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1.

Inleiding

1.1 Aanleiding
De gemeente Noordwijk grenst aan de zee en die zee is onderhevig aan veranderingen.
Door de kooldioxide-uitstoot warmt de aarde op. Het klimaat verandert. De zeespiegel
stijgt, de golven worden krachtiger en de bodem daalt. De druk van de zee op de
Nederlandse kust groeit hierdoor aanzienlijk. Door de verwachte zeespiegelstijging is de
kustveiligheid in het geding en kunnen maatregelen niet uitblijven. Op tien plaatsen
langs de Nederlandse kust moeten daarom de duinen of dijken in de periode tot 2020
versterkt worden, omdat ze daarna niet meer aan de veiligheidsnorm voldoen. Deze
locaties worden “zwakke schakels” genoemd, d.w.z. locaties die op termijn niet meer
voldoende veiligheid tegen de zee bieden. Acht van die tien zwakke schakels hebben de
status 'prioritair' gekregen. Het versterken van de zeewering moet daar hand in hand
gaan met maatregelen die de natuur, het landschap, economische functies en/of de
recreatie in de omgeving ten goede komen. De Noordwijkse kust is een zwakke schakel
in de kustverdediging en is in 2007/2008 versterkt. Noordwijk komt achter een nieuwe
dijk in een duin te liggen.
De Noordwijkse kust heeft echter nog een belangrijke
functie. De duinen vormen een langgerekt, zuid-noord
georiënteerd, lint van prachtige natuurgebieden. Er
komen bijzondere planten en dieren voor. De duinen
ten zuiden en noorden van Noordwijk maken deel uit
van de Ecologische Hoofdstructuur. Ze zijn goed
beschermd door de status van Natura 2000 gebieden.
De duinen hebben daarmee ook een belangrijke rol bij
het opschuiven van klimaatgrenzen naar het noorden.
Klimaatgrenzen verschuiven momenteel al met 4
kilometer per jaar naar het noorden. Het leefgebied
van planten en dieren verandert hierdoor. Populaties
die zich niet kunnen aanpassen zullen zich willen
verplaatsen naar geschiktere gebieden. De duinen
bieden de mogelijkheid om met de klimaatgrenzen
mee te trekken. Langs de kust stuiten planten en
dieren op barrières bij het voor hun voortbestaan
noodzakelijke meeschuiven met de klimaatgrenzen.
Nieuwe, zuidelijke soorten bereiken daardoor ons land
niet, of moeizaam. Al aanwezige soorten sterven
mogelijk uit omdat hun leefgebied ongeschikter wordt
en noordelijker gelegen gebieden niet of slecht
bereikbaar zijn.

De Noordwijkse duinen vormen een essentiële schakel
in deze zuid-noord verbinding langs de kust.
Belangrijke obstakels in de ecologische verbinding
tussen de duinen worden gevormd door de
infrastructuur en bebouwing van Noordwijk. Het
verbinden van de duingebieden was al van belang.
Klimaatverandering
maakt
het
nemen
van
maatregelen echter aanzienlijk dringender.

Door Universiteit Utrecht is in
opdracht van Stichting Duinbehoud
onderzoek gedaan naar de
veranderingen in de verspreidingspatronen van planten, dagvlinders
en libellen in het Nederlands
duingebied die in verband gebracht
kunnen worden met klimaatverandering. Van 31 planten, 12
dagvlinders en 12 libellen is de
verspreiding onderzocht. Voor 6
nieuwkomers, een verdwenen soort
en tien soorten met een
areaalvermindering konden deze
ontwikkelingen in verband worden
gebracht met de stijgende
temperatuur (klimaatverandering).
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1.2 Doelstelling
Oplossingen zijn noodzakelijk voor het verminderen van de barrièrewerking van de
bebouwing en infrastructuur van Noordwijk op de natuur. De barrières kunnen worden
opgeheven door de aanleg van ‘stapstenen’, faunapassages en ecologische verbindingen
in Noordwijk. Daarom heeft de Stichting Duinbehoud het initiatief genomen om samen
met de gemeente Noordwijk en de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming
Noordwijk, een plan op te zetten om de werking van deze barrières te verminderen. Dit
project sluit aan bij het beleid t.a.v. de Ecologische Hoofdstructuur, het instandhouden
van de Natura 2000 gebieden en het soortenbeschermingsbeleid van Europa, rijk en
provincie. Verder sluit het project ook aan bij het in 2006 vastgestelde Natuurbeleidsplan
van de gemeente Noordwijk en het Groenbeleidsplan dat de gemeente aan het opstellen
is.
1.3 Gebieden en soorten
1.3.1Gebieden
De duinen hebben veel reliëf, een zandige bodem en een sterk door de zee beïnvloed
klimaat. Van de kust naar het binnenland is er een gradiënt in zout, kalkgehalte, en
ouderdom van de bodem en de ontwikkeling van de vegetatie. Ook verandert het
landschap van west naar oost: van buitenduinen naar binnenduinen. De binnenduinrand
met zijn landgoederen wordt door veel mensen vaak niet als duingebied gezien, maar
heeft wel een versterkende waarde t.o.v. de binnenduinen en wordt daarom in deze tekst
ook tot de duinen gerekend. Dit leidt tot drie verbindingszones in dit gevarieerde gebied
in Noordwijk van zuid naar noord. Namelijk:
- een verbinding door de zeereep
- een verbinding door de binnenduinrand en
- een verbinding via de landgoederen.
1.3.2 Soorten
Er is veel variatie in landschap en klimaat en dat maakt het duingebied soortenrijk. Het is
het meest vlinderrijke gebied van Nederland. Van de Nederlandse broedvogels broedt
circa 1/3 in de duinen en van de Nederlandse planten komt circa 2/3 van de soorten in
de duinen voor. Om de barrières tussen de duingebieden op te kunnen heffen is gekeken
voor welke soorten dit van belang is. Het gaat voornamelijk om minder mobiele soorten.
Veel vogels zijn mobiel genoeg om de bebouwing over te vliegen. Insecten (vlinders en
libellen), kleine zoogdieren (muizen, hermelijn) en planten daarentegen hebben een
kleine actieradius en hebben groot belang bij een verbinding door Noordwijk. Sommige
soorten hebben behoefte aan elementen waarlangs ze door Noordwijk heen kunnen
trekken van zuid naar noord. Andere soorten zijn gebaat bij elementen die tevens als
leefgebied kunnen dienen. Dit zijn soorten, zoals plantensoorten, waarbij het meerdere
generaties zal duren voordat ze door Noordwijk heen zijn getrokken.
1.3.3 Soorten per verbindingszone
In Noordwijk worden van zuid naar noord drie verbindingszones onderscheiden (een
overzicht hiervan staat in bijlage I). Er is hiervoor gekozen omdat van iedere zone
andere organismen gebruik maken. De verbinding door de zeereep is bedoeld voor
soorten, die gebonden zijn aan een dynamisch en open duinlandschap zoals de
zandhagedis, blauwe zeedistel en heivlinder. De binnenduinrandverbinding is bedoeld als
bosverbinding met soorten, die bomen en struiken nodig hebben om open stukken te
overbruggen zoals oranjetipje, argusvlinder, sprinkhanen, muizen en wezel. Op veel
plaatsen loopt langs de duinvoet een kwelsloot waarin typerende plantensoorten als
beekpunge en groot moerasscherm te vinden zijn. Deze verbinding is dan ook geschikt
als leefgebied voor soorten, die gebonden zijn aan water, zoals libellen en amfibieën. De
landgoedverbinding is bedoeld voor minder mobiele vogelsoorten als de boomklever, en
kleine zoogdieren zoals eekhoorn en muizen (rosse woelmuis en bosspitsmuis) en allerlei
insecten zoals de eikenpage. Als de landgoederen via een bos- en laanverbinding met
elkaar verbonden zijn, is te verwachten dat er een stabiele populatie zal ontstaan.
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2. Duingebieden ten zuiden en ten noorden van Noordwijk

2.1 Inleiding
De duingebieden die binnen de gemeente Noordwijk liggen zijn: de Coepelduynen,
Noordrand Noordwijk, de Noordduinen en een deel van de Amsterdamse
Waterleidingduinen. De eerste twee gebieden vallen binnen dit project, het laatste is ook
zeer waardevol, maar ligt op grotere afstand en is hierbij niet betrokken. Het gaat in dit
bestek namelijk om het oplossen van ecologische barrières om en door Noordwijk heen
en daarvoor ligt dit gebied te ver. De kenmerken van de Coepelduynen en de
Noordduinen worden in dit hoofdstuk nader omschreven.

2.2 Coepelduynen
Dit duingebied is een Beschermd Natuurmonument en is tevens aangemeld voor de
status van Natura 2000 gebied. Het wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het gebied
wordt vooral gekenmerkt door grote openheid met weinig struwelen. Het landschap is
ontstaan onder invloed van eeuwenlang gebruik door de kustbewoners (brandhout,
plaggen, akkertjes) en wordt daarom vaak ‘zeedorpenlandschap’ genoemd. Het open
duingebied is op veel plaatsen bijzonder geaccidenteerd.
De noordhellingen zijn rijk begroeid waarbij bijzondere soorten als hondskruid,
beemdkroon, wondklaver, grote tijm, maanvaren en bitterkruidbremraap opvallen. De
droge zuidhellingen hebben een karakteristieke begroeiing met veel duinaveruit. Op de
vlakkere delen groeit plaatselijk veel duinroos en grote ratelaar. Op verschillende
plaatsen zijn vrij stuivende duinen aanwezig. Een bijzondere plaats neemt het
natuurontwikkelingsgebied Guytedel in. Deze duinvallei, waarin tot in de jaren zestig
groenten- en bloementeelt plaatsvond, werd in 1994 ontdaan van duindoorns en
vervolgens een halve meter uitgegraven. Hierna heeft deze vallei een boeiende
ontwikkeling doorgemaakt waarbij nu een stadium is bereikt waarin veel orchideeën (op
lijst van beschermde planten) en parnassia voorkomen. Het gehele duingebied is ook van
betekenis vanwege het voorkomen van zeldzame mossen en paddestoelen.
Naast een interessante vegetatie broeden er enkele vogelsoorten van de Rode Lijst (o.a.
boomleeuwerik en graspieper), terwijl dit gebied ook voor vlinders van betekenis is.
Behalve open duinen zijn er in de Coepelduynen ook dichte struwelen, met name in de
zeereep. De oostzijde van het gebied werd in de jaren dertig van de vorige eeuw
afgezand voor de bloembollencultuur en is opvallend steil. Hierlangs en gedeeltelijk
hierop heeft zich boom- en struikgroei ontwikkeld. Deze smalle groengordel is versterkt
door de bosaanplant op het terrein van Willem van den Bergh (Noordwijkerduin).

2.3 Noordrand Noordwijk en Noordduinen
Het duingebied direct grenzend aan de bebouwing ten noorden van Noordwijk aan Zee is
in beheer bij de gemeente Noordwijk en heet officieel Natuurmonument Noordrand
Noordwijk. Na ongeveer 300 meter gaat dit gebied naadloos over in het duingebied dat
door Staatsbosbeheer wordt beheerd (Noordduinen). Direct ten noorden van Noordwijk
aan Zee heeft het duinlandschap ook kenmerken van het eerder genoemde
zeedorpenlandschap. In het begin van de vorige eeuw hebben de aanleg van een
golfbaan en het massaal aanplanten van dennen dit gebied ingrijpend veranderd. De
oude golfbaan is nu grotendeels afgegraven waardoor hier stuivende duinen zijn
ontstaan. Van het eertijds uitgestrekte dennenbos is in de jaren zestig bijna tweederde
deel omgezaagd. Hiervoor in de plaats ontwikkelden zich lage struwelen en gras- en
mosvlakten.
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Direct ten noorden van Noordwijk aan Zee zijn struwelen en lage bosjes vooral in en
langs de zeereep te vinden. Langs de binnenduinrand heeft zich laag loofbos ontwikkeld
dat aansluit op het dennenbos dat een kilometer noordelijker begint. In het duingebied
ten noorden van Noordwijk zijn minder bijzondere soorten te vinden dan in de
Coepelduynen. Daarentegen kennen de Noordduinen vogels en planten die aan
dennenbossen gebonden zijn en die in de Coepelduynen ontbreken.

Figuur 1: Beboste steilrand langs de Prins Hendrikweg als voorbeeld van een verbindend
element tussen de Noordwijkse duingebieden (foto: Jelle van Dijk)
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3. Zeereepverbinding

3.1 Inleiding
Langs de Noordwijkse boulevards liggen lage duinen die voor een groot deel een
natuurlijke begroeiing kennen. De Zeereepverbinding bestaat uit de volgende schakels:
de Koningin Astrid Boulevard, Villapark De Zuid, Huis ter Duin, Koningin Wilhelminaboulevard en de straat Zeereep. Deze locaties worden hier nader beschreven. Een
overzicht van de verbinding staat in bijlage I.

3.2 Zeereep langs de Koningin Astrid Boulevard
De zeereep in Noordwijk vormt de natuurlijke voortzetting van de zeereep in de
Coepelduynen en loopt voor de Koningin Astrid Boulevard. Het beheer valt toe aan het
Hoogheemraadschap. In de zeereep zijn twee grote parkeerterreinen aangelegd. Tussen
deze twee parkeerterreinen ligt Restaurant Zon- en Zeebad en restaurant het Zuiderbad.
Vanaf de boulevard en de parkeerterreinen lopen verschillende paden naar het strand. De
begroeiing wordt aan de strandzijde gekenmerkt door veel Helm terwijl langs de
westzijde van de parkeerterreinen veel duinaveruit te vinden is. Hogerop tegen de
bestrating van de boulevard aan groeien soorten van het zeedorpenlandschap zoals grote
ratelaar en nachtsilene. De struikgroei blijft hier beperkt tot dichte ‘kussens’ van
rimpelroos met hier en daar boksdoorn en duindoorn. In de helmvegetatie wordt gebroed
door enkele paren graspiepers, terwijl regelmatig patrijzen vanuit de Coepelduynen deze
strook inlopen.

Figuur 2: Nieuwe duinen langs de Koningin Wilhelmina-boulevard (foto: Jelle van Dijk)
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3.3 Tuinen en bermen in villapark De Zuid
De bovengenoemde zeereepzone wordt aan de landzijde versterkt door grote villatuinen
waar in veel gevallen de natuurlijke duinbegroeiing in stand is gebleven. Dit valt deels
onder particulier en deels onder gemeentelijk beheer. De brede, onverharde wegbermen
bieden veel bijzondere duinplanten zoals blauwe bremraap en rode ogentroost de
gelegenheid tot aan de Erasmusweg in Noordwijk door te dringen. Een bijzonder
groenelement in dit gebied is de ‘Kuil’ aan het einde van de Dennenweg. Dit is een
Beschermd Natuurmonument en valt onder het gebied Coepelduynen. Deze duinpan kan
tezamen met het lage bosje aan het begin van het wandelpad dat hier begint, als een
mooie geleidelijke overgang van duinen naar woonwijk worden beschouwd. Een tweede
bosje van enige omvang ligt aan de zuidzijde van de Tappenbeckweg tegenover Huis ter
Duin. Hier broeden nachtegalen dichtbij het Noordwijkse uitgaancentrum.
3.4 Zeereep voor Huis ter Duin
De bovenzijde van de zeereep is bij Huis ter Duin ingericht als gazon met horecavoorzieningen. Ook is hier een landingsplaats voor helikopters. De helling naar het strand
is steil en kent een dichte helmbegroeiing. Het beheer wordt uitgevoerd door het
Hoogheemraadschap.

3.5 Duinen voor de Koningin
Wilhelminaboulevard
Voor aanvang van de werkzaamheden in het
kader van de versterking van de zwakke schakel
Noordwijk kwamen veel bijzondere planten voor
zoals: blauwe zeedistel, zeewinde. Ook was een
populatie zandhagedissen aanwezig. Tijdens het
schrijven
van
dit
rapport
waren
deze
natuurwaarden vanwege werkzaamheden voor
de kustversterking niet meer aanwezig.
Het beheer van deze locatie valt toe aan
het Hoogheemraadschap.

Figuur 3 : Blauwe zeedistel, een plant
van de zeereep (foto:
Frits van Daalen)

3.6 Duinen langs de straat Zeereep
Momenteel bevindt zich tussen de bestrating van de Zeereep en het strand een rij veelal
hoge duinen met de karakteristieke begroeiing van Helm met hier en daar Zeewinde en
Blauwe zeedistel. Vanwege werkzaamheden voor de kustversterking is een groot deel
van de begroeiing verwijderd. Ook hier is de beheerder het Hoogheemraadschap. De
natuurwaarden en de functie als ecologische corridor van de duinen langs de Zeereep
worden aan de landzijde versterkt door villatuinen met een min of meer natuurlijke
begroeiing. Datzelfde geldt voor de bermen en villatuinen langs de Bosweg. Dit wordt
beheerd door de gemeente. Een waardevolle overgang naar het aangrenzende duingebied wordt mede gevormd door het duintje in de keerlus van de Bosweg. Dit gebied is
rijk aan bijzondere plantensoorten van het zogenaamde zeedorpenlandschap (o.a.
blauwe bremraap en nachtsilene).

3.7 Knelpunten en kansen
Knelpunten
Het grondgebied van Huis ter Duin en de smalle zone langs de zuidelijke
Wilhelminaboulevard vormen barrières in de zuid-noord verbinding. De genoemde zone is
aangemerkt als zwakke schakel in de kustverdediging. In het kader van de kustversterking is in 2007 voor de Koningin Wilhelminaboulevard en een deel van de Zeereep, een
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42-meter brede duinzone opgespoten. In deze zone is een dijk aangebracht, die
inmiddels is afgedekt door een laag zand.
Kansen
Ten noorden en zuiden van deze nieuwe duinzone wordt over een lengte van 1 kilometer
een verbreding van aflopende breedte aangebracht. In het Natuurbeleidsplan Natuurlijk
Noordwijk is vastgelegd dat de nieuwe duinen naast de functie van zeewering ook een
natuurfunctie zullen krijgen waardoor de ecologische verbinding tussen Coepelduynen en
Noordduinen wordt versterkt. Voor Huis ter Duin zal een nieuwe duinzone ter breedte
van 30 tot 50 meter ontstaan die aansluit op de nieuwe duinzone voor de Koningin
Wilhelminaboulevard. Hierdoor zal het grondgebied van Huis ter Duin niet langer een
barrière vormen in de zuid-noord verbinding.
Bij het begin van de werkzaamheden bij de Koningin Wilhelminaboulevard is de bovenste
50 cm afgegraven en opgeslagen op het strand bij afrit 22. Dit is namelijk de natuurlijke
zaadbank van de voorheen aanwezige vegetatie. Deze grond zal later in het gebied
worden teruggebracht waardoor de terugkeer van deze bijzondere soorten gewaarborgd
is. De opslag van de zaadbank is echter deels mislukt door stormafslag. De wel gespaarde delen van de zaadbank zullen zorgen voor herstel van de vegetatie dat echter door
het verlies veel langer zal duren. Het gebied zal, evenals nu het geval is, doorsneden
worden door een aantal strandafgangen naar de strandpaviljoens.
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4. Binnenduinrandverbinding

4.1 Inleiding
De binnenduinrand is vooral van belang als bosverbinding. Het gebied maakt geen
onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur. Langs de binnenduinrand van de
Coepelduynen bevinden zich bomen die ter hoogte van het terrein Willem van den Bergh
versterkt wordt door de parkachtige aanleg van het recreatieterrein. Vanaf dit punt tot
aan het binnenduinrandbos van de Noordduinen zijn de volgende schakels te onderscheiden, die in dit hoofdstuk worden beschreven: duinvoet nabij het Laantje, steilrand
van villapark De Zuid, steilrand tussen Oude Zeeweg en Nieuwe Zeeweg, binnenduinrand
tussen Nieuwe Zeeweg en Van Panhuysstraat, traject Van Panhuysstraat - Northgodreef,
openbaar groen in Duinpark – Laag en als laatste Northgodreef – Noordduinen. Een
overzicht van de verbinding staat in bijlage I.
4.2 Duinvoet nabij het Laantje
Na het recreatieterrein en de volkstuinen van de Willem van den Bergh versmalt de
bosverbinding zich eerst tot een rijtje bomen langs de duinrand om bij “Rinus zijn trap”
over te gaan in een rij hoge ligusters. Hierna volgt een paardenweitje en een stuk van
zo’n 100 meter duinvoet waar enkele vlierstruiken de enige houtige gewassen zijn.
Deze strook is Habitatrichtlijngebied. Het gebied is in particulier beheer.

4.3 Steilrand van villapark De Zuid
Snel na de onbegroeide punt van de Coepelduynen volgt een binnenduinrand met een
begroeiing van zomereik en witte abeel.

Figuur 4: Beboste steilrand langs het Vinkeveld (foto: Jelle van Dijk)

Groene verbindingen door Noordwijk
8

Halverwege de villawijk krijgt deze zone een grotere breedte, terwijl ook de abelen en
eiken hier een flinke hoogte bereiken. In dit hellingbos groeit veel vingerhelmbloem. Als
broedvogels komen hier groene specht en bosuil voor. Verder noordwaarts versmalt deze
boszone zich tot een smalle strook langs de Koepelweg. Hier zijn ook oostenrijkse dennen
geplant. De smalle zone langs de Koepelweg wordt versterkt door de grote beboste
villatuinen aan de westzijde van de Koepelweg. Naast de vingerhelmbloem zijn hier ook
andere soorten stinzenplanten te vinden. Dichter naar de Oude Zeeweg toe krijgt de
bosverbinding meer allure door aanplant van boomgordels op een particulier terrein aan
de duinvoet. Langs de duinvoet loopt over de gehele lengte een kwelsloot waarin typerende plantensoorten als beekpunge en groot moerasscherm te vinden zijn. Deze
strook is Habitatrichtlijngebied en valt ook onder particulier beheer.

4.4 Steilrand tussen Oude Zeeweg en Nieuwe Zeeweg
Deze zone begint met het groen van de Algemene Begraafplaats. Hier zijn hogere bomen
en dichte heesters aanwezig. In het kader van de uitbreiding van de begraafcapaciteit
zijn recentelijk nogal wat bomen gekapt. De zone van de begraafplaats wordt versterkt
door de tuinen van het aangrenzende Breloftpark. Na de begraafplaats volgt in noordelijke richting eerst een grote villatuin en daarna een beboste steilrand tot aan de
Nieuwe Zeeweg. Deze zone wordt versterkt door de villatuinen langs de Prins Hendrikweg. In het bos van de steilrand groeien bijzondere plantensoorten zoals vingerhelmbloem en italiaanse aronskelk. Langs de duinvoet bevinden zich kwelsloten met
typerende soorten als beekpunge en blauwe waterereprijs. Dit gebied wordt door de
gemeente beheerd.

4.5 Binnenduinrand tussen Nieuwe Zeeweg en Van Panhuysstraat
Langs de steilrand die hier slechts enkele meters hoog is, groeien dennen, enkele dichte
struiken en bramenstruwelen. Langs het fietspad dat evenwijdig aan de Duinweg van het
Bollenbad naar het begin van de Dahliastraat loopt, ligt een sloot met een boomgordel.
Langs deze sloot zijn rietorchissen gevonden. Het gebied wordt beheerd door de
gemeente.

4.6 Traject Van Panhuysstraat - Northgodreef
Het nu aanwezige groen bestaat in de eerste plaats uit een boomsingel met wat
struikgewas langs de westzijde van de sportvelden en het daar gelegen fietspad. Deze
groengordel wordt aan de oostzijde versterkt door de sloot met bomensingel die tussen
de sportvelden en de huizen aan de Van Panhuysstraat loopt. De boomsingel langs de
westzijde van de sportvelden zet zich min of meer voort langs het fietspad dat van de
Grashoek naar het Duinpark loopt. Op het punt waar dit fietspad op de Duinweg aantakt,
bevindt zich langs de Duinweg een smalle strook struikbegroeiing die zich voortzet tot
aan de Northgodreef. Dit traject valt onder gemeentelijk beheer.

4.7 Groenvoorzieningen in Duinpark - Laag
Langs en op de steilrand in Duinpark-Laag bevindt zich een gevarieerde begroeiing van
bomen en struiken. Vogels en vlinders vanuit de duinen kunnen via deze groengordel een
eind in de woonwijk Duinpark-Laag doordringen. In deze woonwijk zijn op enkele
plaatsen tussen de woonblokken plantsoentjes met bomen en struiken aangelegd. Dit
wordt door de gemeente beheerd.

4.8 Northgodreef - Noordduinen
Aan de noordzijde van de Northgodreef tussen de rotonde en de steilrand is een vrij
brede bosrand aangeplant. Deze sluit bij de steilrand aan op de lage loofbosjes die hier
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het begin vormen van de beboste binnenduinrand van de Noordduinen. Ook dit gebied
valt onder gemeentelijke beheer.

4.9 Knelpunten en kansen
Knelpunten
Het traject van de Nieuwe Zeeweg naar de Van Panhuysstraat speelt evenals het traject
van de Van Panhuysstraat naar de Northgodreef nu nog nauwelijks een rol als
bosverbinding. Langs de Duinweg tussen Nieuwe Zeeweg en Van Panhuysstraat is de
strook groen erg smal. De strook groen langs het fietspad naar de Dahliastraat is ook erg
smal en sluit bovendien niet goed aan op de andere groenelementen. Op het punt waar
het fietspad op de Duinweg aantakt, bevindt zich langs de Duinweg slechts een zeer
smalle zone gemeentegrond met wat struikbegroeiing. Dit groen wordt slechts in geringe
mate ondersteund door het groen van de woningen langs de Duinweg.
Kansen
Voor het gebied tussen Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee werkt de gemeente aan
een landschapspark. Het idee is om de voormalige strandvlakte open te houden. Hier zijn
ook mogelijkheden voor natuur. De plannen voor het Middengebied voorzien in de
aanplant van een smalle bosgordel bij de duinvoet nabij het Laantje. Tussen de
begraafplaats en het Bollenbad is een groenstrook gepland, waarin gebruik gemaakt
wordt van de kwel. In de binnenduinrand tussen Nieuwe Zeeweg en Van Panhuysstraat
komt een retentiebassin en zijn mogelijkheden voor aanplant voor groen.
In de binnenduinrand tussen Van Panhuysstraat en Northgodreef kan door aanplant van
bomen en struwelen langs het fietspad van Grashoek naar het Duinpark de ecologische
bosverbinding in noordelijke richting worden voortgezet. Tussen de vervallen kassen en
het fietspad ontstaat al spontaan een begroeiing. In de woonwijk Duinpark - Laag zijn op
enkele plaatsen tussen de woonblokken plantsoentjes met bomen en struiken aangelegd.
Deze zijn nauwelijks met elkaar verbonden, maar kunnen mogelijk door gewijzigd
groenbeleid wel een functie vervullen om het groen van de steilrand in Duinpark min of
meer te verbinden met het groen en het nog aan te leggen groen in het westelijke deel
van de Nes. Dit vormt een onderdeel van het Middengebied. Dit ligt tussen
Voetbalvereniging Noordwijk en de Duinweg.
Langs de duinvoet bij villapark de Zuid en langs de duinvoet tussen de Oude en Nieuwe
Zeeweg bevinden zich kwelsloten met typerende soorten als beekpunge, groot
moerasscherm en blauwe waterereprijs. Ook in de binnenduinrand tussen Nieuwe
Zeeweg en Van Panhuysstraat ligt een sloot langs het fietspad. Voor amfibieën en libellen
kunnen deze waterelementen aangevuld worden met poelen.
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5. Landgoederenverbinding

5.1 Inleiding
Deze route verbindt het gebied Coepelduynen met het landgoed Offem. In de Provinciale
Ecologische Hoofdstructuur loopt de verbinding vervolgens verder naar het Leeuwenhorstgebied. Het is de bedoeling dat dit bosgebied via een ecologische verbinding
aangesloten wordt op de binnenduinrand van de Noordduinen. De volgende locaties zijn
voor deze verbinding van belang en worden in dit hoofdstuk beschreven: het terrein
Willem van den Bergh, bedrijventerrein ’s-Gravendijck, N206, vuilstort Achterweg, afrit
Beeklaan, bosjes en boomsingels ten oosten van Offem, landgoed Offem, van landgoed
Offem naar Leeuwenhorst, Leeuwenhorst en de Ecologische verbinding Leeuwenhorst –
Noordduinen. De verbinding wordt afgebeeld in bijlage I.

5.2 Willem van den Bergh
Het terrein van Willem van den Bergh, binnenkort Noordwijkerduin geheten, sluit aan op
de binnenduinrand van de Coepelduynen. Tegen de duinvoet aan ligt een recreatieterrein
met loofbos (vooral met els, esdoorn en zomereik), groepjes dennen en speelweiden.
Elders op het terrein zijn nog op enkele plaatsen dichte loofbosjes aanwezig, waarbij hier
en daar dennen zijn aangeplant. Naast enkele grote gazons zijn er veel bomen en
struiken aangeplant waardoor het gehele gebied een beschut karakter heeft. Het beheer
valt toe aan ’s Heerenloo West-Nederland, een zorginstelling die beschermd wonen
begeleidt.

5.3 Bedrijventerrein ’s-Gravendijck
Bij de aanleg van het bedrijvenpark ’s-Gravendijck werd langs de noord-oost zijde een
strook van wisselende breedte (25-40 m) gereserveerd voor de ecologische verbinding.
In deze strook werden op ruime afstand van elkaar bomen en struiken geplant. Hierbij
werden veel verschillende soorten gebruikt. Aan de zuidzijde van het huidige
bedrijventerrein komt een uitbreiding (Space Businesspark). De watergangen die hier
komen en een bassin voor wateropvang krijgen glooiende oevers. Dit gebied wordt door
de gemeente beheerd.

5.4 Bosjes en bermen langs de N206
De dichtstbijzijnde bosjes vanaf het bedrijventerrein zijn de bosjes bij het viaduct
Herenweg-N206 en de bosjes rond de parkeerplaats aan de westzijde van de N206. In
2006 is laatstgenoemd bosje rigoureus uitgedund. Voor deze ‘onderhoudsbeurt’ werd
hier gebroed door een paar sperwers en een paar nachtegalen. Vanaf bovengenoemde
parkeerplaats loopt een brede berm langs de N206 verder noordwaarts. Na 300 meter
bevindt zich aan de westzijde van de N206 een klein loofbosje. Dit gebied wordt door de
provincie beheerd.

5.5 Oude vuilstort aan de Achterweg
eveneens aan de westzijde van de N206 ligt de oude vuilstort aan de Achterweg. Dit
gebied wordt aan de oostzijde van de N206 ondersteund door bosjes en bomenrijen
tussen de weg en het nabij gelegen fietspad. De oude vuilstort heeft een hoogte van
enkele meters en is dicht begroeid met struikgewas en ruigtekruiden. Ook staan er
enkele hogere populieren. Deze plaats trekt vlinders aan en heeft betekenis als
broedplaats voor nachtegaal en bosrietzanger. Het beheer van dit gebied wordt door de
gemeente uitgevoerd.
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5.6 Afrit Beeklaan
Ruim 100m voorbij de oude vuilstort begint de afrit van de Beeklaan. De overhoeken zijn
hier ingeplant met loofbomen en struiken. De provincie zorgt voor het beheer.

5.7 Bosje en boomsingels ten oosten van Offem
Aan de oostzijde van de provinciale weg ligt een smalle bosgordel tussen de N206 en de
Maandagsche Watering die doorloopt tot aan het viaduct van de N206 met de Van
Berckelweg. Zo’n 200 meter na de afslag Beeklaan ligt langs de westzijde van de N206
een smal loofbosje (voornamelijk Es) dat doorloopt tot aan de Woensdagsche Watering.
Vanaf dit punt loopt een laanbeplanting van wisselende hoogte en breedte tot aan de
brug van de Nachtegaalslaan. Hiermee is het bosgebied van landgoed Offem bereikt. Het
beheer gebeurt door particulieren en de gemeente.

5.8 Landgoed Offem
Landgoed Offem bestaat voor een deel uit oud loofbos met eiken en beuken. Ook zijn
enkele hakhoutpercelen aanwezig. Typerend voor het landgoed zijn de waterpartijen met
gazons met hier en daar de aanplant van exotische boomsoorten. Het gebied is rijk aan
stinzenplanten (o.a. lenteklokje, vroege sterhyacint, wilde hyacint) en broedvogels (o.a.
blauwe reiger, groene specht, boomklever). Het landgoed valt onder particulier beheer.

Figuur 5: Achterzijde landgoed Offem met zicht op woonwijk Boechorst (foto: Jelle van Dijk)
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5.9 Van landgoed Offem naar Leeuwenhorst
Deze verbinding wordt aan de westzijde versterkt door de tuinen van de villa’s van het
Everwijnpark. Deze 30m brede strook met watergang is gereserveerd als ecologische
vebindingszone. Bovendien ligt aan de westzijde van de Gooweg het kleine landgoed
Calorama. Het bos rond het landhuis wordt gekenmerkt door oud loofhout (eik, beuk,
paardenkastanje). Hier groeien ook veel stinzenplanten, terwijl in het bos gebroed wordt
door bijzonder soorten als bosuil en groene specht. Aan de noordzijde grenst Calorama
aan de RK-begraafplaats waar hoge loofbomen voor een versterking van de
groenstructuur zorgen.
Aan de noordzijde van de Van Berckelweg zet de ecologische verbinding zich noordwaarts
voort via het parkeerterrein van Zilveren Kruis en de boomsingel langs de Gooweg. Dit
traject wordt aan de westzijde van de Gooweg ondersteund door het bomenbestand op
het terrein van Zilveren Kruis. Na het parkeerterrein volgen grote villatuinen waarin hier
en daar nog restanten van het vroegere eikenhakhout aanwezig zijn. Na de laatste villa
van de hierboven beschreven zone volgt een bollenveld van enkele tientallen meters
breedte voordat het eikenhakhout rond de Noordwijkse ijsbaan wordt bereikt. Dit
eikenhakhout sluit aan op de uitgebreide eikenhakhoutpercelen van Klein-Leeuwenhorst.
De ecologische verbinding wordt beheerd door de gemeente.

5.10 Leeuwenhorst
Dit bosgebied is in beheer bij diverse particulieren en de stichting het Zuid-Hollands
Landschap. Het bestaat voor een deel uit oud loofbos met oude laanbeplantingen. Ook
zijn er kleine naaldhoutpercelen en vrij omvangrijke eikenhakhoutbossen. Aan de
oostzijde wordt het bosgebied begrensd door de graslanden van Oud-Leeuwenhorst. In
Nieuw-Leeuwenhorst liggen enkele fraaie waterpartijen. Het gebied is van grote
betekenis voor vogels, vlinders en paddestoelen.

5.11 Ecologische verbinding Leeuwenhorst - Noordduinen
De ecologische verbinding van het bosgebied Leeuwenhorst met het binnenduinrandbos
van de Noordduinen staat vanaf het begin van de jaren negentig op allerlei kaarten
ingetekend. De gemeente Noordwijk heeft bij de herziening van het bestemmingsplan
ruimte gereserveerd voor het ontwikkelen van een ecologische zone. Deze verbinding
wordt beheerd door particulieren.

5.12 Knelpunten en kansen
Knelpunten
Er zitten de nodige barrières in deze verbinding. De begeleidende watergang op
bedrijventerrein ’s-Gravendijck heeft een hardhouten beschoeiing en een steil talud. Deze
strook is ook terug te vinden in de plannen voor de Rijn-Gouwe Lijn. Dit betreft niet het
voorkeurstracé, maar deze strook doorsnijdt de ecologische verbindingszone. De strook
langs het bedrijvenpark eindigt nogal abrupt bij de Herenweg. Voor de Renaultdealer is
de watergang verbreed. Ook hier zijn de oevers beschoeid en is weinig tot geen
beplanting aanwezig.
In 2006 is het bosje rond de parkeerplaats aan de westzijde van de N206 rigoureus
uitgedund. Er is geen ondergroei aanwezig, waardoor dieren geen beschutting en/of
dekking hebben. Aan de westzijde van de N206 volgt nu een stuk van 200 meter zonder
boom- of struikbegroeiing. Tussen Offem en Everwijnpark/Calorama ligt een forse
rotonde, dichte huizenrij en een hoge stenen beschoeiing langs het Schie. Voor niet
vliegende soorten is dit een niet te overbruggen barrière.
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Kansen
In het voorontwerp van het bestemmingsplan Noordwijkerduin (Willem van den Bergh),
waarin plannen voor uitgebreide woningbouw worden ontvouwd ter vervanging van
bestaande bebouwing, wordt ook aandacht besteed aan de meer intensieve ‘groene
aankleding’ van dit gebied.
Aansluitend aan het bedrijventerrein ’s-Gravendijck is de gemeente Katwijk bouwplannen
aan het ontwikkelen, waarbij ook een groenstrook gepland is. Deze is 15 meter breed en
sluit over de volle lengte aan op de strook in het Space Business Park. Ook die is 15
meter breed zodat de zone in totaliteit 30 meter breed wordt. Deze zone sluit ookvia de
reserveringsstrook t.b.v. een tracé van de Rijn Gouwe Lijn aan op de ecozone ten noordoosten van het bedrijventerrein 's-Gravendijck.
Tussen fietspad en Maandagsche Watering (aansluitend op het bedrijventerrein KleiOost) is door de gemeente Noordwijk een plas-dras gebiedje aangelegd.
Bij de planvorming voor de woonwijk Boechorst is een strook langs de oostzijde van het
Everwijnpark gereserveerd voor de ecologische verbinding van Offem naar Leeuwenorst.
In deze strook ligt een watergang en zijn bomen en struiken aangeplant. De gemeente
ontwikkelt plannen om de strook ook tussen Everwijnpark en Gooweg en ecologisch te
verbeteren door de inrichting en het beheer aan te passen.
Bij de aanleg van de wijk Bronsgeest ten noorden van de Van Berckelweg zal de
ecologische zone vanuit de wijk Boeckhorst worden doorgetrokken. Het voorstel is dan
om langs de tuinen bij de villa’s langs de Gooweg, tussen de parkeerplaats van het
Zilveren Kruis en de IJsbaan een boszone aan te leggen. Dit om de ecologische
verbinding te versterken door ten noorden van de Northgodreef de beplanting uit te
breiden.

Figuur 6: Ecologische verbindingszone langs de woonwijk Boechorst (foto: Jelle van Dijk)
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6. Voorstellen

6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden voorstellen gedaan voor de ecologische verbindingen. De
ecologische verbindingen kunnen worden versterkt door gerichte inrichtings- en
beheermaatregelen te nemen.

6.2 Zeereepverbinding
De zeeduinen langs de boulevards zijn voor een klein deel in beheer bij de gemeente
Noordwijk en grotendeels bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. In het kader van de
kustversterking worden de duinen vijftig meter breder, in de richting van de zee. Parallel
aan de boulevard komt een dijk. Deze dijk wordt afgedekt met een duin en hierdoor
ontstaat de ruim 40m brede duinzone. In de zeereep wordt tevens een wandelpad
aangelegd tussen oprit 10 en 14. Het hoogheemraadschap van Rijnland voert de
werkzaamheden uit.
Voor het begin van de werkzaamheden bij de
Koningin Wilhelminaboulevard was de bovenste
50 cm afgegraven en opgeslagen. Deze grond
zou later in het gebied worden teruggebracht
waardoor de terugkeer van de bijzondere soorten
gewaarborgd. Deze is echter grotendeels
weggeslagen bij de eerste herfststorm. Andere
maatregelen om de vegetatie te herstellen zijn
nodig. Het uitgangspunt is zoals in het
vastgestelde Natuurbeleidsplan en het definitief
inrichtingsplan Kustbeheer Noordwijk (2006) van
Zandhagedissen leven het liefst in de luwte
het
Hoogheemraadschap
van
Rijnland
is
van de wind op zonnige zuid- of zuidwesthellingen met veel vegetatie-overgangen
neergelegd, dat de duinen langs de boulevards
en randen. Een afwis-selende begroeiing
een natuurlijk karakter krijgen. Het gaat hierbij
van lage en hoge vegetatie met veel
o.a. om het aanbrengen van variatie in
verschillende planten en met open plekken
microreliëf (circa 1 à 2 m). De nieuwe duinstrook
is ideaal. Belangrijke aandachtspunten bij
beheer zijn:
wordt allen bij strandpaviljoen doorsneden door
Het bevorderen van dynamiek
strandafgangen. Plaatsing van half hoge paaltjes
Het
niet dicht laten groeien met
met oriëntatieverlichting in het gebied geniet
duinstruwelen.
sterk de voorkeur boven normale wegverlichting.
De verlichting dient te worden uitgezet op het
Figuur 7: Zandhagedis (foto: Ruud Maaskant)
moment dat de strandpaviljoens sluiten.

Voor het goed functioneren van deze ecologische verbinding is het van belang dat de
afgesproken maatregelen worden uitgevoerd tijdens de versterking en dat na de
versterking er geen nieuwe storende ingrepen gaan plaatsvinden. Bijvoorbeeld geen
aanleg van extra strandopgangen, geen verbreding van strandopgangen, geen rasters en
dergelijke. Er is geen actief beheer nodig, zolang er plekken met open zand zijn en er
kleinschalige dynamiek plaatsvindt.

6.2 Binnenduinrandverbinding
6.3 Binnenduinrandverbinding
Dit is een bosverbinding. Op een aantal plekken in de verbinding is geen beplanting
aanwezig of is de strook erg smal.
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Voorstellen voor (nieuwe) aanplant van een bosgordel met bomen en struiken:
Aan de duinvoet nabij het Laantje
Aan de oostzijde van de Algemene Begraafplaats
Tussen de Nieuwe Zeeweg en de Van Panhuysstraat. De steilrand in het
middengebied vormt de begrenzing tussen Noordwijk aan Zee en het lager gelegen
Noordwijk-Binnen. Deze steilrand is van ecologische betekenis. De steilrand kan
ecologisch versterkt worden door aanplant van een bosgordel met bomen en
struiken. Aanplant van bomen en struiken bij de realisatie van een retentiebassin
versterkt de ecologische verbinding. Tevens kan het groen langs het fietspad dat
tussen Nieuwe Zeeweg en Van Panhuysstraat loopt, worden versterkt door nieuwe
aanplant van bomen en struiken.
Tussen de Van Panhuysstraat en de Northgodreef. Nieuwe aanplant langs het
fietspad ten westen van het sportpark Duinwetering. Deze beplanting voortzetten
langs het fietspad dat van de woonwijk Grashoek naar de Duinweg loopt en
vervolgens langs de Duinweg in noordelijke richting naar de Noordduinen.
Bij de aanplant van bomen en struiken dient gekozen te worden voor inheemse
soorten, zoals eik, meidoorn en kardinaalsmuts. Als locatie kan ook de “groene long”
worden gebruikt.
Wil de bosverbinding goed functioneren dan is het van belang dat er een gevarieerde
beplanting aanwezig is. In bijlage II is aangegeven hoe deze eruit ziet en hoe dit kan
worden gerealiseerd bij aanleg of door gerichte beheersmaatregelen. Op de volgende
plekken wordt voorgesteld een gevarieerdere beplanting te creëren door middel van
beheersmaatregelen:
- Algemene Begraafplaats
- De bosgordel rond het Bollenbad zo veel mogelijk realiseren
- De groenstrook langs het fietspad tussen Nieuwe Zeeweg en Van Panhuysstraat
- De groenstrook langs het fietspad tussen de Van Panhuysstraat en de woonwijk
Grashoek
- De groenstrook langs het fietspad tussen de woonwijk Grashoek en de Duinweg
- De groenstrook langs de Duinweg tot aan de Northgodreef.
Op verscheidene plaatsen langs de binnenduinrand lopen kwelsloten. Dit geldt
bijvoorbeeld voor het terrein Willem van den Bergh. Op enkele plekken zouden
aanvullend hierop poelen voor amfibieën en libellen kunnen worden gerealiseerd, waarbij
wel bosschages in de nabijheid aanwezig dienen te zijn (zie bijlage I). Dit geldt voor de
locaties:
Het terrein Willem van den Bergh (5.2)
De hoek in de steilrand langs het Vinkenveld
De steilrand tussen de begraafplaats en het Bollenbad

6.4 Landgoederenverbinding
Deze bosverbinding bestaat vooral uit stapstenen. Er ontbreekt nog een aantal schakels
en er zijn knelpunten ten aanzien van:
Oversteekplaatsen (zoals de ecoduiker onder de Van Berckelweg (noord van
Boechorts) aangelegd, die aansluit op de ecozone langs Boechorst)
- De oevers van watergangen
- Algemeen beheer.
De watergang door het bedrijventerrein ‘s Gravendijck zou een natuurvriendelijke oever
kunnen krijgen. Voorgesteld wordt om in de brede watergang voor de Renaultdealer een
vooroever onder water te maken waarachter planten kunnen groeien en waar dieren de
kant op kunnen komen. In de rest van het bedrijventerrein zouden de sloten aangepast
moeten worden.
Groene verbindingen door Noordwijk
16

In de uitbreiding van het bedrijvenpark komt een waterberging. Voorgesteld wordt deze
van natuurvriendelijke oevers te voorzien. Voorgesteld wordt vanaf bedrijventerrein ’s
Gravendijck de bosgordel door te zetten langs de Herenweg en N206. Hiervoor zou in de
berm een smalle gordel van minimaal 5 m met voornamelijk struiken kunnen worden
aangeplant. Ten noorden van de vuilnisbelt langs de N206 worden bomen en struiken
aangeplant (herplantingplicht manege Wassenaar). Maar ook door het opnemen van een
ecologische zone in de nieuwbouwplannen van nieuwbouwwijk Bronsgeest kan dit worden
gerealiseerd.
Voorgesteld wordt de beplanting langs de noordzijde van de Northgodreef uit te breiden.
Dit kan door het optimaliseren van de ecologische mogelijkheden voor een duinrel, door
het benutten van het duinwater. Maar ook door o.a. verplaatsing van het
volkstuincomplex en aanplant van bomen en struiken.
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7. Uitvoering en financiering

7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke manier de in dit plan genoemde voorstellen
gerealiseerd (kunnen) worden. Aansluitend wordt besproken hoe de maatregelen
(kunnen) worden gefinancierd.

7.2 Uitvoering
De gemeente stelt in 2007-2008 een groenbeleidsplan op waarin een aantal voorstellen
van dit voorliggen plan en het natuurbeleidsplan worden verwerkt. In het kader van de
kustversterking wordt de zeereepverbinding gerealiseerd in 2008. Trekker is het
Hoogheemraadschap van Rijnland. Verder wordt gewerkt aan een aantal projecten zoals
het retentiebassin aan de Van Panhuysstraat en bedrijventerrein ‘s Gravendijck. In deze
projecten wordt bij uitvoering de voorstellen uit dit plan meegenomen. Trekker is de
gemeente Noordwijk.
Voorstellen uit dit plan die niet binnen bestaande projecten vallen worden opgenomen in
het groenbeleidsplan. Trekker voor de realisatie is de gemeente Noordwijk. Voor de
landgoederenverbinding is het van belang alle partijen, zoals provincie en particulieren,
achter de realisatie van de verbinding te krijgen en afspraken te maken over de
uitvoering.

7.3 Financiering
De realisatie van de zeereepverbinding valt binnen het project kustversterking dat wordt
uitgevoerd door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het toekomstig beheer van de
verbinding valt onder de reguliere werkzaamheden van de gemeente, het
Hoogheemraadschap van Rijnland en particuliere beheerders.
Voor de realisatie van de binnenduinrandverbinding zal worden gezocht naar financiering
binnen lopende projecten. De kosten voor beheer kunnen binnen de reguliere
beheerswerkzaamheden van de gemeente worden gefinancierd. Het gaat hierbij
voornamelijk om aanpassing van het huidige beheer.
Voor de realisatie van de landgoederenverbinding hebben we te maken met meerdere
eigenaren. Op het bedrijventerrein ’s Gravendijck is het de gemeente, langs de
provinciale weg de provincie Zuid-Holland en langs de Gooweg en Northgodreef zijn het
o.a. particulieren die eigenaar zijn. De voorstellen op het bedrijventerrein kunnen worden
gefinancierd binnen de uitbreidingsplannen. De voorstellen voor de provinciale weg
kunnen worden gefinancierd door de provincie Zuid-Holland. Voor de voorstellen langs de
Northgodreef zou financiering bij de provincie Zuid-Holland kunnen worden aangevraagd,
De gemeente kan bij de provincie subsidie aanvragen voor het aanleggen van
ecologische verbindingszones. Er moet ten minste aan de volgende voorwaarden worden
voldaan:
- De gemeente wil een ecologische verbindingszone aanleggen.
- De ecologische verbindingszone moet passen in het provinciaal beleid ten aanzien van
de ecologische hoofdstructuur.
- Er is een positief advies van de adviescommissie ecologische verbindingszones over
het inrichtingsplan of de inrichtingsvisie.
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8. Communicatie en voorlichting

8.1 Doelgroepen
Rondom de realisatie van de ecologische verbindingen door Noordwijk is het van belang
hierover te communiceren. Hier zijn 2 doelgroepen te onderscheiden, namelijk
- Medewerkers en politici van de gemeente Noordwijk
- Inwoners van de gemeente Noordwijk.

8.2 Boodschap en communicatiemedia
De boodschap is dat het klimaat verandert. Het wordt warmer en planten- en diersoorten
trekken met de hogere temperatuur mee naar het noorden. De gemeente Noordwijk
zorgt er voor dat planten en dieren op hun reis niet vastlopen op wegen en huizen door
de aanleg van ecologische verbindingsroutes door Noordwijk. Door deze verbindingsroute
neemt ook de biodiversiteit toe en ontstaat interessante natuur in de gemeente.
Voor politici (gemeenteraad of commissie) wordt een presentatie van het rapport
verzorgd, waarbij instemming met de voorstellen wordt gevraagd. Na vaststelling van het
rapport worden de medewerkers en politici op de hoogte gebracht van het plan via de
interne nieuwsbrief ‘typisch Noordwijk’ van de gemeente Noordwijk. Aanvullend wordt
aan het project ook aandacht geschonken middels het onderdeel “natuur” van de
gemeentelijke website.
Hiernaast worden persberichten verstuurd naar de lokale dag- en weekbladen om de
inwoners op de hoogte te brengen en te houden. Voor de communicatie is van belang dat
er qua inrichting en beheer ook al iets uitgevoerd wordt. Geschikte reeds uitgevoerde
voorbeeldprojecten hiervoor zijn Klei-Oost en ’s Gravendijck en de ecologische zone langs
de Boechorst. Ter ondersteuning van de voorlichting is gekozen om een dier aan de
campagne te koppelen, namelijk het oranjetipje (een vlinder). Een afbeelding van dit dier
staat op het voorblad. Deze soort is gekozen vanwege het markante uiterlijk en het
voorkomen in de duinen.

Figuur 8: de oranjetip, symbool voor dit
project (foto: Wikipedia)
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Bijlage I. Overzichtskaart van de verbindingszones in Noordwijk
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Bijlage II. Uitgangspunten voor inrichting en beheer
In deze bijlage worden de uitgangspunten toegelicht van de inrichting en het beheer van
een bosverbinding. Tevens worden de principes voor poelen besproken.
Inrichting
In een natuurlijk bos wordt globaal de helft van de grond door de boomkruinen
beschaduwd en op de andere helft kan dus de zon op de bodem schijnen. Hierdoor dringt
veel licht door op de bodem en daardoor kan een goede struiklaag tot ontwikkeling
komen. Struiken bedekken in een natuurlijke situatie ongeveer driekwart van de bodem
en de rest van de bodem wordt bedekt door een goed ontwikkelde kruidlaag. Om deze
verhouding in de verticale verdeling te kunnen bereiken, moet er vaak flink gedund
worden in een bestaand bosplantsoen. Maar bij de aanleg van een nieuw bosplantsoen
kan hier al vanaf het begin rekening mee worden gehouden. In plaats van bijvoorbeeld
bomen op een of anderhalve meter van elkaar neer te zetten, zorgt een plantafstand van
twee of zelfs drie meter voor meer ruimte. Compensatie voor uitvallers is niet nodig,
omdat juist door het uitvallen van enkele bomen de variatie in het nieuwe bosplantsoen
vergroot wordt. Bovendien werkt een ruimere aanplant kostenbesparend, zowel bij de
aanleg (minder bomen) als bij het onderhoud (minder dunnen).
Op plaatsen waar een volledig bos of bosplantsoen wordt aangelegd of al aanwezig is en
waar voldoende ruimte ter beschikking staat, is een breedte van twintig tot dertig meter
nodig om een gevarieerde bosrand te vormen, die van zoomvegetatie (kruiden)
trapsgewijs overgaat via een mantel (struiken) in de eigenlijke bosrand.
In plantsoenen en stedelijk gebied is niet altijd voldoende ruimte voor een volledige
bosrand. In dergelijke gevallen kan met de aanleg van alleen een mantelvegetatie van
struiken met enkele bomen worden volstaan. Voor de aanleg van een dergelijk struweel
moet gerekend worden op circa tien tot vijftien meter. Bij gebruik van alleen struiken
ontstaat een lage, niet volledige mantelvegetatie. Hiervoor is een strook met een
minimale breedte van circa vijf meter nodig. Aan de noordzijde zijn dergelijke struwelen
vaak arm aan insecten, maar aan de zuidzijde kan zich een volledig en rijke
zoomvegetatie ontwikkelen. Ondanks de beperkte ruimtemogelijkheden kan het beeld
dan toch aantrekkelijk zijn.
Vooral voor amfibieën geldt dat de aanwezigheid van andere poelen in een straal van
circa een kilometer de vestiging van soorten versnelt. De poel moet op een zonnige plek
liggen. Het water warmt dan sneller op. Voor voldoende warmte en zonlicht moet de
struik- en boomlaag aan de zuid- en westzijde laag blijven. Bij de aanleg van een grote
poel kan meer variatie worden aangebracht in oevervorm en diepte. Naarmate de poel
groter is zullen er meer soorten in kunnen leven. Als er voldoende ruimte en
mogelijkheden zijn verdient een poel met een oppervlakte van bijvoorbeeld 1000 m2 de
voorkeur. Voor een poel met voldoende mogelijkheden voor de natuur is 100 m2 het
uitgangspunt.
De noordoever van poelen moet zacht glooiend zijn waardoor variatie ontstaat in
drassige stukjes waar kikkers goed kunnen zonnen. Voor amfibieën kan het soms gunstig
zijn dat een poel incidenteel droogvalt. Voor libellen is het belangrijk dat de poel het
gehele jaar door water bevat. Voor amfibieën is het bovendien belangrijk dat de poel in
de nabijheid van een bosrand ligt. Veel soorten gebruiken namelijk het bos om de zomer
door te brengen. De aarde die uit de poel komt kan gebruikt worden in de omgeving van
de poel. Bijvoorbeeld om een aarden wal op de noordoever te maken. Gebruik van
vrijkomende aarde op de werkplek scheelt bovendien in transportkosten.
In nieuw aan te leggen en bestaande groenelementen kunnen bomen en struiken
worden aangeplant die een ecologische meerwaarde voor insecten en andere dieren
opleveren.

Het gaat dan om de volgende soorten:
- eenstijlige meidoorn
- zomereik
- ruwe berk
- wilde lijsterbes
- wilde liguster
- sleedoorn
- sporkehout
- hondsroos
- duindoorn
- kardinaalsmuts
Beheer
Dunnen is het omzagen van grote struiken en bomen ten gunste van een aantal andere
struiken of bomen in een begroeiing. Dunnen maakt het mogelijk variatie in een
beplanting aan te brengen en het leidt snel tot het gewenste beeld. Bij dunnen in de
bebouwde kom verandert het beeld van het bosplantsoen drastisch, vaak wordt er dan
ook geklaagd door omwonenden. Bij het terugzetten van de beplanting langs de Duinweg
hebben bewoners een schutting neergezet, omdat hun tuin plotseling vanaf het fietspad
zichtbaar was. Ook voor de natuur is het beter om het zaagwerk geleidelijk uit te voeren.
Op deze manier krijgen dieren de kans om te wennen aan de nieuwe situatie en is het
ook mogelijk om de plantengroei tussentijds te evalueren. Daarnaast kunnen bij
rigoureus dunnen snelgroeiende planten, zoals brandnetel of distels, door de plotselinge
lichtinval gaan woekeren.
In het groen in stedelijk gebied moet regelmatig worden gesnoeid. Snoeien heeft tot doel
om de groei van een bepaalde boom of struik binnen de perken te houden of een
bepaalde vorm aan een plant te geven. Vaak wordt snoeien ook gebruikt om de grens
tussen verschillende typen begroeiingen recht en op de plaats te houden. Veel dieren en
vooral insecten hebben echter juist baat bij geleidelijke overgangen en bij het voorkomen
van inhammen en open plekken tussen bomen en struiken. In deze inhammen is het
warmer en is er meer beschutting tegen de wind, men zou deze inhammen en open
plekken dan ook door gericht snoeien moeten creëren. Bovendien kan men door de
manier van snoeien ook de beschikbaarheid van nectarplanten beïnvloeden. In de vroege
lente bijvoorbeeld zijn bloeiende wilgen een van de weinige nectarbronnen van insecten.
Wilgen bloeien goed op oud hout. Wanneer alle wilgen gelijktijdig sterk worden
teruggesnoeid zal er in het daarop volgende voorjaar daarom weinig bloei optreden.
Beter is gefaseerd te werken en niet alle takken van een boom terug te snoeien. Een
handige werkwijze in dergelijke gevallen is om bijvoorbeeld afwisselend een boom wel en
een volgende boom pas een jaar later te behandelen. Gefaseerd werken heeft altijd de
voorkeur.
Het kan nodig zijn de poel eens in de drie tot tien jaar te schonen. Dit moet gebeuren
wanneer de diepte van de poel te sterk is afgenomen door bagger op de bodem. De
intensiteit van het beheer hangt af van de grootte van de poel. Kleine poelen vereisen
meer onderhoud dan grote poelen. Als de begroeiing in de poel te veel wordt, zal een
deel van de vegetatie moeten worden verwijderd. Voor een ecologisch interessante poel
zal in ieder geval de helft van de oppervlakte open water moeten zijn.
Schoningswerkzaamheden moeten plaatsvinden in oktober omdat de meeste jonge
amfibieën de poel verlaten hebben en er nog geen amfibieën zijn die dan de poel voor
overwintering gebruiken. Een richtlijn is om de helft van de vegetatie in de poel te sparen
en deze helft pas enkele jaren later te schonen. Tegen beschaduwing moeten regelmatig
bomen en struiken aan de zuidzijde van de poel gesnoeid worden. Het afvalhout kan in

de directe omgeving van de poel worden verwerkt in takkebossen. Amfibieën uit de poel
kunnen hierin schuilen en overwinteren. Maar ook vogels en kleine zoogdieren zullen er
gebruik van maken.

