Voor de bestrijding van Japanse duizendknoop in stedelijk
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gebied kan gebruik worden gemaakt van het landelijke protocol voor bestrijding van
de soort https://bestrijdingduizendknoop.nl/protocol/.
Er wordt tot op heden landelijk geëxperimenteerd met bestrijdingsmethoden. In het
blad Stad-en-Groen staan regelmatig artikelen over nieuwe bestrijdingsmethoden.
Mahonie – Mahonia aquifolium Ingeburgerd in de 19e eeuw, uitbreidend o.a. in
duinmilieus. Mechanische bestrijding in de gemeentelijke bosparken, bosplantsoen
en overige beheermilieus is sterk aan te bevelen.

fauna
 Aziatisch lieveheersbeestje - Harmonia axyridis is een van oorsprong Aziatische soort
die in Europa is ingevoerd als plaagbestrijder en werd in 2002 voor het eerst in
Nederland vastgesteld. De soort is in korte tijd een van de algemeenste Nederlandse
lieveheersbeestjes geworden. Bedreigt biodiversiteit onder lieveheersbeestjes want
verdringt inheemse soorten. De introductie van deze soort toont aan, dat men bij
introducties van uitheemse dieren risico’s loopt in relatie tot onze inheemse fauna.
 Buxusmot - Cydalima perspectalis. De soort komt uit Azië (Japan, Zuid-Korea, China).
Vermoedelijk is deze nachtvlinder rond 2005 in Duitsland geïntroduceerd via import
van Buxus uit Azië. In 2007 werd hij voor het eerst in Nederland gesignaleerd. De
eerste jaren was hij alleen in het westelijk rivierengebied aanwezig, maar nu lijkt de
soort ook de rest van Noord-Nederland te gaan koloniseren. Als de Wadden zijn
bereikt is de soort in heel Nederland aanwezig. De struiken waar de rupsen in vreten,
worden al snel bruin met opgevreten bladeren en overgebleven bladskeletten. Hoe
met deze soort, die vooral voorkomt in particuliere tuinen en op landgoederen, om
te gaan zie de site van de Vlinderstichting.
https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/buxusmot-nu-bijnain-heel-nederland Hoe om te gaan met de buxusmot? De verschillende Buxussoorten die in Nederland aangeplant worden zijn exoten. Een aanpak bij de bron is
het verwijderen van de buxus-struikjes en deze vervangen door een inheemse
struiksoort, bijv. de liguster (Liguster vulgaris). Wil men de buxus behouden dan geldt
bij de bestrijding van de buxusmot (imago of rups) in ieder geval dat er geen gif
gebruik wordt. Voor het wegvangen van vlinders zijn betaalbare feromoonvallen in
de handel verkrijgbaar. Bij de bestrijding van rupsen zijn er meer opties zoals het
bespuiten van de rupsen met milieuvriendelijke stoffen en het met de hand
verwijderen van de rupsen. Een ecologische aanpak is het stimuleren van predatie
door andere insecten als wespen of door vogels als mezen. Een bloemrijke en
biodiverse tuin trek andere insecten aan en dat stimuleert de aanwezigheid van
predatoren als zangvogels. Het ophangen van nestkasten kan daarbij extra helpen. Er
zijn ervaringen dat koolmezen die de rups als zoekbeeld hebben ontwikkeld een
hoge tol kunnen eisen van de rupsenpopulatie. Een hiervoor geschetst ecologische
aanpak kost tijd. Vooruitlopend op de natuurlijke predatie daarop kan beginnen met
het biodivers maken van de tuin met inheemse plantensoorten en daarnaast tijdelijk
voor een andere genoemde optie bij de bestrijding van de rupsen kiezen.
 Eikenprocessierups - Thaumetopoea processionea. Uitgebreide toelichting Bijlage 5.
 Halsbandparkiet - Psittacula krameri. Halsbandparkieten stammen af van inheemse
populaties in India en Pakistan en zijn in ons land (en elders in Europa) succesvolle
exoten. De populatie in Nederland wordt geschat op 10.000 ex. Er zijn zorgen over de
toename van de soort. Zo zou zij kunnen concurreren met inheemse soorten. Uit
buitenlandse studies blijkt dit te gelden voor enkele in holen broedende
vogelsoorten en vleermuizen. Verder zouden Halsbandparkieten voor overlast en
landbouwschade kunnen zorgen. In Nederland zijn meldingen van zulk overlast tot
op heden beperkt. Desondanks houdt Vogelbescherming Nederland de
ontwikkelingen rond de groeiende deelpopulaties in ons land nauwgezet bij
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https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-overvogels/vogelgids/vogel/halsbandparkiet.

c) overlast veroorzakende inheemse soorten
 Damhert - Tussen de ijstijden leefden damherten onder andere tot in West-Europa,
maar de laatste ijstijd heeft de dieren naar Klein-Azië verdreven. De Romeinen
brachten de soort weer met zich mee en verspreidden het dier door het gehele
Romeinse Rijk. Sommigen beschouwen de soort als een exoot. Gedurende enkele
decennia breidde de soort bij gebrek aan beheersjacht zich sterk uit in de
Amsterdamse Waterleiding Duinen. Sinds enkele jaren wordt de jacht hier weer
toegestaan met als doel de populatie van ruim 5000 exemplaren in een aantal jaren
terug te brengen naar circa 700. Dat doel is voorlopig nog niet bereikt. Door dispersie
vanuit de duinen zien we in de regio Zuid-Kennemerland de soort opduiken, vaak tot
in de menselijke omgeving met o.a. verkeersongevallen tot gevolg. Ook particuliere
tuinen worden bezocht en tuinvegetaties vernield zoals bijvoorbeeld in particulieren
ruinen rond Duinen Daal. De eigenaren leggen hierdoor hoge afrasteringen rond hun
tuinen hetgeen landschappelijk en ecologisch ongunstige effecten sorteert.
Daarnaast zien we de inheems ree afnemen in de van oudsher bewoonde gebieden
zoals de duinen en binnenduinrandbossen. De ree trekt zich terug in bossen van
landgoederen met weinig of geen recreatie. Het afschotbeheer dient te worden
voortgezet. Het Bioteam adviseert de populatie damherten terug te brengen tot een
minimum.
 Ganzen – In toenemende mate overzomeren en broeden er ganzen on ons land. Ook
het aantal overwinterende ganzen in ons land is de laatste jaren sterk toegenomen.
Speciaal voor het gebied rondom de luchthaven Schiphol beschikt de Fauna Beheer
Eenheid NH (FBE) over een ‘Faunabeheerplan ganzen omgeving Schiphol’. Het
betreft de grauwe gans, soepgans, nijlgans, Canadese gans en kleine aantallen
brandgans, Indische gans en kolgans. Het belang van de vliegverkeersveiligheid staat
in het beheerplan daarbij voorop. Dit biedt de FBE de mogelijkheid om gericht op te
treden ter voorkoming van aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen. Maatregelen
die genomen worden zijn afschot, nestbehandeling en vangacties. GS van NH
verleent in het kader van dit plan Ontheffingen in het kader van de Wet
Natuurbescherming. Een en ander is beschreven in het vigerende
“Ganzenbeheerplan Schiphol en omgeving 2018-2024”. Het oostelijke deel van de
gemeente Bloemendaal wordt tot “10 km-zone” gerekend.
 Schapenteek - Ixodes ricinus. Van de in Nederland voorkomende teken (“platte
spinnetjes”) komt de schapenteek het meest voor. Ze komen in het hele land voor in
bossen, duinen, heidegebieden, beschutte weilanden, parken en tuinen. Daar leven
ze in hoog gras en tussen bladeren. Teken leven van bloed van dieren of soms van
mensen. Meestal zijn tekenbeten onschuldig. Toch is het belangrijk een teek zo snel
mogelijk te verwijderen. Teken kunnen namelijk besmet zijn met de lymebacterie en
de ziekte van Lyme overdragen. Het is bekend, dat een hoog percentage teken in de
Kennemerduinen besmet zijn met de bacterie Borellia burgdorferi, die de gevaarlijke
lyme ziekte veroorzaakt. Dé manier om besmetting tegen te gaan is het voorkómen
dat men gebeten wordt en na een veldbezoek “op de rand van het bad” de huid
controleert op de aanwezigheid van teken.
 Vos - Vulpes vulpes Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is de vos een vaste
bewoner geworden in West-Nederland. Vooral in de duinen zien we aaneengesloten
territoria van vossen. Territoria van een individuele vos kunnen tot 12 km2 groot zijn.
Dit is o.a. afhankelijk van de beschikbaarheid van voedsel. Een vos is een opportunist
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en alleseter. Op het menu staan grote kevers, muizen en andere knaagdieren,
konijnen, hazen, vogels en eieren, regenwormen en egels. Ook vruchten en bessen
(vooral bramen) worden gegeten, evenals aas en afval. In de duinen was het
stapelvoedsel konijn, maar die soort is sterk achteruit gegaan. De vos is in de nacht
actief en kan grote afstanden afleggen en vanuit de binnenduinrandbossen en
landgoederen op zoek gaan naar voedsel nabij menselijke bewoning. Kippen en
hoenderachtigen zijn een geliefde prooi. Afschieten van vossen heeft weinig zin,
omdat territoria snel weer worden opgevuld. Voorkomen van schade is de
aangewezen weg, bijvoorbeeld door de aanleg van kippenrennen die een vos
duurzaam kan tegenhouden..
d) te verwachten soorten
 Steenmarter – Martes foina. De steenmarter komt door zijn grote
aanpassingsvermogen in vrijwel alle biotopen voor. In Nederland kwam de
steenmarter vroeger bijna overal voor. In het begin van de tweede helft van de
vorige eeuw was het areaal van de steenmarter teruggedrongen tot oostelijk
Nederland en Zuid-Limburg, maar de laatste decennia is zijn areaal weer uitgebreid.
Er zijn recent ook enkele meldingen van de soort in Noord-Holland. De steenmarter
dankt zijn naam aan zijn voorkeur voor steenachtige biotopen en schuilplaatsen
waaronder gebouwen. De steenmarter komt vooral voor in parklandschap, maar ook
in open gebieden en steengroeven. Hij is vooral te vinden in de nabijheid van dorpen
en boerderijen en tegenwoordig zelfs in grote steden (de steenmarter is een
‘cultuurvolger’ ). Hij heeft een voorkeur voor gebieden met kleinschalige landbouw,
met oude schuren, heggen en geriefhoutbosjes. Daarbij is de aanwezigheid van
elementen zoals groenstroken, heggen, bosjes, greppels en bermen van belang,
omdat de steenmarter daar zijn voedsel zoekt. De grenzen van een territorium
worden gemarkeerd met urine en met geurstof uit kliertjes in de voetkussentjes van
de achterpoten. Indringers die zich hierdoor niet laten tegenhouden, worden met
heftige gevechten en geschreeuw verjaagd. De aanwezigheid van een steenmarter
bijvoorbeeld op een oude zolder of verlaten gebouw kan daarom vaak via stank en
lawaai worden vermoed. De steenmarter heeft binnen zijn leefgebied soms wel
tientallen schuilplaatsen, die hij echter niet allemaal even frequent gebruikt. Dit
kunnen bijvoorbeeld boomholtes, takkenhopen, dichte struwelen, zolders of
kruipruimtes zijn. Maar ook spouwmuren of ruimten onder de dakbedekkingen.
 Dennenprocessierups - Thaumetopoea pityocampa zie bijlage 5.
 Wolf – Canis lupus is een iconische soort en deze toppredator heeft zich het laatste
decennium in Nederland gevestigd en de populatie neemt langzaam maar gestaag in
omvang toe. Het is waarschijnlijk een kwestie van tijd of de soort bereikt ook de
natuurgebieden langs de kust.

Enkele sites met algemene informatie op soortniveau.
www.sovon.nl
www.verspreidingsatlas.nl
www.vlinderstichting.nl
www.waarneming.nl
www.zoogdiervereniging.nl
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Bijlage 5: De eikenprocessierups Thaumetopoea processionea
biologie
De eikenprocessierups is een nachtvlinder die wordt gerekend tot de familie van de tandvlinders.
Hoewel de Nederlandse naam alleen de rups suggereert gebruiken we deze naam voor alle
levensstadia van de soort dus ook ei, rups, pop en vlinder (foto mannelijk imago).
De soort overwintert als ei. De eieren worden na de zomer door de vrouwtjesvlinder in de kronen
van zomer- en wintereiken als pakketjes van zo’n 300 eitjes hoog in de bomen afgezet. De eitjes
komen uit als de knoppen van de eiken in het voorjaar opengaan. De rupsen van ’n eitjespakket
blijven gedurende het rupsenstadium als groep bij elkaar en ondergaan 8 vervellingen tijdens het
voorjaar. In de loop van de zomer verpoppen de rupsen. Na het korte popstadium ontwikkelen zich
de vlinders die tot eind augustus vliegen en zich voortplanten waarmee de cyclus rond is.

Imagostadium (mannetje) van de eikenprocessierups
verspreiding
De soort was in de 19e eeuw en ook later vóór 1980 zeer zeldzaam in ons land. Na 1987 algemeen in
Noord-Brabant en Noord-Limburg. Vanaf 1996 is zij verder over ons land verspreid en komt nu in alle
provincies voor. Het aantal exemplaren wisselt van jaar tot jaar nogal. De soort is algemeen
geworden voor het hele land. De soort komt van oudsher voor in centraal en zuidelijke Europa. De
spectaculaire uitbreiding van de soort in westelijke en noordelijke richting in Europa wordt
toegeschreven aan de opwarming van de aarde. Het omgekeerde proces is de komende decennia
niet te verwachten. De vestiging over ons hele land heeft daardoor een permanent karakter.
De soort wordt aangetroffen op eiken in bossen, langs wegen in laanbomen en in particuliere tuinen.
De zomereik is een zeer algemeen voorkomende boomsoort in de gemeente Bloemendaal met name
in de kernen Aerdenhout, Overveen en Bloemendaal en de aanwezigheid van nesten van de
eikenprocessierups wordt steeds meer gemeld.
overlast
Vanaf de vierde vervelling ontwikkelen de rupsen grote hoeveelheden brandharen. Deze dienen als
afweermiddel tegen predatoren als insectenetende zoogdieren en vogels. Als de rupsen zich
bedreigd voelen, komen er brandharen in hoge aantallen in de lucht. Dit betekent veel overlast voor
mensen en zoogdieren als honden en paarden in de vorm van jeuk door hevig irriterende
ontstekingsreacties aan huid en slijmvliezen.
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ervaringen met bestrijdingsmethoden
Als gevolg van de uitbreiding van de soort over ons land is er in toenemende mate overlast van de
brandharen van de rupsen en staat de soort als plaagsoort bekend. Aanvankelijk hanteerde men de
“biologische” gifspuit (sporenvormende bacteriën of aaltjes/Nematoda) bij het beschrijden van de
rupsenconcentraties. Deze aanpak doodde ook veel andere insecten in en rond eiken. Deze methode
ondervond daardoor veel kritiek en men ging op zoek naar alternatieve en meer milieuvriendelijke
bestrijdingsmethoden. Zo is er de methode van wegbranden dat als nadeel bleek te hebben dat ook
de natuurlijke vijanden van de rupsen werden gedood en de brandharen van de rupsen toch in
omliggende milieus terecht kwamen.
Zo zijn er een aantal vangsystemen zoals rupsenvallen in de handel. Uit onderzoek van het
Kennisplatform Processierups blijkt dat deze systemen niet goed functioneren
(https://processierups.nu/)
Een veel toegepaste methode voorgoed bereikbare bomen was een zuigapparaat dat nesten van de
bomen zoog. Een andere methode is wegbranden maar dan kunnen er rupsen uit de boom vallen en
overleven. Ook is geëxperimenteerd met het . het inspuiten van de nesten met een vloeistof met
aaltjes.
De gemeente Wapserveen in Drenthe voerde een drie jaren durende praktijkproef voor een
ecologische bestrijding uit en met succes. Eerst werden de bermen onder de laanbomen met de
eikenprocessierupsen via inzaaien bloemrijker gemaakt. Daarna kwamen de insecten en vervolgens
de zangvogels. Er werden veel nestkasten opgehangen. Het resultaat was een effectieve en
ecologische bestrijding van de rupsenconcentraties met wel tot 80% minder rupsen. Ook de
Vlinderstichting doet praktijkproeven met de methode waarbij vergroting van de biodiversiteit
uitgangspunt is.
aanbevelingen
Voor de gemeente Bloemendaal stellen wij voor de ecologische aanpak van de gemeente
Wapserveen toe te passen met als enige aanpassing dat er naar wordt gestreefd de bermen via
ecologisch maaibeheer bloemrijker te maken. Dit is een proces van jaren dus hierbij past het nodige
geduld. Een sneller resultaat is te bereiken door het beheer van particuliere groene tuinen.
Tegengaan versteende tuinen en het inzaaien en aanplanten van meerjarige kruiden die langere tijd
bloeien krijgt de insectenwereld positieve impulsen. Dit bevordert zangvogelpopulaties. Het
ophangen van nestkasten is daarbij sterk aan te bevelen. Vogels waarvan bekend is dat zij de rupsen
van de eikenprocessierups eten zijn kool- en pimpelmees en de boomklever.
Een ander aspect van de ecologische bestrijding is het stimuleren van rijke vleermuizenpopulaties.
Vleermuizen eten veel nachtvlinders, zo ook de vlinders van de eikenprocessierups. Het realiseren
van een vleermuisvriendelijke omgeving langs en in het bos of bij laanbomen is te bereiken via aanleg
en beheer van soortenrijke houtwallen met inheemse kruiden, struiken en bomen. Daarnaast het
toepassen van een vleermuisvriendelijke verlichting van paden en wegen.
Andere predatoren van de rupsen zijn sluipwespen. Ook hier geldt, dat het stimuleren van
soortenrijke insectpopulaties en dus ook van die van sluipwespen kan bijdragen aan een gezond
ecosysteem dat de grote toename van eikenprocessierupsen kan doen verminderen.
De Vlinderstichting raadt aan de eikenprocessierups voor al te bestrijden daar waar mensen
concentraties zijn zoals bij speeltuinen, winkelstraten, bejaardentehuizen, sportvelden en scholen.
Aanvullend op het hiervoor vermelde ecologisch beheer kan men langs wegen en paden gebruik
maken van zuigapparatuur om de resterende nesten op te ruimen. In bossen is deze methode
minder goed te gebruiken, omdat men met de apparatuur alleen vanaf de weg kan opereren. De
ecologische methode, inclusief de plaatsing en onderhoud van nestkasten, ligt hier meer voor de
hand.
Verwante soort
Naast de eikenprocessierups is er een verwante soort, de dennenprocessierups (Thaumetopoea
pityocampa). Deze soort is in Nederland te verwachten, maar is hier nog niet vastgesteld. Naar
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verwachting is dat een kwestie van tijd. Ook deze vlinder heeft rupsen met brandharen. De soort is
gebonden aan dennen. Overlast kan ontstaan als men op een groep op de grond voortbewegende
rupsen stapt.

bronnen
actuele informatie
https://processierups.nu/
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/52014304-e14d-4612-83be-2017c820f1aa.pdf
algemene informatie
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/eikenprocessierups
https://ukmoths.org.uk/species/thaumetopoea-processionea/
Ter Haar, D., 1989. Onze vlinders Uitgeverij Veenstra, Leeuwarden.
de succesvolle praktijkproef in Drenthe
https://www.dvhn.nl/drenthe/Het-succes-van-Wapserveen-aanpak-eikenprocessierups-nu-vooriedereen-online-te-vinden-25018693.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
informatie over de dennenprocessierups
https://www.quest.nl/natuur/dieren/a28349243/de-dennenprocessierups-komt-naar-nederland-endat-is-echt-niet-zo-erg/
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Bijlage 6: Ecologisch beheer 2.0 voor bermen en plantsoenen
Bermen in de gemeente worden nu 2x of 5x per jaar gemaaid/geklepeld. Bij 2x maaien wordt
het maaisel in de regel direct afgevoerd via een maaizuigcombinatie. Bij 5x maaien/klepelen
blijft het maaisel liggen. Doorgaans (maar afhankelijk van de frequentie) is klepelen
goedkoper dan de methode maaien en direct afvoeren25.
Het ecologisch beheer 2.0. behelst om de eerste halve meter van de berm vanwege
verkeerstechnische en veiligheidsredenen op de gebruikelijke wijze te beheren (zo vaak als
nodig wordt geacht en in dit plan in 2 á 3 maaibeurten). Verkeersborden, lantarenpalen en
overig straatmeubilair wordt 2x per jaar vrij gemaaid (juni/oktober en gaan kaal de winter in)
met uitzondering van picknicktafels of innovatief waar het niet anders kan. Het overige deel
van de berm is ter bevordering van de biodiversiteit waarop het beheer van maaien, hooien
en afvoeren is afgestemd.
Het in dit plan voorgestelde maaibeheer gaat uit van 2x of 1x maaien buiten de halve meter
zone, maaisel blijft enkele dagen laten liggen (hooien) en wordt daarna afgevoerd. Dat kent
aanvankelijk een hogere prijs per m2 maar is uit ecologisch oogpunt - gericht op vergroting
van de biodiversiteit - verreweg de beste methode. Wanneer verschraling optreedt, volstaat
1x jaarlijks maaien, waardoor het maaien op den duur blijvend goedkoper wordt (mits er
niet opnieuw eutrofiëring van de berm plaatsvindt).
Bermen die smaller zijn dan anderhalve meter worden vanuit praktisch oogpunt ook
gemaaid met een maai/zuigcombinatie. Afhankelijk van de mate van verschraling wanneer
éénmaal maaien volstaat of wanneer de vegetatie onder de 15cm. hoogte blijft, wordt het
gras pas in de laatste maaibeurt meegenomen zodat de berm “kaal” de winter in gaat.
Een beoordeling van de bermen naar schraalheid en het te voeren maairegiem vraagt om
maatwerk. Een voorstel ter inventarisatie van de bermen is daarom aan dit projectvoorstel
toegevoegd. Naar inschatting van de verschraling en de voorgestelde maaivoorstellen zijn
voorlopig percentages opgenomen. Buiten de halve meter zone is 85% van de bermen
voorlopig ingeschat als voedselrijk waarbij verschraling door 2 maaibeurten wordt bereikt.
15% is ingeschat als voedselarme bermen waarbij 1 maaibeurt volstaat.
Gazons en bloemrijk - kruidenrijk gras. Naast bermen kent de gemeente Bloemendaal
bloemrijk - kruidenrijk gras als grazige vegetaties. Voor bloemrijk- kruidenrijkgras is het
intensievere percentage voorlopig ingeschat op 5% van het oppervlak.
Waar gazons, bloemrijkgras/kruidenrijk gras of zeer brede bermen grenzen aan
bosplantsoen kan een overgangszone ontstaan door hier slechts eens in de twee á drie jaar
te maaien en af te voeren. Deze zone is moeilijk vast te stellen maar dient minimaal 1,5m tot
2m breed te zijn. Van belang is dat de zone regelmatig wordt bijgehouden op zwerfvuil. Dit
kan bij de overige maaibeurten worden meegenomen. De zone is in de berekening nog
buiten beschouwing gelaten en vooralsnog in het totale oppervlak als extensief beheerd gras
opgenomen. Ook hier geldt maatwerk dat in een voorstel voor inventarisatie is
meegenomen.
25

www.stad-en-groen.nl Te downloaden artikel over kosten bermbeheer
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Uitgangspunt kengetallen en berekeningswijze ecologisch beheer 2.0
Onder deze kop is de berekeningswijze opgenomen en de aangeleverde kengetallen. I.v.m.
aanbestedingen en de gevoeligheid van prijzen zijn deze niet opgenomen in onderstaande
berekeningen.

Bermen
Bermen van 5x maaien naar 2(3)x maaien 0,5m. naar eigen inzicht en overig deel voor biodiversiteit:
Opgegeven lengte bermen 131679m. opgegeven 5x maaien 244000m2
Gemaaide breedte van de 5x berm is 244000/131679 = 1,85m
Voorgestelde breedte 0,5m eigen inzicht 131679*0,5 = 65839,5m2
Resteert oppervlak biodiversiteit 131679*(1,85-0,5) = 177766,7m2
Gemiddelde afvoerkosten bij 7ton/per ha. € (nat 10ton/ha en schraal 5ton/ha)
Er is gekozen voor gebruik van een maai/zuigcombinatie hetgeen betekent dat het maaisel wordt afgevoerd.
Wordt gekozen voor de eerste halve meter te klepelen dan vervallen voor de halvemeterzone de stortkosten.
A: Berm max. 1,5m. waarvan 0,5 naar eigen inzicht maaien 2(3)x maaizuigcombinatie (bij voorkeur) of klepelen
eerste 0,5m. dan vervallen de stortkosten
B: 50% Berm max. 1,5 waarvan 1m. biodiversiteitbeheer
50% van totale hoeveelheid bermen dat smaller is dan 1,5m. en de hoogste tonnage opbrengst heeft
C: 30% Bermen breder 1,5m. voedselrijk droog, hoge opbrengst 2x maaien, hooien en afvoeren 1,85 – 0,5 =
1,35m x 131.679m x 0,3 = 53.330m2
D: 15% Bermen breder 1,5m. voedselarm droog, lage opbrengst 1x maaien, hooien en afvoeren 1,85 – 0,5 =
1,35m x 131679m x 0,15 = 26665m2
E: 5% Bermen breder 1,5m. voedselrijk nat, hoge opbrengst 2x maaien, hooien en afvoeren 1,85 – 0,5 =
1,35m x 131.679m x 0,05 = 8.888m2

Bloemrijk en kruidenrijk gras
Opgegeven totale oppervlakte gazons 19.800m2
10% intensieve randen en speelplekken 5x per jaar maaizuigcombinatie 4800m2 en afvoeren
20% in afwisseling per maaibeurt blijft staan 3.960m2
70% 2x per jaar in afwisseling maaien, hooien en afvoeren
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Bijlage 7: Bloemenheuvel gonzend gemeentehuis
Dit idee werd aangedragen door een bewoner van Bloemendaal: de heer H. Olsthoorn
(PROquint, www.waardevolgroen.nl ). De notitie is gebaseerd op een veldbezoek door
Bertien Besteman, informatie uit enkele bestemmingplannen en de legger van Rijnland (zie
literatuur).
Het idee: De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van biodiversiteit en richt
het onderhoud van het openbaar groen rondom het gemeentehuis op biodiversiteit waarbij
het gazon aan weerszijde van de Bloemendaalseweg benut wordt als ‘bloemenheuvel’: mooi
en geschikt voor insecten zoals vlinders. Het gaat om de gazons bij het gemeentehuis met
aanbevelingen voor het water, de oevers en het overige groen rondom het gemeentehuis en
de plas.

Figuur: Huize Bloemenheuvel. Voorheen huisnr. 180, 1892, door: Fotograaf onbekend, NoordHollands Archief / Gemeente Bloemendaal - Foto's. Bld_6144

Doel en uitgangspunten
Deze notitie beschrijft een nieuw onderhoudsregime voor de gazons bij het Gemeentehuis
dat de biodiversiteit verhoogt. Het beheer kan direct door de gemeentelijke groendienst of
een externe groenbeheerder of zelfs een bewoners- of ambtenarengroep worden
uitgevoerd. We raden aan ook het overige groen om het gemeentehuis te betrekken bij dit
specifieke beheer waardoor de biodiversiteit nog meer zal verbeteren. Deze notitie doet
daarvoor aanbevelingen. Bij de suggesties wordt rekening gehouden met de landschapsvisie
(De Ruyter en al 2012), de landschapsecologie en cultuurhistorie.
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Bestemmingsplan
Deze paragraaf bespreekt de relevante bestemmingen. Bijvoorbeeld ‘tuin’ wordt niet
behandeld omdat dit projectidee daar geen betrekking op heeft. In het bestemmingsplan
“Gemeentehuis Bloemendaal uit 2013” heeft het terrein de bestemmingen: “Natuur” en
“Groen” . In het deel ten oosten van de Bloemendaalseweg toont “Bestemmingsplan
Overveen 2013” de bestemmingen ‘Natuur” en “Water”. “Archeologie” als
nevenbestemming beslaat het hele terrein. Daarna heeft Natuur de grootste oppervlakte. Er
zijn geen belemmeringen bij een ander maaibeheer.

Landschap, ligging en historie
Het terrein ligt aan weerszijden van de Bloemendaalseweg in Overveen op de overgang van
de jonge duinen (op een, dus overstoven strandwal) naar de strandvlakte. Ooit was er
uitzicht vanaf Bloemenheuvel over de strandvlakte (figuur hieronder). Ter hoogte van
Bloemenheuvel is de strandvlakte nog gedeeltelijk gevrijwaard van stedelijke bebouwing,
toch rijkt de zichtlijn maar tot de waterpartij en eindigt hij in de lommerrijke begroeiing.
Desondanks verbindt deze ‘open’ locatie de karakteristieken van het landschap, te weten
jonge duinen, duinzoom met bijzondere kwelzone, strandvlakte en naar het oosten de
oudere strandwal met Haarlem. Het gemeentehuis heeft nog steeds de allure van
buitenplaats en is een markant punt. Het kader hiernaast geeft een korte geschiedenis van
de voormalige buitenplaats Bloemenheuvel.

Figuur: Bloemenheuvel, overplaats, ca. 1800-1830, door: Reekers, Johannes (1790-1858) ,
Noord-Hollands Archief / Kennemerland, NL-HlmNHA_53004193
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KADER: een korte geschiedenis van Bloemenheuvel
Het terrein van het latere Bloemenheuvel was tot begin negentiende eeuw van kleerbleker J.
Roelofs, die de heuvel gebruikte als droogberg. Hij verkocht het terrein aan de
Amsterdammer mr. Willem Otto Berg, die er door landschapsarchitect Jan D. Zocher jr. een
groot wit huis met een colonnade liet bouwen. In 1950 kocht de gemeente Bloemendaal de
buitenplaats. Het 19e-eeuwse huis werd gesloopt en vervangen door een historiserend
gebouw van de Haagse architect A.M. de Rouville de Meux. De plannen voor deze
nieuwbouw werden gemaakt in de jaren vijftig. Gebouwd werd er pas vanaf 1965. In 2012
werd een globale landschapsvisie opgesteld voor uitvoering van een gedeeltelijke herbouw,
in 2013 a 2014, waarna de functie nagenoeg ongewijzigd bleef.
Naar: www.buitenplaatseninnederland.nl

Biotische en abiotische situatie
Er is dus een steile gradiënt van droog naar nat op voedselarme, vermoedelijk niet geheel
ontkalkte bodem. Op vochtige delen onder bos kan bodemvorming hebben gezorgd voor
voedselrijkere omstandigheden. De abiotische situatie staat in een kader hiernaast.
In het schrale gazon, met soms bijna kale delen, groeien veel kruiden en éénjarigen. Tijdens
het veldbezoek is het zo droog en kort gemaaid dat zelfs soorten die normaliter kleur geven
aan een gazon slecht of matig bloeien (bijvoorbeeld zachte ooievaarsbek). Waarschijnlijk is
het gazon opnieuw ingezaaid na de verbouwing van het Gemeentehuis zoals blijkt uit de
samenstelling van de grassoorten (slechts enkele soorten). Er zijn daarom nog veel soorten
te verwachten, waaronder ook aantrekkelijke soorten. Aangetroffen rijkbloeiende soorten
zijn: zachte ooievaarsbek, reigersbek, kleine klaver, duizendblad, gewoon biggenkruid,
akkerhoornbloem, madeliefje, gewone hoornbloem. Bij omvorming naar schraal grasland
kunnen soorten als hazenpootje, gewone rolklaver, gewone veldbies, liggende klaver,
muizenoortje, oranje havikskruid, geel walstro, ratelaar en als mooie streefsoorten
vleugeltjesbloem en wilde tijm zich vestigen.
In het vochtige talud bij het water is een weelderige vegetatie mogelijk waar bijvoorbeeld
gewone vogelmelk, knolboterbloem, scherpe boterbloem en pinksterbloem tot ver in mei
een vrolijk beeld geven en veelkleurig vergeet-me nietje een prachtig bloempje toont voor
wie er oog voor heeft. Later in het jaar kunnen er zelfs orchideeën bloeien (figuur x).
KADER: Abiotische situatie
Het maaiveld rondom de begane grond van het gemeentehuis ligt op ongeveer +10 m NAP.
Bij de nieuwe publieksingang (souterrain) is de maaiveldhoogte ongeveer +7,34 m NAP
(Bestemmingsplan). De heuvel loopt steil af richting het oosten tot de waterpartij. De
Bloemendaalseweg ligt op ongeveer +5.8 m NAP, de oever van het plasje op ongeveer +0.7
m NAP (www.ahn.nl/ahn-viewer, d.d. 16-5-2020). Op 17-5-2020 toonde de peilschaal in het
plasje 5cm NAP. De vijver watert via een duiker af op een duinrel die verder loopt naar de
Boezem. Het Boezempeil is - 0,60 m NAP (Rijnland 2018). Deze plas staat onder invloed van
het kalkrijke zoete duinwater. Volgens het bestemmingsplan varieert het freatisch
grondwater tussen +1,53 m NAP en + 0,69 m NAP. Dit rijkt dus slechts tot het onderste deel
van het gazon aan de oostzijde van de Bloemendaalseweg. Bij het gemeentehuis is de
ontwateringsdiepte meer dan 7m. De kwaliteit van het kwel water uit de duinen is zeer goed
(Waterplan 2007).
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Figuur x: Vochtig bloemrijkgrasland met pinksterbloem, scherpe boterbloem,
knolboterbloem, ratelaar, rietorchis en vele anderen. in Santpoort-Noord. Inzet veelkleurigvergeet-me-nietje. Foto: Bertien Besteman, b&d Natuuradvies

Maaibeheer grasvelden Bloemenheuvel
Tijdens het veldbezoek is het droge deel van de vegetatie, het deel boven het freatisch
grondwater, zo arm en schraal, met veel open plekken dat komende jaren hooguit 1
maaibeurt wordt geadviseerd. Afhankelijk van de begrazing (herten, insecten) kan maaien
misschien helemaal achterwege blijven.
Vanwege het representatieve karakter adviseren we de randen van de gazons langs de
verharding, tot de buitenzijde van de schelpvormige plantenborders 5x per jaar te maaien.
Het maaisel hoeft dan niet geruimd te worden. We raden aan in het grasland voor het
gemeentehuis een paadje en ‘plaatsje’ uit te maaien, zodat bijvoorbeeld bruidsparen daar
foto’s kunnen nemen.
De daaropvolgende zone tot ongeveer de binnenzijde van de borders wordt pas in de winter
gemaaid (december- half maart – eventueel kan dit mee gemaaid worden met de eerst keer
van de 5 maaibeurten van de randen). Dit maaisel dient geruimd te worden. Het binnenste
deel wordt ook slechts eenmaal gemaaid en geruimd in de periode half augustus-september.
Het overstaande gras met kruiden dient om vlinders en andere kleine diertjes een
schuilmogelijkheid te bieden, ook door de winter heen.
Voor het vochtige grasland, de onderste helft van het talud ten oosten van de
Bloemendaalseweg, raden we aan 2 maal per jaar te maaien en te ruimen (1x in eind meijuni en 1x in augustus - half september). Als het lukt te verschralen kan na enkele jaren
geschakeld worden naar 1 maaibeurt in augustus.
Gebruik bij voorkeur een cyclomaaier en zeker geen klepelmaaier. Het gras moet goed
worden afgesneden en bijna altijd worden geruimd. Stel de maaihoogte niet te laag,

168

Biodiversiteit in Bloemendaal– Bioteam Bloemendaal – september 2020

minimaal 5cm en maximaal 10 cm. Er zullen kleine verschillen in bodemhoogte zijn en
voorkomen moet worden dat de bodem te kaal wordt.

Figuur y: Maaikaart en potentiële plaatsen voor verwerking maaisel en of een marterhuis.
Het is goed de struiklaag en ondergroei te laten herstellen, zoals ook past bij de bestemming
‘Natuur’. Bron ondergrond: open topo achtergrondkaart.

Verwerken van maaisel
Het maaisel wordt afgevoerd, maar kan ook op enkele locaties in het eigen terrein worden
verwerkt zoals in het vochtige bosplantsoen bij het water of (zie figuur y).Dit biedt voordelen
voor aanwezige diertjes die dan nog een kans krijgen er uit te kruipen. Een ander voordeel is
dat een maaiselhoop schuilplaats en voedsel biedt aan allerlei diertjes (slakken, kevers,
pissebedden enzovoort) en daar profiteren soorten van als egel en vogels. Als een
maaiselhoop op een rustige zonnige plek ligt, kan hij misschien zelfs dienst doen als
‘zonnehoop’ of overwinterplaats voor hazelworm. Bunzing, steen- en boommarter, wezel en
169

Biodiversiteit in Bloemendaal– Bioteam Bloemendaal – september 2020

hermelijn leven in de binnenduinrand. Door in het bosplantsoen een marterhuis te bouwen
en het maaisel jaarlijks daarop aan te brengen als onderhoud aan het dak ontstaat een soort
‘plaggenhut’ voor bijvoorbeeld een steenmarter.

Overige aanbevelingen en projectideeën








We raden aan zowel over het maaibeheer, als bij een maaiselhoop of marterhuis die in het
zicht ligt een informatiepaneel (of paneeltje met QR-code) te plaatsen.
Wellicht is er een vrijwilligersgroep die dit specifieke beheer wil uitvoeren, bijvoorbeeld de
groep van het landje van de Boer.
Het watertje is een echt binnenduinrandplasje. Het ligt op de plaats waar het kwelwater uit
de duinen uittreedt en is glashelder. Er zwemmen grote aantallen kikkervisjes (vermoedelijk
bruine kikker). Waarschijnlijk is ook gewone pad en kleine watersalamander in dit plasje te
vinden. Doordat het plasje grotendeels is omzoomd met bos, ook aan de zuidzijde, is het erg
beschaduwd en ontvangt het veel blad. Mogelijk ligt er daardoor een laag slib op de bodem
die de voedselrijkdom in het plasje deed toenemen. Er zijn geen onderwaterplanten gezien,
behalve algen. De beschoeiing is grotendeels vervallen. Mede door deze vervallen toestand is
plaatselijk een natuurvriendelijke oever ontstaan met gele lis, ijl riet en moeraszegge. In het
westen ligt de oever ca. 60 cm hoger dan in het oosten waar het plasje via een duiker
afwatert naar een duinrel. Rondom deze vijver loopt een wandelpaadje en zijn enkele
bankjes. Vooral het bankje aan de zuidzijde ziet er verwaarloosd uit, maar ook de bankjes
aan de oostzijde zijn niet aantrekkelijk. We adviseren een plan te maken om deze vijver en
het vochtige bos op te knappen op een natuurinclusieve manier, kortom gericht op
biodiversiteit. Met de potenties in deze kwelzone zijn er kansen. Gecombineerd met
ontsnippering van de Bloemendaalseweg (gericht op amfibieën en eekhoorn) en het
biodiverse bosbeheer ontstaat een betere verbinding tussen de gebieden van het
Natuurnetwerk Nederland.
Door ook het onderhoud in het bosplantsoen rondom het gemeentehuis af te stemmen op
biodiversiteit verbetert de natuur verder. Langs de parkeerplaatsen kunnen de kwijnende
krentenboompjes worden omgevormd tot een begroeiing van bloem- en besdragende
soorten en klimplanten. Aan de binnenduinrand past een begroeiing uit de klasse van de
doornstruwelen met: kardinaalsmuts, meidoorn, hop, heggenrank, kamperfoelie,
wegedoorn, zuurbes, Gelderse roos, liguster, vlier en hondsroos. Fijne kervel, salomonszegel,
hemelsleutel of stinkende ballote, maar ook algemenere bossoorten horen thuis in de
ondergroei en op zonnige plekken kunnen soorten als zeepkruid, cipreswolfsmelk, toortsen
en teunisbloem een bloemrijke ruigte vormen. Een deel van deze soorten is al aangetroffen.
We raden aan ook de in potentie rijke graslanden rondom Oldenhove te benutten. Dit kan
worden opgenomen in het Programma van Eisen voor de nieuwbouw aldaar.
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Martijn Al landschapsarchitect in opdracht van Gemeente Bloemendaal.
Legger oppervlaktewateren2018, Corsa nummer: 18.128653
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Bijlage 1: planten in het gazon
Op zondag 17 mei 2020 is een soortenlijst met abundantiescore gemaakt van het gazon voor
het gemeentehuis. Door het droge voorjaar en het intensieve beheer kunnen soorten zijn
gemist. Het water en de oever(talud) van het plasje zijn ook bekeken, maar daarvan is geen
volledige lijst gemaakt en geen abundantie geschat.
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Abundantie-codes volgens Tansley (aangepast)
1 of (1)= vermoedelijk aangeplant of gezaaid
2 = abundantie onbekend
3 = zeldzaam, tot 3 exemplaren waargenomen
4 = lokaal, tot 3 locaties dus ecologische bepaald bijvoorbeeld in schaduw
5 = hier en daar
6 = regelmatig
7 = overvloedig
Soortnaam
Engels raaigras
Hard zwenkgras
Duizendblad
Madeliefje
Straatgras
Veldereprijs
Zachte ooievaarsbek
Zandhoornbloem
struisgras
Gewone reigersbek
Herderstasje
Paardenbloem
Gewone hoornbloem
Gewoon biggenkruid
Hertshoornweegbree
Hondsdraf
Kleine klaver
Kluwenhoornbloem
Kropaar
Kruipende boterbloem
Ruige zegge
Smalle weegbree
Akkerhoornbloem
IJle/Hoge dravik
Siberische winterpostelein
Speenkruid
Vogelmuur
Witte klaver
Zevenblad
Jacobskruiskruid
Kruiskruid (G)
Veldkers
Zandkool
Beuk
Krokus (G)
Sneeuwroem (G)
Brede stekelvaren
Draadwier
Gele lis
Gestreepte witbol
Haagwinde
Harig wilgeroosje
Klein kroos
Kleine watereppe
Moeraszegge
Puntkroos
Riet
Ruw beemdgras
Sterrenkroos (G)
Zwarte els

gazon
7 (1)
7 (1)
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
1
1
1

water+oever

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Projectvoorstel voor de gemeente Bloemendaal
Door Bertien Besteman
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Bijlage 8: Vogelenzang verbonden

Aanleiding
Verhogen biodiversiteit in gemeente Bloemendaal, niet alleen in duinen, bossen en wijken, maar ook
in agrarisch landschap.

Korte historie
Het kerkepad tussen landgoed Vogelenzang en de RK-kerk in het dorp bestaat al zeker sinds 1850 (zie
kaartjes). Het loopt door de weilanden via een zo kort mogelijke route naar de kerk. Hoewel het pad
een jaar of tien geleden bijna verdwenen was, bestaat het gelukkig nog steeds. Het is een recht van
overpad over de weilanden van Landgoed Huis te Vogelenzang (westelijk deel) en een particulier in
Vogelenzang (oostelijk deel). Het wordt tegenwoordig vooral gebruikt door inwoners van
Vogelenzang die hun hond uitlaten. Ook campinggasten van camping Vogelenzang maken gebruik
van het pad.

Topografische kaart 1852

Topografische kaart 1900
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Topografische kaart 1960

Topografische kaart 1990 (pad verdwenen!)

Topografische kaart 2015
Bron kaartjes: Topotijdreis.nl

Idee
Het idee is om langs het Kerkepad van Vogelenzang een haag aan te planten met inheemse soorten,
bv meidoorn, Spaanse aak, Gelderse roos, kardinaalsmuts e.d. Ook kamperfoelie zou goed in de haag
passen. Aanleg vanzelfsprekend in overleg met de eigenaren, bv aan welke kant moet haag komen.
Aan de zuidwestkant heeft de voorkeur: het meest luw voor de wandelaars, en het duidelijkst qua
afbakening met het aanpalende weiland.

Ecologische winst
Het is bekend dat hagen in agrarisch landschap een grote bijdrage leveren aan de verhoging van de
biodiversiteit. In hagen kunnen allerlei planten, besdragende struiken en insecten leven, waar vogels
op af komen om te foerageren. In dichte hagen kunnen vogels uitstekend broeden. Kleine zoogdieren
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voelen zich er ook thuis. En hagen vormen – omdat ze lintvormig zijn en beschutting bieden –
uitstekende ecologische verbindingen, in dit geval een oost-west-verbinding tussen de zone van de
landgoederen, het dorp en het duingebied.

Andere voordelen
Veel mensen willen graag een ommetje kunnen lopen vanuit hun woonplaats. Zeker als straks de
nieuwe wijk Vitaal Vogelenzang is gebouwd (aan zuidwest kant van Vogelenzang), zal er nog meer
behoefte zijn aan wandelmogelijkheden dicht bij huis. Voor mensen die het pad gebruiken vormt een
haag een aantrekkelijk lint om langs te lopen, er is altijd wel wat te zien, te horen, te proeven. Een
haag biedt ook beschutting aan wandelaars bij minder gunstig weer zoals sterke wind. Het kan ook
helpen om de wandelaars beter door het landschap te geleiden (nu willen mensen – en hun
loslopende honden - nog wel eens uitwaaieren over het weiland). NB. een dubbele haag (waar pad
tussendoor loopt) zou wat dat betreft nog effectiever zijn, maar dit beslaat ook meer oppervlakte.
Afhankelijk van medewerking van de eigenaren.

Aanleg en onderhoud
De aanleg kan met kleine machines. Er is veel kennis rond het aanplanten van hagen bij de
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap https://www.nederlandscultuurlandschap.nl/wat-doetvnc/landschapsherstel/advies/ Deze Vereniging heeft geadviseerd en tevens een vrijblijvende offerte
uitgebracht. Het gaat in dit geval om 420 meter haag (of 840 m als een dubbele haag wordt geplant).
Voor onderhoud is het goed om jaarlijks met vrijwilligers de haag te snoeien, en eens in de paar jaar
de haag machinaal te laten snoeien (afhankelijk van hoeveel budget er voor is). Er kan ook gekozen
worden voor (twee)jaarlijks machinaal onderhoud.

Communicatie en PR
Overwogen kan worden om aan het begin en het eind van het kerkepad (aan de west- en/of
oostkant) een duurzaam informatiepaneel te plaatsen met informatie over de cultuurhistorie, en ook
over de landschappelijke ligging van het pad (in strandvlakte én strandwal) en het natuurbelang van
de haag. Het ‘openen’ van de nieuwe haag langs het pad kan worden gedaan door het onthullen van
het nieuwe infopaneel. Dit is een mooi moment om de pers in te schakelen, bv RTVNH, Haarlems
Dagblad, Bloemendaals Weekblad e.a.

Kosten
Informatie over de globale eenmalige kosten van het aanleggen van een gemengde haag zijn op te
vragen bij de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (offerte aanwezig). Daarna alleen nog
(twee)jaarlijks onderhoud, door vrijwilligers of aannemer.
Informatie over kosten infopaneel: op te vragen bij Press Art te Doorn.
NB. mogelijk zijn er subsidiemogelijkheden bij de provincie.
Zie: https://www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies/Subsidieregelingen

Participatie
Voor het onderhoud van de haag is het nodig dat dorpsgenoten een jaarlijkse snoeidag houden.
Ook voor de monitoring van wat er allemaal groeit en bloeit kunnen dorpsgenoten warm gemaakt
worden (zie monitoring).

Monitoring
Om na te kunnen gaan of de haag bijdraagt aan de biodiversiteit stellen we voor te gaan monitoren,
en daarbij gebruik te maken van biodiversiteitsindicatoren die:
 relatief efficiënt te meten zijn en zo veel mogelijk aansluitend bij bestaande
monitoringsprogramma’s (bv dagvlinders, broedvogels, planten)
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zo veel mogelijk indicatief zijn voor de diversiteit aan niet gemeten soorten
zo veel mogelijk indicatief zijn voor het functioneren van het systeem
indien nodig ook relevant voor andere beleidsvelden

De minimum set aan soortengroepen die geïnventariseerd moeten gaan worden omvat broedvogels,
dagvlinders, planten en insecten. Aanvullend kunnen soortengroepen geïnventariseerd worden die
lokaal relevant zijn (bijv. amfibieën, vissen en libellen in waterrijke gebieden, bijen in landschappen
waar bestuiving een commercieel belangrijk proces is).
Meer info over monitoring algemeen: https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/doen-leren-beterdoen-in-delta-labs/ en bij www.vlinderstichting.nl en www.sovon.nl en www.floron.nl

Projectvoorstel voor de gemeente Bloemendaal
Door Antje Ehrenburg
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Bijlage 9: Schutting eruit, haag erin

Aanleiding en idee
In stedelijk gebied inclusief dorpen zoals Overveen en Bennebroek staan vogels als huismus en
spreeuw en dieren als gewone pad en egel onder druk. Een van de redenen is het ontbreken van
nest- en schuilgelegenheid. Een tweede reden is dat de dieren op de grond vaak geen gebruik
kunnen maken van tuinen. Hagen als afscheiding tussen de tuinen zijn vervangen door dichte
schuttingen al dan niet geïmpregneerd en soms voorzien van een foto met uitzicht op een mooi
landschap. De vogels hebben het nakijken!
Het idee is simpel: vervang de schutting door een haag met streekeigen, bloem- en besdragende
soorten . De biodiversiteit zal in de wijk toenemen en inwoners kunnen meer genieten van
vogelzang en misschien wel een egeltje in de tuin.

Doel
Inwoners stimuleren bij vervanging van de schutting en bij vervanging van een haag hagen aan te
planten met streekeigen, bloem- en besdragende soorten, waardoor de biodiversiteit en de
ecologische verbindingsmogelijkheden voor vogels en grondgebonden dieren toenemen.
Subdoel is bewustwording van inwoners, bedrijven en instellingen dat zelfs het plaatsen van een
afscheiding tussen tuinen de biodiversiteit beïnvloedt.

Uitwerking
Actoren
-

-

-

Inwoners, bedrijven en instellingen van Bloemendaal vormen met elkaar de brede
doelgroep waarop de actie is gericht. Aanvankelijk kan een pilot gericht op een bepaalde
(nieuwbouw) wijk inzicht geven in bereidheid mee te doen waarna de actie elders
herhaald kan worden. De doelgroep is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering op eigen
grondgebied, maar krijgt hulp door info met aanwijzingen, stimulering aankoop door
kortingen bij tuincentra of een stimuleringsbijdrage in de vorm van beschikbaar stellen
van materiaal en afvoeren van oude materiaal.
Gemeente Bloemendaal is initiator en verantwoordelijk voor de communicatie zoals info
en aanwijzingen. De gemeente kan materiaal inkopen en ter beschikking stellen,
zorgdragen voor een goede afvoer van oude materialen, in overleg met tuincentra of
boomkwekerijen en korting bedingen op de aanschaf of een financiële bijdrage leveren.
Gemeente stimuleert plaatselijke hoveniers om bij aanvragen voor het plaatsen van een
schutting de haag onder de aandacht te brengen en te wijzen op de voordelen. De
gemeente kan bijvoorbeeld de eerste 10 bedrijven of bewoners die omschakelen
belonen met een mussennestkast of een egelhuis (voor tuinen nabij openbaar groen en
rustige wegen).
Tuincentra, hoveniers en boomkwekerijen wijzen bewoners die een nieuwe schutting
willen op een alternatieve haag en dragen zorg voor de aanschaf van het juiste materiaal
en kunnen een korting geven bij aanschaf van materiaal of ook zelf zorgdragen voor de
aanplant.

Communicatie
Uitermate belangrijk is een communicatie naar de doelgroepen. Niet alleen de achtergrond
informatie, en het waarom, maar ook de aanleg moet zorgvuldig worden beschreven.
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In een wijkgerichte pilot worden bewoners benaderd met een brief of folder en wordt de animo
gepeild. Vooraf wordt bezien waar de meeste schuttingen staan.
In een vervolg traject kan breder worden ingezet op diverse media.
Tuincentra, hoveniers en boomkwekerijen worden actief benaderd en delen mee in de publiciteit!

Oranje Nassaulaan: de schaduw verraadt de schutting

Uitvoering en soorten
Van belang is te kiezen voor streekeigen soorten het liefst bloem- en besdragend. Een gemengde
haag heeft de voorkeur hoewel veel mensen graag kiezen voor een wintergroene haag.
Streekeigen soorten dragen bij aan de ecologie. Het is er goed schuilen (mits goed onderhouden zijn
de hagen heel dicht), er valt van te eten zowel blad door slakken en rupsen, bloemen voor wilde
bijen en vruchten voor de vogels en de egels eten de slakken. Uitheemse haagsoorten zijn hier naar
toe verhuisd maar hebben hun ecosysteem achtergelaten en veel dieren hier eten niet van de
vreemde struiken. Dus een haag met leylandi, cotoneasters of laurierkers is bijna hetzelfde als een
schutting. Vogels kunnen er hooguit in/op gaan zitten en een spin kan er een web maken.
Wintergroene streekeigen hagen bestaan uit hulst, liguster of taxus.
Dichte hagen niet bladverliezend in de winter is een beuk al dan niet rood of groen. Een kleurende
haag in het najaar is de veldesdoorn in combinatie met rode kornoelje.
Gemengde hagen, ook wel Zeeuwse hagen genoemd, bestaan uit veldesdoorn, rozen zoals egelantier
en hondsroos, wegedoorn, sleedoorn, vogelkers, kornoelje, liguster, iep, meidoorn en duindoorn.
Deze hagen dragen enorm bij aan de biodiversiteit zowel als dracht- en als waardplanten.

Grootte
Een haag neemt meer ruimte in dan een schutting, maar de natuur schenkt je er veel moois voor
terug. Een haag neemt snel een 0,5m. en gedeeld met de buren 0,25m. ieder in beslag. De hoogte
kan zelf bepaald worden.
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Kosten
De meeste kosten zitten in de arbeid om de oude schutting te verwijderen en de nieuwe haag aan te
planten. Doorgaans geldt: hoe meer lengte hoe goedkoper.

Wat kost het de gemeente Bloemendaal?
Er zijn verschillende manieren om een stimulerend bij te dragen. De meest eenvoudige methode is
subsidie beschikbaar stellen, bijvoorbeeld per meter verwijderde schutting en vervolgens
aangeplante haag.
De gemeente kan ook haar best doen om een korting te bedingen bij tuincentra die mee willen doen
of hoveniers die hagen aanplanten. Een voucher voor gratis afvoeren van het sloopafval van de oude
schutting naar de milieustraat.
Korting op plantmateriaal door centrale inkoop is gebruikelijk bij kwekers. Bewoners die een haag
willen planten kunnen bijvoorbeeld bij de gemeente plantmateriaal gratis verkrijgen of tegen een
flinke korting ontvangen. Per jaar wordt een X bedrag beschikbaar gesteld voor de aankoop van de
planten. Bewoners schrijven in op wat zij nodig hebben. Aan de hand van de hoeveelheid wordt zo
voordelig mogelijk ingekocht tot een maximum van wat nodig is of het bedrag. Bewoners halen zelf
of een hovenier het materiaal af bij een centraal punt.
Bewoners doen zelf een duit in het zakje met de arbeid die ze verrichten en uiteraard door de arbeid
aan het jaarlijkse snoeiwerk.

Planten
Gedurende de periode half oktober eind februari en voor het mooiste resultaat plant in het najaar.
Per 2 meter wordt gerekend met 15 planten die verspringend in een driehoek worden geplant.
Grondverbetering bij aanplant is op schrale grond aan te bevelen met organische stoffen zoals
compost.

Vergroening
Heeft u net een schutting geplaatst, kies dan voor vergroening van de schutting door er een
inheemse plant tegenaan te laten groeien. Bruikbare inheemse soorten als kamperfoelie, bosrank,
heggerank, hop, en klimop . U kunt er ook altijd nog een haag voor zetten!

Projectvoorstel voor de gemeente Bloemendaal
Door Norbert Daemen
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Bijlage 10: De geboorte van een nieuw ooievaarsnest
Aanleiding
Binnen de gemeente Bloemendaal zijn een aantal weilandgebieden. Deze bevinden zich in
de strandvlakten welke liggen tussen de noord-zuid georiënteerde strandwallen (zie kaart).
Naast weilanden treffen we er ook duinrellen en grotere wateren aan zoals de Halve Maan,
het meertje van Caprera en in het park Brederode met haar betrekkelijk open karakter. Ook
rond de weilanden bij Vogelenzang ligt een netwerk aan sloten. Deze gebieden zijn
potentieel geschikt voor foeragerende ooievaars. Genoemde milieus bieden derhalve
gunstige perspectieven voor een paartje ooievaars. Dat is in het verleden ook ingezien en
daarom staat er een ooievaarspaal in het ovale weiland ten noorden van de Halve Maan
nabij Bloemendaal. Hier zijn in een recent verleden ooievaars waargenomen (meded. E. van
IJzendoorn). Bijlage 1 toont een impressie van het landschap ter plaatse. Naar verluidt is dit
jaar tijdens de landing van een ooievaar op het nest van de ooievaarspaal, het wiel van de
top afgevallen (meded. H. Miltenburg). Dit komt zeer waarschijnlijk door de ongunstige staat
waarin deze paal verkeert. Zij is aan vervanging toe. Het idee is om hier een nieuwe paal
neer te zetten.
Kans op broedsucces
Bij een eventuele renovatie van een ooievaarspaal is het van belang te onderzoeken in
hoeverre broedpogingen kans van slagen hebben. Dat hangt niet alleen af van een veilige
nestplaats. De aanwezigheid van potentiële foerageergebieden in de regio en het ontbreken
van grote barrières zoals een vliegveld zijn ook van belang. Op bijgaande kaart staat een
geomorfologische ondergrond met de Jonge Duinen, strandwallen en strandvlakten en de
positie van het nest (“ooievaarsnest oud”). Daarnaast geschikte foerageergebieden (groen)
binnen een straal van 4 km ten opzichte van het “ooievaarsnest oud”. Ook is het bewoonde
ooievaarsnest in de gemeente Velsen volledigheidshalve aangegeven. Beide nesten liggen in
de strandvlakte evenals de meeste foerageergebieden. Het grote foerageergebied omvat
ook de Heksloot ten westen van Spaarndam. Grote barrières tussen het oude ooievaarsnest
bij de Halve Maan en de aangegeven foerageergebieden zijn afwezig. Recent zijn
foeragerende ooievaars waargenomen bij de Halve Maan, Ruïne van Brederode, graslanden
Middenduinerweg Santpoort, Veen en Duin en de Heksloot, Er is ook een bewoond
ooievaarsnest in de regio bij kinderboerderij ’t Molentje, gemeente Heemstede en bij
Elswout.
Uit de literatuur is bekend, dat ooievaars voor foerageervluchten 15 minuten tot 3 uur
kunnen uitvoeren en dat en maximale foerageerafstand in de IJsselvallei 12 km betrof
(Roodbergen et al., 2011). De foerageergebieden liggen dus op gunstige afstand van de op te
richten ooievaarspaal bij de Halve Maan. Bovendien is bekend dat de nieuwe ooievaarspaal
bij Elswout dit voorjaar meteen in gebruik is genomen door een paartje ooievaar en dat de
bestaande palen in Heemstede en Bennebroek dit jaar ook bezet zijn (bron: Fitis).
Voorstel
Voorgesteld wordt de oude ooievaarspaal te vervangen door een nieuwe paal. Er wordt een
duurzame nestmand met een metalen frame doorvlochten met wilgentenen geleverd. Er is
offerte aangevraagd bij een gespecialiseerd bedrijf. De locatie is via een brede platte brug en
het weiland goed bereikbaar.
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Aan de noordkant van het weiland ligt het kantoor van de Rotary Club Bloemendaal. Uit een
eerder contact is gebleken, dat de Rotary Bloemendaal mogelijk interesse heeft in een
bijdrage aan het Biodiversiteitsplan. Er is hen gevraagd in dit ooievaarsproject te
participeren. Eind juni werd duidelijk dat de Rotary Bloemendaal een substantieel bedrag
bijdraagt. De resterende kosten zijn gefinancierd door een crowdfundingsactie van de
Stichting Duin en Daal.
Op 17 augustus 2020 is de paal plus duurzaam nest opgericht en de volgende dag onthuld
door de voorzitter van de Rotary. In navolging van de succesvolle crowdfundingsactie
hebben enkele particulieren het plan opgevat op redelijk korte termijn zo’n actie te gaan
starten gericht op de aanleg van een ooievaarsnest op Park Brederode.

Kaart met positie ooievaarspalen en foerageergebieden (groen) voor ooievaars tegen een
geomorfologische achtergrond.
Bronnen
Geomorfologische kaart Nederland, schaal 1:50.000
Roodbergen, M, J. Nienhuis & F. Majoor, 2011. Habitatvoorkeur van broedende Ooievaars in de
IJsselvallei.
Onderzoeksrapport 16 SOVON, Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
Fitis: http://natuurtijdschriften.nl/search?identifier=654401;keyword=ooievaar
En ook info in meest recente nummer van 2020!
Leverancier ooievaarspaal en nest: www.ooievaarsnesten.nl

Projectvoorstel voor de gemeente Bloemendaal
Door Ben Kruijsen
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Bijlage 11: Het nachtleven ontrafeld
Aanleiding
De gemeente Bloemendaal kent een groot oppervlak aan beboste en overige natuurgebieden. Naast
de duinen met een bosgordel aan de binnenduinrand zijn er landgoederen en parken op de
strandwallen in beheer bij natuurorganisaties, particulieren en de gemeente (Bloemendaalse Bos).
Deze natuurgebieden zijn leefgebied voor tal van diersoorten waaronder zoogdieren en een reptiel
als de hazelworm. Veel zoogdiersoorten en ook de hazelworm zijn actief in de nachtelijke uren. Door
dit activiteitenpatroon worden zij aan het gezicht van natuuronderzoekers onttrokken. Daardoor is
onbekend welke soorten waar voorkomen. Die kennis die soms bij natuurbeheerders wel aanwezig
is, ontbreekt bij de particulieren en voor de bos- en duinparken ook bij de gemeente. Deze kennis
heeft men wél nodig in de analyse van het functioneren van een ecologisch netwerk voor specifieke
diersoorten. Kennis over het voorkomen in potentiële leefgebieden geeft informatie over het
bestaan van mogelijke knelpunten in de verspreiding van deze dieren. Met kennis is men goed in
staat verbindingszones voor hen in te richten. De realisatie van ruigtevegetaties in bermen zal
voldoende zijn voor de verspreiding van kleine zoogdieren als muizen en spitsmuizen, maar minder
geschikt zijn voor bunzing, boommarter, damhert, ree, eekhoorn en hazelworm. Bovendien vormen
wegen grote obstakels voor aan land gebonden diersoorten. Ecopassages kunnen worden ingericht
als men weet voor welke dieren men ze aanlegt. Dat is voor een eekhoorn en boommarter heel
anders dan voor een bunzing of hazelworm.
Over de vliegende zoogdieren, de vleermuizen, is meer bekend via batdetectoronderzoek. De
ecologische structuur van jagende vleermuizen kent minder knelpunten, omdat zij door hun
vliegende kwaliteiten gemakkelijker barrières als wegen kunnen passeren. Bovendien is uit
onderzoek bekend dat lijnvormige landschapselementen als hagen, houtwallen, rijen laanbomen,
oeverzones van wateren en bosranden functioneren als verbindingen voor jagende vleermuizen. Aan
de hand van luchtfoto’s is de ecologische infrastructuur voor jagende vleermuizen goed in te
schatten. Bij gebrek aan kennis is dit lastiger voor aan land gebonden diersoorten.
Doel van het project
Verbeteren van de ecologische infrastructuur binnen de gemeente Bloemendaal via het vergroten
van kennis over het (verborgen) leven van aan land gebonden dieren. Het veldonderzoek
concentreert zich in de gemeentelijke parken, maar ook in particuliere tuinen kunnen gegevens
worden verzameld. Gegevens over het voorkomen van grotere zoogdieren en de hazelworm in de
duinbossen en de landgoederen in beheer bij particulieren en natuurbeheerders kunnen worden
verkregen via interviews met de beheerders en eigenaren, en via particuliere camera’s.
Uit een analyse van de verkregen gegevens krijgt men inzicht in mogelijke knelpunten in de
ecologische infrastructuur en kunnen er gerichte maatregelen worden uitgevoerd deze op te heffen.
dient ertoe te leiden dat knelpunten worden opgeheven. Een goed functionerend ecologisch netwerk
is voor land gebonden dieren essentieel voor hun voortbestaan door een toename van de grootte
van hun leefgebieden en toename van de mogelijkheden voor de uitwisseling van genetisch
materiaal tussen de populaties. In een aantal gevallen levert het opheffen van knelpunten een betere
Verkeersveiligheid op de wegen die de bossen in de gemeente doorkruizen.
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Uitvoering
Het project kent drie fasen:
a) Inventarisatiefase, “meten is weten”. Periode winter en lente 2020/2021
b) Analyse van de resultaten - zomer 2021
c) Aanpakken knelpunten najaar en winter 2021/2022
Voor het veldonderzoek in de inventarisatiefase zijn cameravallen noodzakelijk. Deze kunnen in de
parken worden opgesteld, 2 in elk park of combinatiepark. Zie tabel 1 voor een overzicht van de
locaties. De vallocaties liggen in het noordelijk deel van de gemeente, omdat hier de meeste wegen
voorkomen. De onderzoeker - bijgestaan door vrijwilligers bij dit project - controleert geregeld de
vallen en verzamelt het opgenomen beeldmateriaal. Het is nadrukkelijk de bedoeling om bewoners
met eigen cameravallen (bv rond eigen huis of tuin) via de media op te roepen deel te nemen aan dit
project. Op die manier wordt burgerparticipatie gestimuleerd, enthousiasme bij bewoners voor het
verborgen nachtleven in hun eigen tuin bevorderd, en ook de kosten beperkt.
Naast het cameraval-onderzoek worden autowegen welke bosgebieden doorsnijden SchapenduinenCaprera; Thijsse’s Hof en Bloemendaalse Bos; Brouwerskolkpark regelmatig door vrijwilligers
gecontroleerd op het voorkomen van verkeerslachtoffers. Alle onderzoeksgegevens worden
verzameld door de coördinator van het onderzoek. Gedurende het veldseizoen worden resultaten
aan de gemeente gepresenteerd. In deze fase worden ook gegevens bij natuurbeheerders en
particulieren opgevraagd. Aanvullende informatie kan verkregen worden via de National Databank
Flora en Fauna (NDFF). Aanbevolen wordt de gemeente te abonneren op de NDFF zodat op
efficiënte wijze gegevens van derden kunnen worden opgevraagd zowel voor dit project als voor
andere waarbij natuurgegevens nodig zijn.
In fase 2 van het onderzoek worden de resultaten geanalyseerd en knelpunten in de ecologische
infrastructuur geformuleerd.
In fase 3 wordt gewerkt aan het opheffen van knelpunten. De kosten daarvan zijn afhankelijk van de
uitkomsten in de analysefase.

Tabel 1 Locaties voor cameravallen
Park Brederode
Thijsse´s Hof & Bloemendaalse
Bos
Caprera
Dennenheuvel
Brouwerskolkpark/ Middenduin

aantal
vallen
2
2
2
2
2

argumentatie
kennis over ontwikkeling fauna in dit nieuwe park
toets barrièrewerking Brederodelaan
relatie met achterliggend duingebied
mogelijk voorkomen boommarter die doo9r één der bewoners mogelijk is gezien
toets barrièrewerking Brouwerskolkweg

Bronnen
Lit.1 Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters en J.C. Buys, 2016. Atlas van de
Nederlandse zoogdieren. Natuur van Nederland 12, Zoogdierenvereniging.
Lit.2 Creemers, R. en J. van Delft, 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. Nederlandse
Fauna 9, RAVON.

Projectvoorstel voor de gemeente Bloemendaal
Door Ben Kruijsen
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Bijlage 12: Natuurwaardenkaart Bloemendaal
Een eenvoudige manier om natuurkansen en natuurwaarden te schatten is de methode van de
concept Amsterdamse Natuurwaardenkaart26. Aangepast is deze methode toegepast voor de
gemeente Noordwijk. Hieronder staat de methode om te komen tot een kaart voor biodiversiteit,
natuurwaarden en natuurkansen. De afbeeldingen komen uit een conceptversie van de gemeente
Noordwijk en geven niet altijd de juiste scores. Voor Bloemendaal stellen we voor niet alleen naar
het groen beheerd door de gemeente te kijken, maar naar alle mogelijkheden voor natuur - dat
bepaalt immers de biodiversiteit.

1 Afbakenen homogene gebieden
In 2018 is Noordwijk verdeeld in eenheden: gebieden die een eenheid vormen zoals een woonwijk,
een park of een wegberm tussen twee kruisingen. Indien nodig werden de eenheden tijdens het
veldwerk gesplitst of samengevoegd.

2 Te beoordelen (natuur)waarden
Voor Noordwijk zijn de volgende waarden voor natuurwaardekaart gekozen: Diversiteit,
Natuurlijkheid, Vervangbaarheid of maakbaarheid, Betekenis voor de ecologische structuur, Kansen
voor natuurontwikkeling. Om daarnaast rekening te houden met andere belangen kunnen waarden
toegevoegd worden zoals: recreatieve kwaliteit, belevingswaarde, cultuurhistorische,
geomorfologische, architectonische of educatieve waarden. Dat is in dit voorstel niet begroot.

Uitsnede kaart Diversiteit Gemeente Noordwijk, eenheid 63 is centrum Noordwijkerhout.
26

Bureau Stadsecologie Amsterdam Dienst Stedelijk Beheer, 1996. Startnotitie Amsterdamse
Natuurwaardenkaart (conceptversie, februari 1996).
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3 Scoren van de waarden
De methode kent per eenheid een score toe aan de verschillende waarden. Voor Noordwijk is elke
waarde ingedeeld in 3 of 5 klassen. Hieronder staan de vereenvoudigde criteria die de klassegrenzen
bepalen. Voor Bloemendaal moet dit op maat gemaakt worden.
Diversiteit
Deze waarde is gesplitst in: zeldzaamheid en soortenrijkdom. Ze werden in Noordwijk geschat op
basis van ‘expert judgement’ aangezien inventarisatiegegevens op de juiste schaal niet voorhanden
waren. Voor Bloemendaal maken we dit graag objectiever, daarvoor zijn diverse manieren.
Zeldzaamheid (van de soorten)
1 = De kans op het voorkomen van zeldzame soorten is klein. Het gebied telt naar verwachting alleen
soorten die algemeen voorkomen.
2 = De kans op het voorkomen van zeldzame soorten is redelijk. Het gebied telt naar verwachting
naast algemene soorten ook minder algemene soorten of soorten van regionaal belang.
3 = De kans op het voorkomen van zeldzame soorten is groot of die soorten zijn aangetroffen.
Soortenrijkdom (aantal soorten)
1 = Geringe soortenrijkdom met weinig kritische soorten.
2 = Relatief hoge soortenrijkdom maar populaties lijken kwetsbaar door intensief gebruik/beheer,
abrupte overgangen en of kleine oppervlaktes.
3 = Relatief hoge soortenrijkdom, populaties zijn minder kwetsbaar, natuurtypen completer, meestal
is er veel ruimte voor spontane natuur en verbinding met het buitengebied.
Natuurlijkheid
De mate waarin het gebied doelbewust door mensen is gevormd en/of wordt beheerd. Als mensen
het gebied weer aan zichzelf overlaten neemt de natuurlijkheid weer toe.
1 = Het gebied is ingericht en wordt intensief onderhouden.
2 = Het gebied is ingericht en maar wordt extensief onderhouden.
3 = Het gebied is niet of nauwelijks ingericht en wordt niet of nauwelijks onderhouden.
Vervangbaarheid
De periode en mogelijkheid om een vergelijkbaar gebied ergens anders te creëren. Dit hangt af van
de ontwikkeltijd die elementen in het gebied nodig hebben (bomen zijn vaak pas na 10 jaar of meer
volwassen), maar ook van de ligging van een gebied (droog bos is niet te creëren in een kleipolder).
Voor het gemak zijn de klassen ingedeeld in tijd. Als het niet te vervangen is dan is het dus klasse 3.
1 = ontwikkeltijd < 10 jaar
1,5 = Het grootste deel van de eenheid is eenvoudig te vervangen maar er staan bijvoorbeeld bomen
of struwelen met een leeftijd iets groter dan 10 jaar.
2 = 10 jaar < ontwikkeltijd < 100 jaar
2,5 = Het grootste deel van de eenheid is niet of zeer moeilijk te vervangen maar er zijn bijvoorbeeld
ook intensieve gazons.
3 = ontwikkeltijd > 100 jaar.
Betekenis voor de ecologische structuur
1 = Het gebied heeft een verwaarloosbare functie in de locale ecologische structuur.
2 = Het gebied is corridor of ‘stapsteen’ voor kleine dieren (maat woelmuis) of kerngebied voor
algemene soorten.
3 = Het gebied is corridor of ‘stapsteen’ voor grotere dieren (maat > woelmuis) of kerngebied voor
(lokaal) zeldzame soorten.
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Uitsnede kaart Gemeente Noordwijk. Belang ecologische structuur (links) en Natuurkansen (rechts).
Eenheid 63 is centrum Noordwijkerhout.
Kansen voor natuurontwikkeling
Het betreft de potentie voor natuurontwikkeling door mensen en niet de kansen voor het op
natuurlijke wijze ontstaan van een compleet ecosysteem. Dit criterium is zowel afhankelijk van de
ecologische omstandigheden als van de mogelijkheden om die te benutten.
1 = marginale kansen (nestkastjes, andere soortkeuze)
2 = kleinschalige kansen (aanleg natuurvriendelijke oevers, ander beheer, enz.)
3 = grootschalige kansen (complete herinrichting)

4 Weging van de waarden
De opdrachtgever kan de ene ’waarde’ belangrijker vinden dan de andere. De waarden kunnen
daarom een verschillend gewicht krijgen zodat ze meer of minder invloed hebben op de ‘eindwaarde’
van een eenheid. De gemeente kan bijvoorbeeld kiezen de waarde
' Betekenis voor de ecologische structuur' zwaarder te laten meetellen, dan stijgt relatief bezien de
natuurwaarde van grote en of verbindende groene gebieden.

5 Vaststellen natuurwaardeklassen
De scores van de verschillende waarden worden genormaliseerd en opgeteld, nadat ze met hun
weegfactor zijn vermenigvuldigd. Op deze wijze ontstaat de eindscore per eenheid.
Voor het maken van de natuurwaardenkaart worden de eindscores in klassen ingedeeld. De
begrenzing van die klassen heeft invloed op het beeld van de kaart. De begrenzing moet zo gekozen
worden dat het beeld van de kaart overeenkomt met de interpretatie van een deskundige die het
gebied goed kent. Het aantal klassen moet voldoende variatie in natuurwaarden laten zien, maar
geen loze klassen bevatten. Kortom er moet een duidelijk beeld ontstaan met vlakken variërend van
hoge naar lage natuurwaarde.
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Uitsnede Natuurwaardenkaart Gemeente Noordwijk. Eenheid 63 is centrum Noordwijkerhout.
Dit is de gecombineerde kaart van Diversiteit, Natuurlijkheid, Vervangbaarheid en Betekenis voor
ecologische structuur

6 GIS / Data op de kaart / Kaarten gallery
De kaarten worden gemaakt in QGIS, Een open source programma. De gemeente kan zelf het QGISproject en de shape-files verwerken in haar eigen beheersysteem, maar er zijn andere
mogelijkheden. Opzet, beheer en werken met databases en geografische informatiesystemen in
combinatie met andere ict toepassingen zoals groenonderhoudsystemen bieden talloze
mogelijkheden om data op kaarten te tonen. Gecombineerd met het verzamelen van data (Zie bv.
cogocollect.com) ontstaat een waardevolle informatiebron en een systeem om beheer en beleid te
sturen. Bewoners kunnen bijvoorbeeld egeltjes of eikenprocessierups melden en kaarten tonen alle
meldingen, ook die van professionals op het gebied van Japanse duizendknoop. Een voorbeeld van
een kaartgallery is: https://kaart.haarlem.nl
Een portaal zoals bij de gemeente Haarlem vraagt in ieder geval een database en een GIS server. In
combinatie met MapGallery kunnen meerdere thema's worden gepubliceerd voor verschillende
gebruikersgroepen. De kosten voor de hosting kunnen erg uiteenlopen omdat dit afhangt van de
eisen die worden gesteld aan het systeem en het aantal kaartlagen. Het is ook afhankelijk van wat de
gemeentelijke data en ict afdelingen zelf voor hun rekening nemen. Een compleet systeem met
backup en monitoring brengt kosten met zich mee, evenals het eenmalig vervaardigen van de
kaarten. De omgeving kan altijd worden uitgebreid met Cogo of extra thema kaarten.

Projectvoorstel voor de gemeente Bloemendaal
Door Bertien Besteman
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Bijlage 13: Thema’s en doelen bosparken gemeente Bloemendaal
Bioteam Bloemendaal heeft de diverse gemeentelijke plannen voor de bosparken aangevuld
met eigen ideeën en aanvullingen t.b.v. biodiversiteit. Deze leest u hieronder per bospark. De
ontwikkeling van zoom- en mantelvegetaties kan in alle parken worden toegepast. Een
suggestie is het overdragen van het beheer van één of meerdere bosparken aan een
natuurbeherende instantie.
1.Bloemendaalse bos
Aanleg ecopassage ‘bovenlangs’ (met verbindingen tussen overhangende boomkruinen)
tussen Thijsse’s Hof en overzijde Mollaan ten dienste van boommarters en eekhoorns.

2.Brouwerskolkpark
Oever Brouwerskolk herstellen en ecologisch ontwikkelen.

3.Wandelpark Caprera
 Het uitlaten van honden beïnvloedt dit park met bijzondere natuurwaarden op een
negatieve manier. In het voortplantingsseizoen treedt verstoring op van reehindes met
kalfjes en mogelijk ook boommarters met jongen in de maand juni.
 Verder treedt er voedselverrijking op in de van oudsher schrale duinvegetaties. De
afvoer van uitwerpselen wordt aanbevolen (mensen zelf laten opruimen). Voorstel is in
het broedseizoen de honden aan de lijn en dat ook handhaven. Hieronder valt zeker het
brongebied. De bescherming van dit kwetsbare en zeldzame milieu verdient extra
bescherming.
 De op veel plaatsen opduikende Mahonia bestrijden.
 Toepassen ecologisch hooilandbeheer van de randen van het hondenveld.

4.Enschedepark
 In het verleden kwam op de open delen van het Kopje de zeer zeldzame vroege ereprijs
(Veronica verna) voor en deze zien anno 2020 nog steeds in open milieus in de
omgeving in het nabijgelegen Koningshof. Het duurzaam openhouden van delen van
het Kopje biedt de mogelijkheid dat deze ereprijs zich hier ooit weer vestigt.
 Toepassen ecologisch hooilandbeheer van de grasbaan.

5.Van Haemstedebos
Tegengaan exoten met name een laag groeiende invasieve Japans steltgras dat grote
oppervlaktes begint te bedekken.
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6.Wethouder van Gelukpark
Overdracht van het park aan een natuurbeherende instantie is nog in onderhandeling en
verdient aanbeveling.

7.Wilhelminapark en kopje van Bloemendaal
 Het ontwikkelen van het uitzicht is deels al uitgevoerd, gelijktijdig met bestrijding van
hemelboom en mahonia (zie figuur 56).
 Een nieuwe ingang naar Nationaal Park heeft invloed op de recreatiezonering aldaar
en moet dus goed overwogen worden. Kleinschalige toegang (bv uitsluitend door een
kleine tourniquet) is zeker het overwegen waard en verhoogt de samenhang tussen
de gebieden en de landschappen.
 bestrijden woekerende exoten, zoals mahonia en hemelboom, deels al uitgevoerd
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Bijlage 14: Fotoreeks bermen, gazons en plantsoenen in Bloemendaal
In deze bijlage tonen we diverse voorbeelden van bermen, gazons en plantsoenen in de gemeente
Bloemendaal, waar nodig voorzien van opmerkingen door Bioteam Bloemendaal.
NB. Dit overzicht is niet volledig, en ook niet evenredig verdeeld over de dorpskernen (op
alfabetische volgorde).

Aerdenhout

Elswoutslaan: alleen eerste meter van berm wordt vaker gemaaid, sept 2020. Foto: Antje Ehrenburg

Bovenweg-Oosterduinweg zuidzijde: schrale duingrond geeft bloei van inheemse soorten. Aantal
maairondes beperken geeft hier meteen veel biodiversiteit. April 2020. Foto: Antje Ehrenburg
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Bovenweg-Oosterduinweg: dezelfde berm (niet gemaaid) in juni 2020. Foto: Antje Ehrenburg

Bovenweg-Oosterduinweg: hetzelfde kruispunt aan de noordzijde waar wel gemaaid is en het gras
geheel is verdroogd. Juni 2020. Foto: Antje Ehrenburg
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Generaal Winkelmanlaan: plantsoen met oorspronkelijke binnenduinbosvegetatie, september 2020.
Foto: Antje Ehrenburg

Karel Doormanlaan: plantsoen overwoekerd door hemelboom, een invasieve exoot, september 2020.
Foto: Antje Ehrenburg
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Burg. Den Texlaan: bomenlaan (lindes) met grasberm, weinig biodiversiteit in de ondergroei, hier kan
na beeld van bv Generaal Winkelmanlaan worden nagestreefd; juni 2020. Foto: Antje Ehrenburg

Juliana van Stolberglaan: gazon met struikplantsoen tegenover Vondelschool, september2020. Foto:
Antje Ehrenburg
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Het weitje aan de Borgerweg: een verborgen parel in Aerdenhout, mei 2020. Foto: Antje Ehrenburg

Schulpweg: brede berm met mogelijkheden voor maaibeheer 2.0, mei 2020. Foto: Antje Ehrenburg
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Bennebroek

Bloemenbuurt: gazon met struiken en hagen, april 2020. Foto: Norbert Daemen

Bloemenbuurt: gazon met bomen en lage struiken, april 2020. Foto: Norbert Daemen
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Bennebroekdreef: pas aangeplante nieuwe (niet inheemse) struiken in plantsoen, april 2020. Foto:
Norbert Daemen

Jan van Galenlaan: electrahuisje omzoomd door uitheemse struiken, april 2020. Foto: Norbert
Daemen
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Vijver met gazon en hier en daar wat struiken tussen Piet Heinlaan en Jan van Galenlaan, hier is
ruimte voor ruige randen, april 2020. Foto: Norbert Daemen

Hoek Jan van Galen-Abraham vd Hulstlaan: mooi plantsoen met inheemse duinsoorten, april 2020.
Foto: Norbert Daemen
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Pad ten westen sportpark Rottegat, april 2020. Foto: Norbert Daemen

Helling naar lager gelegen sportpark Rottegat met mooie voorjaarsbloei, april 2020. Foto: Norbert
Daemen
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Park Vogelenzang: het gazon aan de Rijksstraatweg is een soortenrijk duingrasland. Hier is de
biodiversiteit zeer hoog en maaien niet nodig! April 2020. Foto: Antje Ehrenburg

Zuidlaan op de grens met Zuid-Holland, april 2020. Foto: Antje Ehrenburg

199

Biodiversiteit in Bloemendaal– Bioteam Bloemendaal – september 2020

Bloemendaal

Duinendaalseweg: gazon met kansen voor biodiversiteit, juni 2020. Foto: Norbert Daemen

Duinendaalseweg: gazon met kansen voor biodiversiteit, juni 2020. Foto: Norbert Daemen
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Brederodelaan, bij Koepellaan: grasbermen met weinig biodiversiteit, juni 2020. Foto: Norbert
Daemen

Kleverlaan: bloeiende middenberm, juni 2020. Foto: Antje Ehrenburg
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Brederodelaan: door bewoner geadopteerde boomspiegel, met tegeltje van gemeente Bloemendaal,
september 2020. Foto: Yvonne Berkhuijsen
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Overveen

Rotonde Julianalaan-Bloemendaalseweg: karakteristieke boom met uitheemse beplanting eronder,
september 2020. Foto: Antje Ehrenburg

Rotonde Zeeweg-Brouwerskolkweg: kunstwerk en inheemse (ingezaaide) duinbegroeiing eronder,
september 2020. Foto: Antje Ehrenburg
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Voetpad langs spoorlijn naar Ernst Casimirlaan: plantsoen met rozenbottels, september 2020. Foto:
Antje Ehrenburg

Cearalaan: plantsoen met diverse struiken, hier pas geschoffeld, er bloeide weinig tot niets, april
2020. Foto: Antje Ehrenburg
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Vogelenzang

Kerkweg: perk of plantsoen met lage struiken, april 2020. Foto: Norbert Daemen

Teylingerweg: perk met nieuw ingeplante lage struikjes, april 2020. Foto: Norbert Daemen
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Ergens in Vogelenzang: een saaie boomspiegel. Deze zou door bewoners geadopteerd kunnen
worden, april 2020. Foto: Norbert Daemen

Graaf Filipslaan: het grote gazon wordt strak omzoomd door struiken en hagen. Hier is op de
overgang tussen gazon en plantsoen ruimte voor biodiversiteit middels minder maaien in die strook
en het ontwikkelen van een zoomvegetatie, april 2020. Foto: Norbert Daemen
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Gravin Jacobahof: plantsoen met tamelijk eenvormige struikbeplanting, april 2020. Foto: Norbert
Daemen
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Bijlage 15: Lijst met landgoederen en buitenplaatsen in Bloemendaal

Landgoederen/ buitenplaatsen in Bloemendaal
Alverna/ Boekenrode
Belvédère
Bennebroekbos
Caprera
Casa Carmeli
De Beek
De Tiltenberg
De Wildernis
Duin en Daal
Duinlust/ Middenduin
Elswout
Elswoutshoek
Euphrasia/ Dennenheuvel
Hartenlust
Huis te Vogelenzang
Klein Wildhoef
Koekoeksduin
Koningshof
Leyduin
Lindenheuvel
Mariënbosch
Middenduin/ Duinlust
Naaldenveld
Overplaats
Schapenduinen
t Reigersbosch
Vaart en Duin
Vinkenduin
Woestduin

locatie
Aerdenhout
Overveen
Bennebroek
Bloemendaal
Vogelenzang
Overveen
Vogelenzang
Aerdenhout
Bloemendaal
Overveen
Overveen
Overveen
Bloemendaal
Bloemendaal
Vogelenzang
Bloemendaal
Aerdenhout
Overveen
Vogelenzang
Overveen
Aerdenhout
Bloemendaal
Aerdenhout
Bennebroek
Bloemendaal
Bennebroek
Overveen
Vogelenzang
Vogelenzang

eigendom
LNH
particulier
LNH
gemeente
particulier
particulier
particulier
particulier
particulier
particulier/ SBB
SBB
particulier
particulier
particulier
particulier
particulier
particulier
NM
LNH
particulier
particulier
SBB
LNH
LNH
particulier
particulier
particulier
LNH
LNH

bijzonderheden
kloosterbos

openluchttheater
klooster
seminarie

Duinlust in gebruik voor evenementen

klooster/ geisoleerd deel van Jonge Duinen

het huis is in particulier bezit

naaldbossen
onderdeel van landgoed Hartekamp te Heemstede

Toelichting
Op alfabetische volgorde
Bron: Nota Landgoederen Bloemendaal – 2016, aangevuld met landgoederen zoals deze
bekend staan bij natuurbeheerders en kloosterordes en gebieden met een landgoedkarakter
(er is dus een ruime definitie gehanteerd).
Bosparken als Bloemendaalsebos, Thijsse's Hof, Burg. Enschedépark die vroeger deel
uitmaakten van een landgoed zijn hier buiten beschouwing gelaten.
Voor meer info zie de Bijlagen van de Nota Landgoederen Bloemendaal - 2016
http://docplayer.nl/45865633-Bijlagenboek-nota-landgoederen-bloemendaal-2016.html
door Ben Kruijsen, Bioteam Bloemendaal
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Bijlage 16: Biodiversiteit en bodemleven
Uit eigen onderzoek van één van de auteurs is gebleken, dat de zonering van bodemlagen en
de hieraan gekoppelde biodiversiteit in het bodemleven in schrale duinbodems van groot
belang is in het voorkomen van twee spitsmuissoorten, de bosspitsmuis en de
dwergspitsmuis (Kruijsen, 1979). Beide soorten zijn territoriaal, maar hun territoria
overlappen volledig. Er kon worden vastgesteld, dat voor beide spitsmuissoorten leefruimte
is in hetzelfde open duingebied. Elke soort foerageerde in een eigen specifieke bodemlaag,
strooisellaag versus humuslaag. Verticale zonering en biodiversiteit van bodemfauna in
combinatie met een ongestoorde bodemopbouw leverde dus ook biodiversiteit op onder
kleine zoogdieren. Het is goed voorstelbaar, dat in een gestoorde en bemeste bodem onder
het maaiveld een veel uniformer milieu aanwezig is met veel minder soorten bodemfauna.
Een aanwijzing dat een ongestoorde en niet al te zwaar bemest grasland belangrijk is, blijkt
ook uit de aanwezigheid van de goudplevier, een trekvogel uit het hoge noorden van Europa.
De goudplevier zien we in Noord-Holland in grote aantallen op zogenaamde ‘oude’
graslanden. Dit zijn graslanden die niet gescheurd zijn en dus een ongestoorde
bodemopbouw kennen. In bemeste en af en toe geploegde graslanden ten behoeve de
bollenteelt zien we nauwelijks goudplevieren in het winterhalfjaar.
Een beruchte andere verstoorder van het bodemleven is de bemesting met mestinjectoren
waardoor ook het grondwater verontreinigt. Het toepassen van ruige mest is veel gunstiger
voor het bodemleven. Hiervan kunnen broedende weidevogels profiteren.
Zie ook de figuur op de volgende pagina.
Bron
Kruijsen, B.W.J.M., 1979. Habitatdifferentiatie bij Sorex arneus en S. minutus in het vroege voorjaar
in de Meijendelse Duinen. Studentenrapport Universiteit Leiden, afd. Ecologie.

209

Biodiversiteit in Bloemendaal– Bioteam Bloemendaal – september 2020

Figuur: De gezonde bodem. Insecten en andere kleine diertjes die in de grond leven houden
samen met bacteriën en schimmels de ketens van dood en leven gaande in de bodem. Een
gezonde bodem zorgt voor het leven boven de grond. Maar dan moeten we die bodem wel
met rust laten. Illustratie: Inge van Noordwijk (toestemming aangevraagd)
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Bijlage 17: Ideeën over biodiversiteit uit peiling digipanel, december 2019
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