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Samenvatting 
 
Biodiversiteit is van groot belang voor aarde, mens en maatschappij. Zonder biodiversiteit 
wordt onze aarde uiteindelijk onleefbaar. De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. 
Maar het is niet te laat. Steeds meer organisaties voelen de urgentie en werken mee aan 
meer biodiversiteit. Met dit biodiversiteitsplan neemt de gemeente Bloemendaal haar 
verantwoordelijkheid.  
In dit biodiversiteitsplan presenteert de gemeente Bloemendaal een ambitieus 
visiedocument op biodiversiteit voor tenminste de komende 10 jaar. Het is ambitieus omdat 
het betrekking heeft op alles en iedereen binnen de gemeente, omdat het een omslag in 
denken moet bewerkstelligen, en omdat het de biodiversiteit binnen de gemeente op een 
hoger plan wil tillen. 
Een omslag in denken betekent dat we biodiversiteit ALTIJD betrekken bij ALLES wat we 
doen, in de HELE gemeente, binnen de gemeentelijke organisatie, maar even zo goed 
daarbuiten (‘omdenken’). De gemeente kan het namelijk niet alleen. Het is van belang dat 
ook bewoners, bedrijven en organisaties enthousiast worden voor biodiversiteit en daarbij 
willen aanhaken. 
 
Rijkdom aan landschappen en biodiversiteit 
In dit plan beschrijven we de grote rijkdom aan biodiversiteit die de gemeente Bloemendaal 
al heeft: van nature (door de ligging in en achter de duinen en strandwallen, met alle 
landschappen die daar bij horen) en doordat onze voorouders het zo goed bewaard aan ons 
hebben doorgegeven. Het is zaak dat Bloemendaal deze grote landschappelijke rijkdom blijft 
koesteren tot in lengte van jaren. We beschrijven de verschillende landschappen met alle 
processen en biodiversiteit van dien. Gelukkig is veel natuur binnen de gemeentegrenzen 
goed beschermd (via de Wet Natuurbescherming), maar desondanks is het zaak dat 
Bloemendaal zich bij alle toekomstige ontwikkelingen blíjft realiseren hoe bijzonder het is 
dat de landschappen hier nog relatief gaaf zijn.  
 
Wat als we niks doen? Bedreigingen 
Ondanks de mooie landschappen spelen ook in Bloemendaal ontwikkelingen die de 
biodiversiteit bedreigen. “De theaterdecors zijn er nog wel, maar sommige toneelspelers zijn 
in de coulissen verdwenen”. Vaak komt dit door ontwikkelingen op een hoger schaalniveau, 
zoals klimaatverandering, hoge stikstofdeposities, verdroging, bezuinigingen. Maar ook meer 
regionale-lokale ontwikkelingen bedreigen de biodiversiteit - indirect of direct - zoals 
behoefte aan meer woningen, wegverkeer, al te intensief beheer en betegeling van tuinen. 
Voor elk landschap beschrijven we de bedreigingen en knelpunten. 
 
Het kan prima samengaan! 
Natuurlijk moet de gemeente deze ontwikkelingen op verschillende manieren het hoofd 
bieden, maar het goede nieuws is dat dit prima samen kan gaan met bevordering van 
biodiversiteit, mits iedereen in de gemeente daar van doordrongen is, en het te allen tijde 
meeneemt in nieuwe plannen, vergunningen, oplossingen en besluiten.  
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Visie op biodiversiteit  In de komende tien jaar:  
• …..leren gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners 
biodiversiteit in denken en doen op te nemen; 
• …..wordt biodiversiteit onderdeel van de Omgevingsvisie; 
• …..wordt biodiversiteit in de gemeente behouden, hersteld en ontwikkeld. 
 
Om daar te komen is veel inspanning nodig, klein en groot, van iedereen. Te beginnen valt 
met enkele concrete projecten waar de gemeente zelf leidend is. Ook is het heel stimulerend 
als de gemeente kleinschalige projecten die zijn ingebracht door inwoners of groepen mede 
helpt realiseren. Dit kan door mensen met elkaar verbinden en te stimuleren samen te 
werken en door kleine budgetten ter beschikking te stellen.  
 
Geen hoge kosten 
En nee, het hoeft niet veel te kosten. Vaak is ‘anders denken’ al genoeg om resultaat te 
boeken, bijvoorbeeld minder intensief maaien is goedkoper en levert meer biodiversiteit op. 
Bewoners laten meedenken over biodiversiteit kost niets, maar geeft enorm veel 
enthousiasme en draagvlak en medewerking voor de lokale biodiversiteit. Inheemse soorten 
aanplanten in plaats van uitheemse (potentieel woekerende) soorten is goed voor de lokale 
insectenfauna. Open grasstenen in plaats van dicht asfalt of tegels is net zo goed als 
verharding, maar levert (bij extreme neerslag) veel minder riooloverstorten op. En zo zijn er 
talloze voorbeelden in dit rapport te vinden.  
 
Wie zijn de spelers en wat is het speelveld? 
Om in beeld te krijgen wie de ‘spelers’ zijn als het om biodiversiteit gaat, en wat het 
‘speelveld’, hebben we een inventarisatie gemaakt van ‘stakeholders’ . Dat zijn o.a. 
bewoners, sportverenigingen, bedrijven, scholen, natuurbeheerders e.a. Het ‘speelveld’ is 
het staande beleid op gebied van o.a. natuur en landschap - waar biodiversiteit doorgaans 
onder valt - op zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau. Dit beleid is vaak tamelijk 
algemeen en uitvoerig, maar wel goed geformuleerd. Binnen deze beleidskaders dienen we 
te opereren. De gemeente Bloemendaal heeft alle spelers uitgedaagd om mee te doen, door 
middels een vragenlijst ideeën te inventariseren. Dit heeft enorm veel leuke ideeën 
opgeleverd! Kleine en grote, goedkope en dure. Er is van alles ingebracht.  
 
Het gaat nu pas echt beginnen 
Met deze inventarisatie van ideeën gaat het omdenken naar meer biodiversiteit nu pas echt 
beginnen. We dagen de gemeente uit om iedereen die mee wil denken of doen, erbij te 
betrekken en te stimuleren om projecten ten uitvoer te brengen ten bate van meer 
biodiversiteit. Bij alle stakeholders doen we suggesties voor een goede communicatie, zodat 
het enthousiasme dat bij veel mensen leeft ook tot daadwerkelijke uitvoering van ideeën 
komt.  
Bij ‘omdenken’ over biodiversiteit hoort het adagium ‘waar het kan is het noodzaak’ en 
‘waar we denken dat het niet kan zijn we innovatief’. Dat betekent ook dat we open staan 
voor nieuwe ideeën, zoals bijvoorbeeld ‘de gemeente kan kosten besparen op beheer én 
tegelijkertijd biodiversiteit verhogen door eigendom/beheer van bosparken over te doen 
aan een natuurbeherende organisatie’. 
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Enkele concrete projecten 
Om de biodiversiteit in de gemeente te verhogen zijn enkele projecten verder uitgewerkt 
(kader, doel, uitvoering, kosten). Deze projecten kunnen ook dienen als ‘vliegwiel’ voor 
andere projecten. Het gaat dan o.a. om ecologisch maaibeheer 2.0 in de bermen en gazons 
(door gemeente), een actie om te bevorderen dat bewoners hun schuttingen vervangen 
door inheemse hagen, de aanleg van een ooievaarspaal (door lokale bewoners) en van een 
haag (idem), en het gazon bij het gemeentehuis laten bloeien en gonzen (door gemeente, als 
voorbeeld voor alle inwoners). De ooievaarspaal bij Duin en Daal is als eerste concreet 
project inmiddels al daadwerkelijk gerealiseerd! 
 
Wanneer is het spel geslaagd? 
Om over een paar jaar te meten of alle ambities uit dit plan zijn gelukt, zijn er vele 
variabelen. Het is aan de gemeente zelf om geschikte variabelen te kiezen om zo te kunnen 
bepalen wanneer haar eigen beleid is geslaagd, en of de biodiversiteit naar wens is 
toegenomen. Voor concrete monitoring adviseren wij om nauw samen te werken met de 
gemeente Haarlem, zodat kosten worden bespaard en methodes (en daarmee ook 
resultaten) vergelijkbaar zijn.  
 
We hopen dat over tien jaar iedereen in Bloemendaal doordrongen is van de noodzaak van 
biodiversiteit en de integrale aanpak van mondiale problemen, en dat daar dicht bij huis 
mee begonnen is. Zo zullen we langzaam maar zeker ‘de toneelspelers zien terugkeren op 
het toneel’. 
 
 

 
Lokale biodiversiteit is van onschatbare waarde. Weitje Borgerweg. Foto: Antje Ehrenburg  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Bloemendaal wil een plan maken ter bevordering van de biodiversiteit in de 
gemeente. Aanleiding hiervoor zijn het coalitieakkoord en het collegeprogramma 2018-2022 
‘Maatwerk voor de toekomst’, waarin verschillende duurzaamheidsdoelstellingen staan, 
waaronder aardgasvrij in 2050, ondersteunen duurzaamheidsinitiatieven, groene 
belastingen, en meer natuur. Onder dit kopje staat in het collegeprogramma:  
“We passen het groenbeleidsplan aan om te zorgen voor meer verschillende soorten dieren 
en planten (biodiversiteit), om natuureducatie in het basisonderwijs te stimuleren en om de 
natuur te versterken. Dit doen we in goede samenwerking met onder andere het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland, Thijsse’s Hof en de landgoedeigenaren. We kijken hoe we kunnen 
ontmoedigen dat mensen hun tuin steeds meer betegelen. Door al die tegels kan water niet 
goed weg en dat geeft wateroverlast. We zetten het milieuvriendelijk beheer van 
gemeentelijk groen voort en zullen schadelijke exoten zoveel mogelijk bestrijden”. 
Als een van de concrete actiepunten staat genoemd: “We nemen in 2019 maatregelen om de 
biodiversiteit te versterken. Schadelijke exoten zoals de Japanse Duizendknoop bestrijden we 
actief. Op basis van voorgaande punten passen we het duurzaamheidsbeleid aan, waarbij we 
(maatschappelijke) initiatieven ondersteunen.” 

 
In 2019 koos de raad voor een plan gericht op het versterken van natuur en biodiversiteit. 
De gemeente wil het versterken van de biodiversiteit een breed gedragen onderwerp laten 
zijn, dat leeft in - en wordt opgepakt door de samenleving. Daarop is in najaar 2019 een 
goed bezochte informatieavond gehouden met betrokkenen, die ideeën konden ventileren.  
Het opstellen van het plan werd half maart 2020 gegund aan ‘Bioteam Bloemendaal’, een 
consortium van vier ecologische adviesbureaus, te weten: Ecologisch Adviesbureau B. 
Kruijsen (hoofdaannemer), b&d Natuuradvies, ecologisch adviesbureau Antje Ehrenburg, en 
Arda adviesbureau voor natuur, cultuurhistorie en recreatie. 
Dit omvangrijke rapport, dat hier voor u ligt, is daarvan het geschreven resultaat. Daarnaast 
zijn er gesprekken geweest met diverse betrokkenen en zijn er contacten gelegd, nuttig voor 
nu en in de toekomst. Het Bioteam raadt aan een publieksvriendelijke versie van dit rapport 
op te stellen.  
 

1.2 Doel 

Het doel van het biodiversiteitsplan is: een visie op biodiversiteit voor de gemeente 
Bloemendaal voor de korte en langere termijn. 
Met dit biodiversiteitsplan krijgt de gemeente een ambitieus visiedocument waarmee ze de 
komende jaren op allerlei vlakken praktisch aan de slag kan om biodiversiteit te bevorderen.  
Tevens kan het als leidraad (toetssteen) dienen voor allerlei toekomstige vraagstukken en 
ontwikkelingen in de gemeente die betrekking hebben op groen, natuur en landschap. 
Passen deze binnen de gemeentelijke biodiversiteitsvisie? 
In 2020 lijkt de tijd rijp (figuur 1) om als gemeente biodiversiteit verder vorm te geven en 
met alle partners en betrokkenen een proces in te gaan zodat iedereen bewust of onbewust, 
in zijn werk en bij andere activiteiten en initiatieven rekening houdt met biodiversiteit.  
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1.3 Wat is biodiversiteit? 

Biodiversiteit is een relatief jong begrip, dat in korte tijd ingeburgerd is geraakt. Anno 2020 is 
het een niet weg te denken begrip, waar iedereen wel eens van gehoord heeft. De meeste 
mensen verstaan eronder: de totale hoeveelheid aan soorten. Maar het begrip is veel 
breder.  
In 1992 tekende Nederland met 194 andere landen en de EU het ‘Verdrag inzake de 
Biologische Diversiteit’, kortweg het verdrag van Rio (1992). Dit verdrag heeft kort gezegd 
drie doelen: 

a) biodiversiteit behouden 
b) duurzaam gebruikmaken van biodiversiteit 
c) opbrengsten uit biodiversiteit eerlijk verdelen 

 
Met het tekenen van dit verdrag committeerde Nederland zich aan het beschermen van de 
biodiversiteit op verschillende niveaus: zowel ecosystemen, soorten, genetische variatie als 
genetische variëteiten binnen soorten. Elk land moet dit omzetten in beleid en wet- en 
regelgeving (a), maar het lastige is dat de begrippen niet heel eenduidig zijn omschreven 
waardoor andere – vaak economische - belangen vaak prevaleren boven natuurbelangen en 
het de vraag is of de doelen b) en c) wel gehaald worden.  
 
In dit rapport gebruiken we voor biodiversiteit - in navolging van het Nederlandse beleid - de 
definitie uit het verdrag van Rio (1992): de variabiliteit in organismen uit de gehele wereld, 
waaronder terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische 
verbanden waar ze deel van uitmaken; de diversiteit betreft de variatie binnen soorten 
(genen), tussen soorten en tussen ecosystemen. 
 

Ook op nationaal niveau wordt het belang van biodiversiteit (opnieuw) onderkend. In 2017 
spraken verschillende natuur- en milieuorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en 
bedrijven met de Verklaring van Driebergen de ambitie uit toe te werken naar een 
substantieel herstel van biodiversiteit in de groene ruimte. Dit resulteerde in het Deltaplan 
Biodiversiteit12 (2018). 
 
Wilt u meer lezen over biodiversiteit? Veel achtergrondinformatie is te vinden in Van der 
Straaten et al (2020). 

 

                                                             
1
 https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24821  

2 https://docplayer.nl/104842039-Samen-naar-een-deltaplan-biodiversiteitsherstel.html  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24821
https://docplayer.nl/104842039-Samen-naar-een-deltaplan-biodiversiteitsherstel.html
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Figuur 1: In 2020 verschijnen veel artikelen  over duurzaamheid en biodiversiteit.  
De wereldwijde afname van biodiversiteit kan worden gestopt met een geïntegreerd pakket  
maatregelen gericht op natuurbescherming enerzijds en transformatie van het 
voedselsysteem anderzijds.  
Bron: Planbureau voor de Leefomgeving  https://www.pbl.nl/nieuws/2020/wereldwijde-
afname-van-biodiversiteit-kan-worden-gestopt  
 
 

1.4 Leeswijzer 

Dit biodiversiteitsplan voor de gemeente Bloemendaal beschrijft: 
- aanpak en werkwijze h.2 en de rijke ecologische en landschappelijke 

uitgangssituatie in de gemeente, inclusief het huidige groenbeheer, bedreigingen 
en kansen: ‘wat hebben we al?’ h.3 en h.4 (groenbeheer is te vinden vanaf 4.7) 

- het momentum aan de hand van diverse beleidsstukken: ‘waar streven we (al) 
naar, en hoe passen we het plan in de nieuwe omgevingsvisie?’ h.5 

- een uitgebreide lijst van partners en betrokkenen zodat zij goed kunnen 
samenwerken met de gemeente, en elkaar kunnen stimuleren en van elkaar leren 
(‘wie doet wat, of wie kan/wil wat gaan doen?’). Tevens worden 
communicatiemiddelen en manieren genoemd  om partners en betrokkenen te 
bereiken en hoe ze samen kunnen werken (h.6). 

- de visie op biodiversiteit in de toekomst: ‘wat willen we over 25 jaar in de 
gemeente Bloemendaal bereikt hebben?’ dit is de kern van het plan; h.7 

- ‘hoe meten we dat?’: een globale beschrijving van hoe zowel beleidsmatig kan 
worden getoetst of doelen gehaald zijn, als ook hoe kan worden gemeten of 
biodiversiteit zelf is versterkt: evaluatie: ‘is het gelukt?’ h.8 

https://www.pbl.nl/nieuws/2020/wereldwijde-afname-van-biodiversiteit-kan-worden-gestopt
https://www.pbl.nl/nieuws/2020/wereldwijde-afname-van-biodiversiteit-kan-worden-gestopt
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- een lijst met projectideeën voor verbetering van biodiversiteit (rijp en groen), 
onder meer ingebracht door de partners en betrokkenen (h.9). De gemeente kan 
hiermee o.a. burgers en verenigingen stimuleren tot initiatieven, verschillende 
projecten uitvoeren, eigen beheer en onderhoud tegen het licht houden, 
ecologische verbindingen aanbrengen en knelpunten oplossen. Belangrijke 
voorwaarde voor het welslagen van alle initiatieven is de actieve participatie van 
alle betrokkenen en inwoners. 

- enkele uitgewerkte 
projectideeën die als 
concreet vliegwiel kunnen 
bijdragen aan biodiversiteit 
en daarmee de visie vorm 
kunnen gaan geven (h. 10). In 
feite moet dit 
biodiversiteitsplan als één 
groot vliegwiel gaan 
fungeren om te komen tot 
‘omdenken’ naar, en 
integreren van biodiversiteit 
in de gemeente. 

- Tenslotte volgen conclusies 
(h.11) en de adviezen 
beknopt samengevat (h.12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Figuur 2: De ligging van de gemeente Bloemendaal 
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2. Aanpak en werkwijze 
 
Om tot het biodiversiteitsplan te komen verliep de aanpak in drie fasen: een inventarisatie 
fase, de uitwerking of analyse om te komen tot een visie, en een fase om uit de visie acties 
te destilleren en te concretiseren (zie figuur 3). Door de uitzonderlijke situatie in de 
Coronapandemie vertraagde de start van het project en kon geen bijeenkomst met partners 
en betrokkenen plaatsvinden. Overleg met betrokkenen vond plaats via online-
bijeenkomsten. Om voor de begrotingscyclus van de gemeente Bloemendaal 2021 tijdig een 
budget te kunnen schatten werd de uitwerkingsfase naar voren gehaald en de afronding van 
de visie werd met de opgelopen vertraging mee verplaatst. Uiteraard was er wel een basis 
van een visie en is steeds, als in een cyclisch proces, voor- en achteruit gekeken om de 
verschillende fasen en conclusies met elkaar in overeenstemming te brengen. 

  
Figuur 3: Schematisch de aanpak om te komen tot een visie voor biodiversiteit in de 
Gemeente Bloemendaal. De pijlen tonen het proces. 
 

2.1 Fase 1 Inventarisatie 

De inventarisatiefase bestaat uit drie delen: beleid, partners en betrokkenen, en 
natuurwaarden. 
 
Beleid 
Vigerende beleidsstukken, van Bloemendaal en andere overheden en organisaties, zijn 
nagekeken. Hiermee kwam een overzicht tot stand van beleid met betrekking tot natuur en 
biodiversiteit in de gemeente (zie hoofdstuk 5). De conclusie van dit overzicht dient als 
ondergrond bij analyse en visie.  
 
Partners en betrokkenen 
Met een opzet van de Gemeente maakte Bioteam Bloemendaal een overzicht van partners 
en betrokkenen relevant voor Bloemendaal en de biodiversiteit in de gemeente (hoofdstuk 
6). Op verzoek van de gemeente is deze lijst betrokkenen zo volledig mogelijk gemaakt. Ook 
werd afgesproken dat in dit project de gemeente de communicatie met de betrokkenen 
verzorgt (tenzij nadrukkelijk anders afgesproken). Voor elke groep actoren, partners en/of 
betrokkenen, is beschreven welke winst te behalen valt op het gebied van biodiversiteit. Dit 
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gebeurt door een lijst ideeën op te stellen en dit valt voor een belangrijk deel samen met de 
kanseninventarisatie. Voor elke groep van actoren zijn ook ideeën voor communicatie 
opgedaan, zonder daarbij volledig te willen zijn – communicatie is immers een ander 
vakgebied dan ecologie (zie ook 2.4).  
 
Landschap en natuur: de biodiversiteitswaarden 
De gemeente krijgt inzicht in de natuurwaarden op haar grondgebied door een beschrijving 
van hoe de Bloemendaalse landschappen door natuurlijke processen zijn ontstaan 
(hoofdstuk 3). Deze landschappen vormen redelijk gave ecosystemen met bijbehorende 
habitats en soorten. Duidelijk wordt dat de betrekkelijk ongeschonden situatie in de 
gemeente heeft gezorgd voor natuur die zelfs op Europese schaal bijzonder is. Het laat ook 
zien dat mensen een grote invloed hebben op de natuur en haar processen en daarmee 
bedoeld of onbedoeld sturen in de habitats en dus in de soorten die ruimte krijgen.  
Voor elk van de landschappen (kust en zee, duinen, strandwal, strandvlakte en veengebied) 
behandelen we de huidige natuur, potenties en knelpunten, zoals de invasieve exoten. Ook 
lichten we voor elk van de landschappen enkele concrete kansen uit waar de gemeente een 
belangrijke rol kan spelen en waar positief resultaat is te behalen (hoofdstuk 4). Sommige 
van deze kansen, zoals ecologisch bermbeheer, worden als concreet project nader 
uitgewerkt in hoofdstuk 10. 
 

2.2 Fase 2 Visievorming 

De tweede fase is alle informatie uit de inventarisatiefase te verwerken tot een visie op 
biodiversiteit voor de gemeente Bloemendaal. In hoofdstuk 7 wordt uitgelegd wat in onze 
ogen een visie is: een vergezicht, maar wel met activiteiten om daar te komen. De visie voor 
Bloemendaal, het vergezicht, is de kern van het plan. De acties en activiteiten beschrijven de 
weg er naartoe. Concreet komen er: 
a) een advies met hoofdlijnen op beleidsmatig niveau; 
b) ideeën die Bloemendaal direct zelf kan uitvoeren; 
c) ideeën van partners en betrokkenen die Bloemendaal kan ondersteunen. 
 

2.3 Fase 3 Monitoring en evaluatie 

Het hoofdstuk monitoring en evaluatie (hoofdstuk 8) beschrijft in hoofdlijnen een methode 
om het biodiversiteitsbeleid en de kwaliteit van de biodiversiteit te evalueren. Of anders 
gezegd, een methode waarmee Bloemendaal kan toetsen of haar biodiversiteitsbeleid en de 
maatregelen voor biodiversiteit zijn geslaagd.  
Met juist opgezette en goed uitgevoerde monitoring: 

 blijven bestuurders en beheerders op de hoogte van de effectiviteit van het beleid en 
de maatregelen; 

 kunnen beleidsmedewerkers met de gegevens onderbouwde voorstellen doen voor 
nieuw beleid; 

 kan beheer tijdig worden bijgestuurd; 

 kan de gemeente haar bewoners informeren over de natuur in hun buurt. Hierbij kan 
zij aansluiten bij projecten van en voor bewoners en andere partners en 
betrokkenen.  

 



Biodiversiteit in Bloemendaal– Bioteam Bloemendaal – september 2020 

15 
 

In de uitwerking in dit rapport volgen we een klassieke monitoringscyclus (figuur 72) en 
omdat het doel van de monitoring ‘Evaluatie’ is noemen we het de evaluatiecyclus. 
 
Het doel van de evaluatie is tweeledig. Enerzijds toetsen of het biodiversiteitsbeleid is 
geslaagd en anderzijds of de maatregelen positief zijn voor de biodiversiteit in de gemeente. 
De stappen 1 tot en met 7 uit de evaluatie cyclus worden nader besproken in hoofdstuk 8. 
 

2.4 Communicatie 

Communicatie over biodiversiteit loopt door vrijwel alle onderwerpen heen en heeft twee 
belangrijke staanders: 

 intern: communicatie om de visie uit te dragen en eigen te maken binnen de 
gemeente;  

 extern: communicatie met partners en betrokkenen, zoals inwoners, verenigingen 
e.d. 

 
Communicatie vormt een onderdeel van de inventarisatie van partners en betrokkenen 
(hoofdstuk 6). In dat hoofdstuk staan daarom voor elk van de groepen van partners en 
betrokkenen ideeën voor communicatie, zodat de gemeente die kan inpassen.  
Daarnaast schetsen we in het algemeen hoe de gemeente de visie kan uitgedragen naar de 
verschillende partners en betrokkenen. Ook besteden we aandacht aan bewustwording over 
biodiversiteit bij de eigen organisatie, de inwoners en andere stakeholders. Genoemde 
opties worden kort uitgewerkt in de verschillende paragrafen van hoofdstuk 6. 
 
Bloemendaal doet natuurlijk al veel op gebied van communicatie met burgers, o.a. het 
houden van inspraakavonden en het peilen van meningen via een digipanel (figuur 4). 
 

 
Figuur 4: Een digipanel is een van de manieren van communiceren tussen Bloemendaal en 
haar inwoners. Een peiling over biodiversiteit staat samengevat in bijlage 17. Foto: Antje 
Ehrenburg 
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3. Ontstaan en abiotiek van het Bloemendaalse landschap 
 
In hoofdstuk 3 en 4 verschaffen we inzicht in de natuurwaarden en biodiversiteit op 
Bloemendaals grondgebied. In hoofdstuk 3 doen we dat in grote lijnen vanuit abiotisch en 
landschappelijk perspectief op basis van het TNO-rangordemodel waarbij we de reeds 
bestaande landschapsbeschrijving gebruiken. Het rangordemodel geeft inzicht in natuurlijke 
processen, en is toepasbaar in de verschillende landschapstypen.  
In hoofdstuk 4 gaan we nader in op de Bloemendaalse landschappen en behandelen we voor 
elk van de landschappen de huidige natuur en het landschap, potenties en knelpunten. 

3.1 Landschapskennis als basis voor keuzes 

Het bevorderen van biodiversiteit gaat vaak gepaard met natuurontwikkeling: het creëren 
van nieuwe mogelijkheden voor natuur. Dit proces bestaat uit het maken van keuzes en 
wordt mede bepaald door inzicht in natuurlijke potenties , het natuur- en landschapsbeleid, 
de knelpunten en de beschikbare middelen. Relevante vragen zijn bijvoorbeeld: kan het 
nieuwe milieu aansluiten bij al aanwezige milieus  zodat een aaneengesloten lint ontstaat of 
een serie ‘stepping stones’? Is er een bijzonder milieu aanwezig, zoals een kwelzone? Wordt 
bijvoorbeeld een voormalig agrarisch perceel een bloemrijk hooiland, een amfibieënpoel 
met natuurvriendelijke oever of een gevarieerd struweel? Om de natuurlijke potenties in de 
gemeente Bloemendaal te begrijpen is er behoefte aan een overzicht van belangrijke 
abiotische milieufactoren als hydrologie, geomorfologie en klimaat. De 
landschapsbeschrijving van Bloemendaal biedt zo’n overzicht (Adrichem, 2009). Ook de 
landschapsecologische studie van de Nederlandse kust door Henk Doing komt daarbij van 
pas (Doing, 1988), net als het TNO-rangordemodel dat relaties legt tussen verschillende 
milieufactoren (Bakker et. al., 1979). Hieronder beschrijven we de abiotische milieufactoren 
die in het Biodiversiteitsplan aan de orde komen (klimaat, gesteente, geomorfologie, 
hydrologie en bodem) aan de hand van genoemde studies. 
Figuur 5 geeft een vereenvoudigde versie van de rangorde die de milieufactoren vertonen 
(TNO-rangorde model, Bakker et. al., 1979). 
 

3.2 Rangorde en relaties tussen abiotische factoren 

Het klimaat heeft een allesomvattende invloed op alle andere factoren. Het gesteente (zand, 
klei, veen) een dominante invloed op het reliëf (vorming van zandstrand -> strandwal) dat op 
zijn beurt weer de hoogte/stroming van het grondwater bepaalt. De hydrologie heeft een 
grote invloed op de vorming van bodems. Bodems zijn een belangrijke factor in de 
ontwikkeling van de plantengroei. De plantengroei is bepalend voor het voorkomen van 
dieren (deze twee noemen we de biotische factoren). Denk aan de vegetatiestructuur in 
bossen die bepalend is voor de bosvogelgemeenschap of de aanwezigheid van kruidenrijke 
vegetaties belangrijk voor de insectenwereld. Er zijn ook teruggaande relaties Voorbeelden 
zijn de invloed van grondwater op de vorming van het duinreliëf, of de invloed van begrazing 
op graslandvegetaties. Het rangordemodel biedt een denkkader in de analyse en de 
ontwikkeling van biodiversiteit. 
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Figuur 5: Schets van het TNO rangordemodel (Bakker et. al., 1979). 
 
 
Alle genoemde milieufactoren zijn van belang in dit Biodiversiteitsplan en spelen een rol in 
voorgestelde inrichting- en beheermaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de verschraling van 
bermen met een zandondergrond, beïnvloeding van de hydrologie van oeverzones door de 
aanleg van natuurvriendelijke oevers. In het rangordemodel is ook plaats voor de grote 
invloed van de mens op het niveau van alle factoren, dus zowel de klimaatfactor op 
wereldschaal – ‘global warming’-  tot en met een lokale factor als de bemesting van een 
weiland in de strandvlakte van Bloemendaal.  
In de volgende paragrafen worden de factoren besproken met hun invloed vroeger en nu in 
de gemeente. 
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3.3 Klimaat 

De gemeente ligt op het noordelijk halfrond in de gematigde klimaatzone in een kustzone. 
Bloemendaal heeft dus een zeeklimaat met zachte winters en matig warme zomers. De 
gemiddelde hoeveelheid neerslag bedraagt zo´n 900 mm per jaar (figuur 6). Winden uit west 
tot zuidwest komen het meest voor.  

Figuur 6: Donkere wolken pakken zich samen boven de duinen. Foto: Ben Kruijsen 
 
 
Veel klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat de invloed van de mens op het klimaat 
steeds nadrukkelijker wordt. Vooral de wereldwijde toename van het broeikasgas CO2 door 
het grootschalig verbruik van fossiele brandstoffen en het kappen van regenwouden leidt 
ertoe dat het klimaat verandert. Sinds enkele decennia zien we een wereldwijde toename 
van de gemiddelde temperatuur. Dat geldt de tropen, de gematigde zones en is het sterkst 
meetbaar in de koude poolgebieden. Poolijs smelt met als gevolg dat de zeespiegel rijst: een 
duidelijke invloed van de factor klimaat op de wereldwijde waterhuishouding. Een ander 
opvallend effect is een toename van weersextremen met tropisch aandoende regenbuien en 
extreem warme zomers in de gematigde zones. De zomer van 2019 in Europa brak veel 
temperatuurhoogterecords. De laatste decennia meldden de weersinstituten geregeld 
nieuwe weerrecords sinds het begin van de weermetingen. Zo ook in de zomer van 2020 
toen met een hittegolf van 8 achtereenvolgende dagen het zoveelste weerrecord was 
gebroken (figuur 7). De hogere temperaturen leiden ertoe dat ook de planten- en 
dierenwereld zich hieraan aanpast. De Nederlandse inheemse flora is door de ´global 
warming´ de laatste 15 jaar met 20% meer soorten uitgebreid, vooral met zuidelijke soorten. 
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Ook speelt hier een andere invloed van de mens een rol. Door het toenemend aantal 
vakantiereizen naar alle uithoeken van de wereld worden plantenzaden en soms ook dieren 
- vaak onopzettelijk - naar ons land getransporteerd. Ook ontsnappen er nogal wat tuin- en 
vijverplanten en dieren. Door het warmere klimaat weten zij heden ten dage beter stand te 
houden. Sommige houden het bescheiden, maar er komen ook soorten met grote 
expansiedrift onze kant op, de invasieve exoten. Met een aantal van deze woekerende 
plaagsoorten heeft ook de gemeente Bloemendaal te maken, met alle gevolgen van dien. Zij 
worden in een aparte paragraaf behandeld (hfdst. 4.8 Exoten en woekerende soorten). 
 
 

 
Figuur 7: Mensen zoeken verkoeling bij het duinmeertje ’t Wed. Tropische dagen zullen bij 
klimaatopwarming vaker voorkomen. 8 augustus 2020. Foto: Ruud Prins 
 
Een ander aspect is de luchtkwaliteit. Enerzijds komen er onnatuurlijk hoge concentraties 
stikstofoxiden en ammonium in de lucht voor. Dit leidt tot eutrofiëring en/of verzuring van 
veel milieus. Ook in de gemeente Bloemendaal speelt stikstof een rol, bijvoorbeeld op de 
van oorsprong arme duingronden met o.a. vergrassing als gevolg. Hier spelen ingewikkelde 
processen via genoemde rangorde een rol. Zo heeft de vele stikstof uit de lucht effecten op 
de bodem (verzuring bovenste laag). Hierdoor lost kalk op en veranderen de 
bodemprocessen, waardoor de vegetatie verandert. Dit heeft uiteindelijk ook effecten op de 
lokale fauna (o.a. via microklimaat en kwaliteit voedsel). 
Duidelijk zichtbaar is luchtkwaliteit ook aan de korstmosflora op bomen en stenen in de 
buurt van intensieve veehouderij. Korstmossen die van stikstof houden nemen toe. In de 
gemeente Bloemendaal is deze factor minder sterk door de relatief gunstige ligging aan de 
kust en de overwegende zeewinden, maar de factor speelt wel degelijk een rol. Sinds de 
jaren 80 zijn gelukkig de zwaveldioxiden weer verminderd waardoor op bomen een toename 
van epifytische mossen is te zien, waaronder soorten die 30 jaar geleden zeer zeldzaam 
voorkwamen. Op oude essen in Bennebroek konden wij deze ‘verborgen’ biodiversiteit 
waarnemen (figuur 8).  
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Figuur 8: ‘Verborgen’ biodiversiteit op een 
oude es in Bennebroek. Foto: Ben Kruijsen 

 
 

3.4 Geologie en geomorfologie 

West-Nederland heeft zich geologisch bezien gevormd in het Holoceen, een dynamisch 
tijdvak dat 11.700 jaar geleden begon en tot op heden voortduurt. Dit tijdvak komt na het 
oudere Pleistoceen, dat het oosten van Nederland heeft gevormd in glaciale en interglaciale 
perioden. Het Holoceen is een interglaciaal en kenmerkt zich door een geleidelijke 
opwarming waardoor de zeespiegel is gaan stijgen. Het gebied dat nu Nederland heet was in 
de laatste ijstijd niet door landijs overdekt, maar kende wel een toendra-achtig landschap en 
stond in directe verbinding met Engeland. Door de opwarming in de loop van het Holoceen 
nam de invloed van de zee sterk toe en raakte West-Nederland steeds meer geïnundeerd. 
Dat duurde tot 6000 v. Chr. Hierna stopte de zeespiegelstijging. Wel bleef er sprake van 
bodemdaling en daarmee van een relatieve zeespiegelstijging. Rond 4000 v. Chr. nam de 
relatieve zeespiegelstijging af en door de voortdurend sterke aanvoer van sediment uit zee 
(zand) en door de rivieren (klei) begon de kustlijn zich te sluiten (Vos et al., 2011).  
 
Er vormden zich van oost naar west strandwallen langs de kust van matig kalkarm zand. Op 
deze strandwallen (de Oude Duinen) gingen al in de Steentijd mensen wonen, hier kon men 
droog wonen. Tussen de strandwallen ontstonden lager gelegen strandvlakten. Tussen en 
achter de strandwallen en in grote delen van West-Nederland kwam in stilstaand water op 
uitgebreide schaal veen tot ontwikkeling. Dit kustlandschap veranderde vanaf circa 1000 n. 
Chr. ingrijpend. In een aantal verstuivingsperiodes kwamen de duinen zoals wij die nu 
kennen tot ontwikkeling. Grote hoeveelheden zeer kalkrijk zand afkomstig uit zee stoven 
over de meest westelijke strandwallen en strandvlakten. Zo ontstonden de Jonge Duinen. 
Daarmee waren de grove contouren en vormen van het huidige kustlandschap gevormd 
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(figuur 9). De exacte en meer gedetailleerde vormen van het landschap (hoogtes, richting en 
steilte van de hellingen e.d.) veranderen tot op de dag van vandaag (geomorfologie). 
Zo had de mens grote invloed op de meer oostelijke strandwallen en –vlakten die in de Late 
Middeleeuwen niet overstoven raakten. Dorpen en steden ontwikkelden zich op de droge 
strandwallen (Haarlem, Heemstede, Spaarnwoude) en in de strandvlakten vonden 
ontginningen plaats.  

Figuur 9: Hoogtekaart van de gemeente Bloemendaal (groen/geel/oranje boven NAP, 
donkerblauw is onder NAP). In het Jonge Duin zijn de kamduinen zichtbaar. Ook de hoge 
binnenduinrand is goed te zien. Gemeentegrens in paarse (stippel)lijn. 
Bron: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/ en https://www.pdok.nl/viewer/  

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/
https://www.pdok.nl/viewer/
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In dit aantrekkelijke kustlandschap vestigde zich de gegoede burgerij met buitenplaatsen op 
de strandwal in een parkachtige omgeving met veel bossen (o.a. Elswout, Leyduin, 
Woestduin, Huis te Vogelenzang, figuur 10). Sommige strandwallen werden afgegraven t.b.v. 
het bruikbare zand. Dit zanderijlandschap – geschikt voor bollenteelt - zien we in de 
gemeente vooral bij Vogelenzang en Bennebroek. Deze woonkernen liggen op een 
strandwal, het landschap eromheen is veelal afgegraven. Aerdenhout ligt op de overgang 
tussen Jonge Duinen en de strandwal, evenals Overveen en Bloemendaal. Deze laatste twee 
dorpen liggen ook deels in de strandvlakte (figuur 11). 
Figuur 12 toont de geomorfologische structuren binnen de gemeente. 
 

 
Figuur 10: Gegoede burgers en adel vestigde zich eeuwen geleden al op de strandwallen 
achter de jonge duinen op landgoederen of buitenplaatsen. Hier: Huis te Vogelenzang, juni 
2020. Foto: Antje Ehrenburg 
 

Figuur 11: Zicht op strandvlakte en strandwal ter hoogte van Caprera. Foto: Ben Kruijsen 
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Figuur 12: Geomorfologie in de gemeente Bloemendaal.  
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3.5 Waterhuishouding 

Onder de Jonge Duinen (een enorm zandmassief) heeft zich in de loop van de eeuwen in de 
ondergrond een zoetwaterbel ontwikkeld. In ongeschonden toestand waterde deze 
zoetwaterbel naar zee en naar het binnenland af, waardoor langs de binnenduinrand  
kwelmilieus ontstonden. Bij te grote wateroverlast groef men duinrellen teneinde het water 
snel af te kunnen voeren. Ook gebruikte men het schone zoete water uit de duinen van 
oudsher om bier van te brouwen (Brouwerskolk) en om mee te wassen en te bleken 
(bleekvelden aan de binnenduinrand). De zoetwaterbel wordt vanaf 1850 gebruikt voor de 
drinkwatervoorziening voor steden en dorpen als Amsterdam, Haarlem en Bloemendaal. 
Door de groeiende bevolking nam het watergebruik toe en werd steeds meer water  
gewonnen. De zoetwaterbel raakte aangetast waardoor de duinen vanaf 1900 steeds meer 
verdroogden. De kweldruk aan de binnenduinrand nam af en natte duinvalleien en 
duinrellen vielen droog. De drinkwaterbedrijven bedachten alternatieve methoden zoals de 
inlaat van rivierwater (vanaf de jaren 50) of een waterfabriek (vanaf de jaren 90). 
Tegenwoordig is de zoetwaterbel weer groter als gevolg van de jarenlange infiltratie in de 
Waterleidingduinen en het stoppen van de waterwinning in de Kennemerduinen in 2003. 
Sinds die tijd worden de duinvalleien weer natter en gaan duinrellen weer stromen. Voor de 
natuur zijn deze kwelzones en duinrellen milieus waar bijzondere planten en dieren kunnen 
voorkomen. De natuurlijke potenties zijn er hoog wat kansen biedt voor natuurontwikkeling. 
Naast voorgaande milieus zijn er van oudsher ook vaarten en kanalen in de gemeente die 
vroeger van belang waren voor het transport van mensen en goederen zoals de Leidse Vaart, 
een verbindingszone tussen Haarlem en Leiden, en diverse oost-west vaarten voor de afvoer 
van zand, groenten en bollen.  
 

3.6 Bodem 

Gezien de geologische geschiedenis (3.4) domineren zandbodems in de gemeente 
Bloemendaal. Daar is echter veel variatie in, o.a. in kalkrijkdom en vochtgehalte.  
Het westelijk deel bestaat uit kalkrijk Jong Duinzand. Het zand op de oostelijk  gelegen 
strandwallen is van oorsprong veel minder kalkrijk en is ook met de tijd ontkalkt geraakt. De 
bossen in de binnenduinrand liggen op de overgang van Jong naar Oud duin, de bodems zijn 
hier vaak vochtig humusrijk en ontkalkt. Plantaardig materiaal wordt hier makkelijk omgezet, 
er ontstaat een humusrijke bodem. De bossen op de oude strandwallen zijn kalkarm en 
droog, waardoor er veel moeilijker humus ontstaat. De bovenste humuslaag is hier vrij dun, 
arm en droog.  
Ook is er grote variatie in vochtgehalte in de bodem (bv. duinvalleien versus droge 
duintoppen). In droge duinen is verstuiving een belangrijk dynamisch proces, dat invloed 
heeft op geomorfologie en reliëf, waterhuishouding en bodem, en dus ook op flora en fauna. 
Schrale en ongestoorde bodems zijn een belangrijk milieu voor de biodiversiteit van het 
bodemleven onder het maaiveld. Bodemverstoring treedt bijvoorbeeld op bij omploegen 
van een grasmat of bij gebruik van een mestinjector. Zie bijlage 16 voor een toelichting.  
In de strandvlakten treffen we meer venige vochtige bodems aan. Zowel zand- als 
veenbodems zijn relatief voedselarm en lenen zich daardoor goed voor de ontwikkeling van 
soortenrijke vegetaties. Randvoorwaarde is dat wordt afgezien van bemesting en een 
ecologisch beheer wordt toegepast.  
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3.7 Flora en fauna 

Planten en dieren staan onder invloed van alle voorgaande milieufactoren. Dit kan direct, 
zoals het warmer wordende klimaat (zuidelijke soorten in Europa rukken op naar 
Nederland). Maar veel vaker indirect en meer complex, waarbij de lokale omstandigheden 
het gevolg zijn van een keten van met elkaar gerelateerde factoren. Hierdoor ontstaan daar 
specifieke standplaatsen voor planten en leefgebieden voor dieren. Door het 
aanpassingsvermogen van soorten aan de ter plaatse heersende milieuomstandigheden 
wordt die ene standplaats uiteindelijk ideaal voor die soort. Voorbeelden zijn planten van 
duinvalleien (geomorfologie) met aan het maaiveld optredende grondwaterstanden 
(waterhuishouding) waardoor het natte zand (bodem) plaats biedt aan soorten van de 
pionierstadia in de successie van natte duinvegetaties (figuur 13). Evenzo groeien in de 
zeereep waar zoute winden waaien, de schrale bodem vaak wegstuift en zoet water schaars 
is alleen soorten die daaraan zijn aangepast, zoals helm (figuur 14). 
 

 
Figuur 13: Parnassia groeit in natte kalkrijke duinvalleien. Foto: Antje Ehrenburg 
 

 
Figuur14: Helm groeit in de dynamische zeereep. Foto: Antje Ehrenburg 
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4.  Huidige natuurwaarden, beheer, knelpunten en kansen 

 
In dit hoofdstuk geven we de lezer inzicht in de huidige natuurwaarden in de gemeente 
Bloemendaal. Per landschapstype geven we aan de hand van het rangordemodel informatie 
over de natuurlijke processen en karakteristieken van de Bloemendaalse landschappen. We 
beschrijven in grote lijnen de daarbij horende habitats en soorten, kortom de bijzondere 
Bloemendaalse biodiversiteit als maat voor de huidige natuurwaarden.  We benoemen ook 
kansen en knelpunten voor de natuur.  
Bijzonder aan Bloemendaal is de ligging tussen enerzijds kust en zee, anderzijds de stedelijke 
omgeving van Haarlem, en vooral de relatieve ongeschondenheid van de oorspronkelijke 
landschappen en bijbehorende enorme variatie aan habitats en soorten. Hopelijk genieten 
de bewoners van Bloemendaal af en toe bewust van de biodiversiteit in hun gemeente en 
realiseren zij zich hoe bijzonder die is. Deze unieke situatie legt ook verantwoordelijkheid op 
de gemeente. Vanaf 4.7 komt ook het groenbeheer in de gemeente aan bod, inclusief 
ecologische verbindingen en plaagsoorten. 
 

KADER : Wat zijn ecosysteemdiensten? 
Naast biodiversiteit en natuurwaarden verschaffen de landschappen (anders gezegd: 
ecosystemen) in Bloemendaal ook nog andere zogenaamde ecosysteemdiensten. 
Ecosysteemdiensten zijn diensten die door een ecosysteem aan mensen worden geleverd. 
Hieronder noemen we enkele diensten als voorbeeld: 
Productie: waterwinning, houtproductie, vleesproductie (koeien, herten) 

Regulerend: zeewering, hitte reguleren, voorkomen verzilting (zoete kwel), strategische 
zoetwatervoorraad, regulering van nutriënten, zuivering lucht, vastleggen CO2,  bestuiving, 
adsorptie geluid, wind, zichtvervuiling. Cultureel: recreatie (zwemmen, fietsen, zonnen e.d.), 
beleving van natuur en landschap, woonplezier. Op de Atlas Natuurlijk Kapitaal zijn deze 
diensten op kaart op te vragen: https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/natuurlijk-kapitaal  

 

4.1 Kust en strand 

De gemeente Bloemendaal omvat een groot areaal duingebied, dat in het westen grenst aan 
de Noordzee. De Bloemendaalse kustlijn loopt van Bloemendaal aan zee ongeveer 4 
kilometer naar het noorden, waar het grenst aan Velsen. Hoe noordelijker je komt op het 
Bloemendaalse strand, hoe rustiger het wordt. Dit landschap omvat de ondiepe zee en het 
strand tot aan de voet van de zeereep. 

4.1.1 Huidige natuurwaarden 

De kustlijn van Bloemendaal is onder invloed van de zeestroming rond de verlengde Zuidpier 
bij IJmuiden een eroderende afslagkust. Het strand is hier relatief smal. Rijkswaterstaat gaat 
erosie tegen door zandsuppleties op de ondiepe vooroever van de zee, zodat de kustlijn min 
of meer stabiel blijft. Veel natuurlijke aangroei vindt hier dus niet plaats. Voor jonge 
embryonale duintjes met biestarwegras, laat staan jonge duinvalleien of broedende 
strandvogels zoals strandplevier, is hier geen plaats. Ten noorden van de strandslag 
Kattendel ligt ergens het omslagpunt naar de aangroeikust bij het Kennemerstrand bij 
IJmuiden.  

https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/natuurlijk-kapitaal
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De natuurwaarden zijn vooral gelegen in het onderwaterleven in de ondiepe zee, en alle 
levende (of dode) have die hier bij vloed aanspoelt, zoals algen, krabben, schelpen, kwallen. 
Lokale of doortrekkende vogels maken gebruik van dit vloedmerk, zeker op momenten 
wanneer er weinig wandelaars, paarden en/of honden op het strand zijn. De natuurwaarden 
op de grens met de jonge duinen (zie 4.2) zijn in 2013 flink verhoogd, door de aanleg van 
enkele windsleuven in de zeereep ten noorden van Parnassia. Hierdoor is de dynamiek in de 
zeereep hersteld en kan kalkrijk strandzand  de duinen inwaaien (figuur 15). 

Figuur 15: Windsleuven bij de Noordwest Natuurkern zorgen voor nieuwe dynamiek in de 
zeereep. Foto: Ronald van Wijk 
 

4.1.2 Knelpunten 

De huidige knelpunten op het Bloemendaalse strand zijn vooral:  

 intensief strandbeheer (in het strandseizoen, vooral na drukke zomerdagen) en 
recreatie (waaronder loslopende honden, drukke zomerfeesten tot diep in de nacht; 

 nieuwe vormen van recreatie zoals kiten vanaf de zeereep, en  

 steeds meer recreanten buiten het hoogseizoen). Paarden met ruiters zijn welkom op 
het strand van 15 september tot 15 mei. Door al deze drukte hebben strandbroeders 
of rustende zeehonden weinig tot geen kans.  

4.1.3 Potenties en kansen 

Kansen langs het Bloemendaalse strand liggen vooral in het noordelijke rustige deel ten 
noorden van de Kattendel richting IJmuiden (naaktstrand).  

 Mogelijk zijn ter hoogte van het omslagpunt naar de aangroeikust embryonale 
duinen en strandbroeders mogelijk.  
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 Een strandreservaat (met voorwaardelijke toegang voor mensen) zou hier een goede 
bijdrage aan natuur kunnen leveren.  

 Bloemendaal kan aanhaken bij het Project Groene Strand, zodat de strandnatuur zich 
weer ongehinderd kan ontwikkelen.  

 Het vormen van een strand community kan hier ook deel van uitmaken (voorlichting 
en onderzoek door vrijwilligers). 

 

4.2 Jonge duinen 

Binnen de gemeente bevindt zich een groot aaneengesloten kalkrijk duingebied. Dit jonge 
duinlandschap heeft zich in de loop van enkele eeuwen onder invloed van drie 
verstuivingsperiodes ontwikkeld tot een gevarieerd en reliëfrijk natuurgebied. Onder de 
Jonge Duinen bevinden zich strandwallen (zie 4.3). Tot het jonge duinlandschap behoren de 
Kennemerduinen, het overgrote deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD), 
Koningshof, Middenduin, een noordelijke strook van het Kraansvlak met daarin het 
gemeentelijk duinpark Wethouder van Gelukpark, en verder de duinparken Enschedepark, 
Brouwerskolkpark, Van Haemstedebos, Wilhelminapark en Caprera. Ook de particuliere 
landgoederen Lindenheuvel, Vaart en Duin en Belvedère vallen binnen het jonge 
duinlandschap.  
 
De jonge duinen vertonen een bonte afwisseling van duinvalleien en duinruggen die in de 
Kennemerduinen via paraboolduinen tot kamduinen aaneen zijn gegroeid. Naast de 
natuurlijke landschapsstructuur is ook de waterhuishouding bijzonder met een zoetwaterbel 
onder het duinlandschap. In het westelijk buitenduin komt het zoete water op een aantal 
plaatsen aan het oppervlak waardoor duinmeertjes en plasjes zijn ontstaan. De zoetwaterbel 
wordt gevoed door regen, die langs de kust ter hoogte van Bloemendaal circa 900 mm per 
jaar bedraagt. Een deel ervan verdampt via de vegetatie.  
 
Als gevolg van het gematigd zeeklimaat én de invloed van de mens kunnen we een aantal 
belangrijke processen in de duinen herkennen. In vorige eeuwen waren de duinen veel kaler 
en waren er door de overwegend zuidwestelijke winden grootschalige verstuivingen die de 
geomorfologie van het duinlandschap sterk beïnvloedden. Natte duinvalleien kwamen op 
grote schaal voor. Je kon midden 19e eeuw ’s winters vanaf Haarlem door de duinen 
schaatsen tot aan Den Haag – met wat klunen.  
In de eerste helft van de vorige eeuw verdroogden de duinen door de toename van 
waterwinning. Tot in de jaren 30 was er landbouw in het duin. Door deze kleinschalige 
activiteit van akkertjes - meest met aardappelen, rogge en boekweit - en hier en daar 
begrazing ontstond het specifieke zeedorpenlandschap. Daarna werd het voor de boeren te 
droog in het duin, en brak de oorlog uit. De aanleg van de Atlantikwall  met de vele bunkers 
heeft in de duinen veel overhoop gehaald. 
 
Vanaf 1957 werd de drinkwaterwinning grootschalig aangepakt en begon de kunstmatige 
infiltratie van voorgezuiverd rivierwater in de AWD. In de duinen van het Kraansvlak en de 
Kennemerduinen is infiltratie nooit in gang gezet. Verder werd de zeereep vastgelegd, 
stortte door myxomatose de populatie konijnen in (konijnen zijn specialistische grazers) en 
nam de stikstofdepositie toe. Dit alles verlaagde de natuurlijke dynamiek en bevorderde de 
successie waardoor de duinen begonnen te vergrassen. “Waar de blanke top der duinen...” 
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behoorde tot het verleden. Het duin groeide dicht en verstuivingen kwamen bijna niet meer 
voor. Dit alles deed de biodiversiteit kelderen, want de zo noodzakelijke vitalisering van de 
duinvegetaties door (over)stuivend kalkrijk zand stokte.  
 
Tegenwoordig worden de duinen weer natter door vermindering van de waterwinning, Om 
opnieuw een proces van verruiging in de valleien vóór te zijn, werden en worden valleien 
geregenereerd door het verwijderen van ruige duinvalleivegetaties en het afgraven van 
voedselrijke toplagen. In de zo ontstane pioniersituaties met stijgend grondwater zien we 
een terugkeer naar natuurlijke pioniervegetaties en daarmee weer een substantiële stijging 
van de biodiversiteit. Omdat de stikstofdepositie tot nu toe niet afneemt, blijven de duinen 
zowel in de valleien als op de hogere hellingen dichtgroeien. De beheerders stimuleren op 
grote schaal het op gang brengen van verstuivingen via plaggen, het graven van windsleuven 
en de inzet van grote grazers (figuur 16 en 17).  
 

Figuur 16: Grote grazers – hier: Schotse Hooglanders in de Kennemerduinen - als wegbereider 
voor toekomstige vitale konijnenpopulaties. Foto: Ben Kruijsen 
 
 
Dat laatste is hard nodig, omdat de populaties konijnen, de ‘beheerders met de zachte 
pootjes’, door virusziektes sinds de jaren 90 zijn gedecimeerd. Volledig herstel van de 
konijnenpopulatie is tot nu toe uitgebleven. Al met al zijn de duinen op de goede weg, maar 
we zijn er nog niet. 
Wat betreft biodiversiteit zijn de jonge duinen van ongelooflijk groot belang. Duinen vormen 
een dynamisch ecosysteem met enorme variatie in bodem, reliëf, overstuiving en vegetatie. 
De soortenrijkdom is er dan ook bijzonder hoog. In de paragraaf hierna gaan we hier verder 
op in. 
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Figuur 17: Grote grazers – hier: wisenten in het Kraansvlak - als wegbereider voor 
toekomstige vitale konijnenpopulaties. Foto: Ben Kruijsen  
 
 

4.2.1 Huidige natuurwaarden 

De natuurwaarden van de jonge duinen zijn op wereldschaal zeer bijzonder. Ten eerste is het 
bijzonder dat het duingebied nog grotendeels ontsnapt is aan verstedelijking. Dit is in Zuid-
Kennemerland grotendeels te danken aan de drinkwaterwinning en de aanwezige oude 
landgoederen. Bijvoorbeeld in België zijn grote delen van de kust bebouwd. De breedte en 
de uitgestrektheid van het duingebied is bijzonder. Het zorgt voor populaties van voldoende 
omvang, die minder kwetsbaar zijn voor inteelt en lokaal uitsterven. Ten tweede is het 
bijzonder dat hier veel natuurlijke processen plaatsvinden dan wel weer een kans krijgen. 
Deze processen op zich zijn veel waard en zorgen dat een schat aan habitats kan ontstaan, 
met bijbehorende bijzondere planten en dieren. Ten derde is bijzonder dat een groot deel 
van de gemeente Bloemendaal is aangewezen als Natura-2000-gebied Kennemerland-Zuid. 
Dit Natura-2000-gebied is beschermd natuurgebied met verschillende habitats die op 
Europees niveau het beschermen waard zijn.  
De buitenste duinenrij of zeereep, zogenaamde witte duinen, fungeert als zeewering en 
heeft doorgaans soortenarme vegetatie, maar met bijzonderheden als duinaveruit, blauwe 
zeedistel, zeewolfsmelk en zeewinde. Achter de zeereep, in het buitenduin, groeit 
dauwbraamrijke vegetatie die nagenoeg alleen voorkomt in de kalkrijke duinen 
(zogenaamde grijze duinen, figuur 18. Hier leven o.a. aardbeivlinder, kleine 
parelmoervlinder, argusvlinder, heivlinder, graspieper en zandhagedis. 
In het zogenaamde zeedorpenlandschap komen karakteristieke bijzonderheden voor, zoals 
vegetaties met bitterkruidbremraap, walstrobremraap, wondklaver en verschillende 
silenesoorten en mossen als kalksmaltandmos, smaragdmos, duinkronkelbladmos en 
duinsnavelmos.  In een zone tot een paar honderd meter vanaf het strand is sprake van ‘salt-
spray’. Hier groeien zouttolerante soorten als Deens lepelblad en hertshoornweegbree. 
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Figuur 18: Soortenrijke duingraslanden (grijze duinen) met bloeiende soorten als gewone 
rolklaver en grote wilde tijm. Foto: Antje Ehrenburg 
 
Het middenduin is veelal begroeid met duingraslanden, vaak met uitgestrekte struwelen 
met duindoorn, wilde kardinaalsmuts en meidoorn, soms lokaal met veel duinriet (figuur 
19). De duingraslanden, ook wel grijze duinen genoemd, zijn soortenrijk met veel kleine 
kruiden en hebben een grote component aan mossen, zoals het algemene gesnaveld 
klauwtjesmos en het zeldzame rozetmos. Dit is het domein van o.a. nachtegaal, grasmus en 
braamsluiper. Door het staken van de grondwaterwinning in de Kennemerduinen en het 
recente duinbeheer om de dynamiek te herstellen, zijn verstuivingen weer op gang gekomen 
en heeft de grondwaterstand zich hersteld, met bijbehorend herstel van diversiteit in 
habitats en soorten.  

Figuur 19: Het middenduin kenmerkt zich door uitgestrekte, relatief vlakke duingraslanden en 
struwelen. Foto: Antje Ehrenburg  
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In het binnenduin met hoge duinruggen - de ‘kopjes’ in de gemeente zijn hiervan een 
voorbeeld - zijn uitgestrekte duinrooshellingen en zeer soortenrijke duingraslanden 
kenmerkend. Er groeit bijvoorbeeld duinpaardenbloemgrasland: kort grasland met kleine 
soorten waaronder grote tijm, gewone vleugeltjesbloem, welriekende salomonszegel en vele  

Figuur 20: Wegedoorn is een kenmerkende struik van de binnenduinen. Foto: Ben Kruijsen 
 
andere soorten vaatplanten, mossen en korstmossen. Ook komen hier – in successie tussen 
duinstruweel en (oostelijker gelegen) duinbos - zeer gevarieerde hoog opgaande struwelen 
voor met bloem- en besdragende soorten als meidoorn, wegedoorn (figuur 20), diverse 
rozen, gelderse roos, kardinaalsmuts, sporkehout en kornoelje. Hier komen dieren voor als 
eikenpage, citroenvlinder en hazelworm (zie ook p.32). Deze struwelen (bv in het oostelijk 
deel van de Kennemerduinen, figuur 21) kunnen als referentie dienen voor sierplantsoen in 
de bebouwde kom. Het binnenduin is ook sterk bebost. De bosrijke habitats worden 
besproken in de volgende paragraaf. Droog duinbos komt ook op de strandwallen (oud duin) 
voor. De lokale biodiversiteit in het binnenduin is extra hoog wanneer elementen van het 
jonge duin en strandwal hier samenkomen, vooral als er lokaal ook vochtige 
omstandigheden (duinrellen) heersen.  
 

In de jonge duinen groeien in natte duinvalleien - van natuurlijke oorsprong, in herstelde 
staat of in zanderijgebied (bijvoorbeeld Middenduin) - kenmerkende vegetaties met 
bijzondere soorten als: moeraswespenorchis, parnassia (figuur 13), knopbies, stippelzegge, 
bitterling, teer guichelheil en in pioniervegetaties sierlijke vetmuur en 
strandduizendguldenkruid. Deze vegetaties staan altijd in contact met het (freatisch) 
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grondwater. Als het grondwater stijgt boven het maaiveld dan is er sprake van een plasje. In 
duinplasjes in pionierfase voelen bijzondere kranswieren zich thuis. Ook ‘gewone’ water- en 
oeverplanten kunnen in het water en de oevers leven. Als het grondwater zakt kan struweel 
en bos ontstaan. Zo groeien in enkele laaggelegen (vroegere) vochtige valleien in de AWD 
berkenbosjes. Aan de binnenduinrand komt lokaal nat elzenbroekbos voor, zoals bij Caprera. 
De grote duinplassen in de Kennemerduinen zijn gegraven voor zandwinning en recreatie. 
Met de ligging ten opzichte van de zee varieert de invloed van ‘zout’, daarmee varieert ook 
de soortsamenstelling.  
 

Figuur 21: Binnenduinstruwelen in de Kennemerduinen, september 2020. Foto: Ben Kruijsen 
 

 
Fauna 
Behalve genoemde flora en vegetatie is de bijbehorende fauna bijzonder rijk. Typische 
soorten van dynamisch duinlandschap zijn rugstreeppad (op wereldschaal zeldzaam en plant 
zich voort in duinplasjes), zandhagedis (in mozaïek van open zand, duingrasland en struweel, 
de eieren worden op een zonnige plek in het zand afgezet) en konijn (grazer die zorgt voor 
de nodige dynamiek in het duin). Meer naar het binnenduin en in de binnenduinrand leeft 
de hazelworm, een pootloze hagedis (begin 20e eeuw uitgezet in duinen van Bloemendaal). 
Ook de citroenvlinder is kenmerkend voor de binnenduinen en binnenduinbossen in 
Bloemendaal (figuur 22).  
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Figuur 22: Citroenvlinder (mannetje): de gele ambassadeur van de binnenduinen! Foto: Ben 
Kruijsen 
 
Voor de duinen, duingraslanden en natte duinvalleien karakteristieke en bijzondere vlinders, 
libellen, sprinkhanen en andere ongewervelden zijn te veel om op te noemen. Enkele 
soorten zijn: aardbeivlinder (dauwbraamgraslanden), kleine parelmoervlinder, 
duinparelmoervlinder, argusvlinder (figuur 23), heivlinder, de sprinkhanen 
blauwvleugelsprinkhaan en snortikker en de harkwesp (een graafwesp) in duingraslanden; in 
duinstruweel bruine eikenpage en nauwe korfslak, en in poelen witsnuitlibellen. Een groot 
deel van de ruim 2400 soorten nachtvlinders in ons land is in de Jonge Duinen aangetroffen. 
Vogels van het open duin, zoals de tapuit en de griel, zijn in de loop van de 20e eeuw 
verdwenen door een samenspel van oorzaken. Logischerwijs profiteerden struweelvogels 
daarvan, met nachtegaal (10 % van de Nederlandse populatie broedt in Kennemerland Zuid) 
als jubelende ambassadeur. Het Vogelmeer staat bekend om de geoorde fuut, naast vele 
andere watervogels. Ook voor de vogeltrek zijn de duinen belangrijk. Trekvogels volgen de 
kust en vinden in de duinen rustplaats en voedsel (bessen!). Ook migrerende vleermuizen 
volgen de kust. Daarnaast overwinteren grote aantallen vleermuizen in bunkers in de 
duinen. Voldoende grote, permanent waterhoudende terreinen zijn leefgebied van de 
waterspitsmuis. Deze grootste spitsmuis van Nederland kan onder water jagen, en komt 
voor in de Amsterdamse Waterleidingduinen. In ondiepe door vooral regenwater gevoede 
duinplasjes leven waterdiertjes (aquatische macrofauna) die zijn aangepast aan tijdelijk 
droge omstandigheden. In duinrellen komen bijzondere macrosoorten voor die houden van 
stromend water, zoals kokerjuffers, en vissen als bermpje. 
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Figuur 23: De argusvlinder is een typische bewoner van de Jonge Duinen, o.a. in de zeereep. 
Foto: Antje Ehrenburg 

4.2.2 Knelpunten 

De jonge duinen vallen in zijn geheel onder de Wet natuurbescherming. In de meeste 
duingebieden vindt natuurbeheer plaats door natuurbeheerders als PWN en Waternet. Het 
streven van deze beheerders is gericht op versterking van de biodiversiteit.  
Toch kunnen ook hier knelpunten optreden door: 

 invloeden van buitenaf, zoals stikstofdepositie, klimaatverandering, zeespiegelstijging 

 recreatie, zoals grote toeloop op bepaalde dagen, zwerfafval, nieuwe intensieve 
recreatievormen (mountainbiken, evenementen e.d.)  

 ongewenste natuurlijke processen (bijna altijd geïnitieerd en/of beïnvloed door de 
mens) zoals lokaal onder- of overbegrazing (konijnen resp. damherten), verdroging, 
uitbreiding plaagsoorten als Amerikaanse vogelkers en rimpelroos. 
 

4.2.3 Potenties en kansen 

In het jonge duinlandschap zijn de natuurwaarden van oorsprong hoog (zie 4.2.1). Door het 
natuurlijk potentieel, de uitgestrektheid, de robuustheid en de wettelijke bescherming 
(Natura 2000-gebied) krijgen natuurlijke processen en dus ook biodiversiteit hier alle ruimte. 
Bij bedreigingen (zie 4.2.2) zijn de natuurwaarden soms (tijdelijk) lager. Als biodiversiteit 
lokaal onder druk staat is bijsturen soms nodig, waarbij herstel goed mogelijk is gezien het 
natuurlijk potentieel. Kansen liggen op het gebied van verder herstel van de natuurlijke 
processen en oplossen van knelpunten (4.2.2). Dit valt onder verantwoording van provincie 
en terreinbeherende organisaties. Bloemendaal kan slechts beperkt iets betekenen in de 
jonge duinen op gebied van regulering van de recreatie en andere knelpunten, omdat het 
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merendeel van de jonge duinen in de gemeente Bloemendaal in beheer is bij 
terreinbeherende organisaties (TBO’s). Wel verleent de gemeente vergunningen voor aanleg 
in het duin, en stelt de gemeente omgevingsvisie en omgevingsplannen vast. Verder kan 
Bloemendaal het volgende doen:  

 Geen exoten planten op haar grondgebied die naar de duinen kunnen verspreiden 
door vogels die bessen eten; 

 Samenwerken binnen het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK); 

 Ondersteunen van het NPZK; 

 Bij vergunningverlening actief het belang van biodiversiteit meewegen en daarover 
waar mogelijk met een aanvrager in overleg. 

 

4.3 Strandwallen: binnenduinbossen, landgoederen, duinrellen, bosparken 

en villawijken 

De strandwallen (de oude duinen) zijn enkele duizenden jaren geleden onder invloed van 
zeestromingen, veranderingen in de hoogte van de zeespiegel en de overheersende 
westenwinden gevormd. Door een zich terugtrekkende kust werden zandruggen afgezet met 
daartussen strandvlakten. Dit landschap, dat hier langs de kust in meerdere stroken 
evenwijdig aan elkaar en zuidwest- noordoost is georiënteerd, wordt gekenmerkt door lage 
ruggen en droge omstandigheden. Op de strandwallen bevinden zich van oudsher de meeste 
landgoederen (voor een overzicht zie bijlage 15), de woonkernen en het gemeentelijk 
bospark het Bloemendaalse Bos. Soms zien we geïsoleerde restanten van Jonge Duinen op 
de strandwal zoals op Schapenduinen en Dennenheuvel (figuur 24) en zuidelijker het 
Koekoeksduin. 
Delen van de strandwallen en de Jonge Duinen zijn afgegraven ten behoeve van zandwinning 
(vanaf de 17de eeuw, o.a. Middenduin en Elswout) en bollenteelt (tot in de jaren 60 vorige 
eeuw). Dit zanderijlandschap treffen we onder meer aan bij Bennebroek en Vogelenzang en 
is meestal in gebruik als bollenland. Dit type landschap wordt besproken bij het 
strandvlaktelandschap (zie 4.4).  
 

Figuur 24: Aan de oostrand van 
Schapenduinen veel reliëf door 
de aanwezigheid van een 
geïsoleerd stuk Jonge Duinen. 
Lokaal zien we hier een ontkalkt 
duin. Daarop bijzondere mossen 
zoals groot gaffeltandmos, 
neptunusmos, gewoon 
pronkmos en gerimpeld 
platmos; een mosvegetatie die 
langs de Nederlandse kust 
verder alleen op de noordelijk 
gelegen strandwal in het 
Bergerbos op ontkalkte bodem 
voorkomt. Een zeldzame 
situatie langs de kust!  
Foto: Ben Kruijsen 
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4.3.1 Huidige natuurwaarden 

De binnenduinen, binnenduinrand en het strandwallenlandschap zijn uitgesproken bosrijk. 
Het droge duineikenbos, soms met beuk, groeit op de meest voedselarme en droge 
standplaatsen op de hogere delen van de strandwallen en op de dieper ontkalkte delen in de 
binnenduinen. Sommige bermen en tuinen in villawijken hebben het karakter van dit type 
bos en hebben dus ook die potenties. Behalve de genoemde bomen komen abelen en 
esdoorn – vaak vanuit oorspronkelijke aanplant - veel voor. Typische soorten zijn verder 
onder andere: adelaarsvaren (indicator van oude strandwallen), gewone vogelkers, 
rankende helmbloem en lijsterbes. 
De meestal vochtige binnenduinrandbossen zijn vaak oude landgoedbossen met onder 
meer stinseplanten als bosanemoon, winterakoniet, blauwe anemoon, Haarlems klokkenspel 
en wilde hyacint (figuur 25). Ook de villatuinen kunnen dit karakter hebben. Als tuinen en 
landgoederen extensief worden beheerd hoeft de menselijke invloed niet negatief te zijn. Dit 
kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat het bos niet heel dicht is waardoor er meer licht op de 
bodem valt en dus ander habitat ontstaat.  
 

Op de overgang van duinen naar strandvlakte treedt lokaal kalkrijk duinwater uit dat 
afstroomt via duinrellen naar het stilstaande water in de strandvlakte. Dit bijzondere 
duinwater herbergt een karakteristieke flora en fauna met plantensoorten als: smalle 
waterweegbree, holpijp, stompvlotgras, witte waterkers, drijvend fonteinkruid, blauwe 
waterereprijs, beekpunge, dotterbloem en vele andere. Onder invloed van voedselrijker en 
zouter boezemwater verandert de soortsamenstelling in de strandvlakte.  
 

Figuur 25: Duinvliet: typisch landgoedbos met in het voorjaar veel stinzenplanten, waaronder 
wilde hyacint, 1 mei 2018. Foto: Antje Ehrenburg 
 
In nat binnenduinbos (elzenbroekbos) kunnen poelen en moerassen voorkomen met riet,  
moeras- en oeverzegge, stijve zegge, hennegras en stompbladig  sterrekroos in de duinrellen 
op landgoed Caprera. 
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Fauna 
De binnenduinbossen zijn rijk aan vogels. Bijna alle spechtensoorten zijn algemeen en de 
dichtheid aan roofvogels en uilen is hoog. Havik, buizerd, sperwer, boomvalk, torenvalk, 
bosuil en zelfs wespendief leven er. Typisch voor het Natura 2000 gebied zijn grote bonte 
specht en houtsnip. Ze leven er naast mezensoorten als glanskop, kuifmees, zwarte mees en 
ook goudhaan, appelvink en goudvink. De grote bonte specht is zeer belangrijk omdat die 
soort algemeen is en zorgt voor verblijfplaatsen voor andere dieren. In spechtenholten 
wonen talloze andere dieren, van algemene koolmees tot zeldzame vleermuis, en van 
hoornaar tot eekhoorn. Ook de boommarter leeft in de bossen van Bloemendaal zo blijkt uit 
cameraval-onderzoek door één van de auteurs in het voorjaar van 2020.  
De citroenvlinder – die haar eieren legt op struiken van sporkehout en wegedoorn – noemen 
wij de ‘gele ambassadeur’ van de binnenduinrandbossen. Het mannetje is opvallend 
lichtgeel. Hij vliegt al vroeg in het voorjaar en is dan niet te missen (figuur 22). 
 
De fauna van duinrellen en wateren aan de binnenduinrand is net als de waterkwaliteit 
bijzonder. Rheofiele soorten (die van schoon stromend water houden) zijn in Nederland 
zeldzaam. In totaal zijn dat meer dan 200 karakteristieke soorten uit de groepen 
schelpdieren, vissen, en vooral macrofauna als platwormen, bloedzuigers, borstelwormen, 
kreeftachtigen, watermijten, wantsen, libellen, kokerjuffers, slijkvliegen, haften, kevers, 
vlinders, muggen /vliegen (bijvoorbeeld minstens 10 soorten dansmuggen dus geen 
steekmuggen): dit is voedsel voor vissen, vogels, vleermuizen, waterspitsmuis e.a. (van Ee en 
Houdijk, 2006). Aansprekender soorten zijn: beekloper, een waterwants die over het 
oppervlak van stromend water kan wandelen, en houtpantserjuffer: karakteristiek voor 
duinrellen in het bos; ze legt haar eieren in schors van bomen boven water en is dus te 
vinden bij beschaduwde duinrellen.  

4.3.2 Knelpunten 

In veel binnenduinbossen en landgoederen op de strandwallen vindt natuurbeheer plaats 
door natuurbeheerders als Landschap Noord-Holland en Staatsbosbeheer. Verder zijn veel 
landgoederen en grote bostuinen in particuliere handen. Knelpunten in de binnenduinzone 
zijn:  

 milieu-invloeden van buitenaf bv. teveel stikstofdepositie; 

 recreatiedruk vooral in weekenden en feestdagen grote toeloop met als gevolg 
zwerfafval, loslopende honden;  

 door de week veel honden door hondenuitlaatservices;  

 minder gewenste natuurlijke processen zoals toename braam en esdoorn en sterke 
uitbreiding plaagsoorten als Mahonie en bamboesoorten door vermesting; voorts 
kan verdroging een rol spelen door klimaatsveranderingen; 

 lokaal onder- of overbegrazing; 

 dumping tuinafval; 

 Verder zijn in de binnenduinzone veel grote bospercelen degelijk omrasterd, 
waardoor deze een barrière kunnen vormen voor dieren3.  

  

                                                             
3 Dit zien wij ook in villaparken waar de villaeigenaren hoge afrasteringen gaan plaatsen om 
damherten in hun tuinen tegen te houden.  
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4.3.3 Potenties en kansen 

In de binnenduinbossen liggen grote potenties. Deze bossen dienen als refugium voor plant- 
en diersoorten in een verder bebouwd/bewoond gebied. Verder is de binnenduinrand bij 
uitstek de zone waar grondwater aan de oppervlakte komt en duinrellen hersteld kunnen 
worden. Ook liggen er grote kansen op gebied van cultuurhistorie, met name bij de 
landgoederen. De gemeente heeft als één van de weinigen rechtstreeks contact met 
eigenaren van de buitenplaatsen. 
De natuurlijke potenties zijn hoog door  

 de aanwezigheid van voedselarme zandgronden; 

 de aanwezigheid van landgoederen met een hoge natuurlijkheid; 

 de natuurlijke gradiënten op de landschappelijke overgangen tussen het jonge duin 
en de strandwallen en die tussen de strandwallen en -vlakten.  

Hier liggen voor de gemeente kansen voor ontwikkeling van biodiversiteit met name in de 
bosparken en de bermen en plantsoenen door haar beheerd, maar ook bij de particulieren 
(o.a. minder dichte afrasteringen). Het is een groot voordeel dat de gemeente goede 
contacten heeft met de eigenaren van de buitenplaatsen op de strandwallen.  
 

4.4 Strandvlaktes, agrarische gronden en veenlandschap 

4.4.1 Huidige natuurwaarden 

Het strandvlaktelandschap bevindt zich tussen de strandwallen en is derhalve noordoost-
zuidwest georiënteerd. De strandvlakten zijn – na de veengebieden - de laagst gelegen delen 
binnen de gemeente. In de (diepere) ondergrond liggen vaak veenlagen, waardoor de 
bodem hier vochtiger en voedselrijker is. Langs de randen van het duinmassief staat de 
strandvlakte lokaal onder invloed van opwellend kwelwater uit de duinen. In dit 
landschapstype treffen we de meeste watergangen en meertjes aan, met karakteristieke 
soorten van de binnenduinrand (zie 4.2.1). 
Vanaf hun ontstaan waren de strandvlaktes nat en moerassig. Maar sinds de mens met 
molens waterstanden kan beïnvloeden is dit het landschap waar landbouw plaatsvindt 
(goede grond en voldoende water), en dat zien we nog steeds in de vorm van weilanden 
(figuur 26) en bollengronden, de laatste vooral rondom Vogelenzang (figuur 27). Daarnaast 
treffen we er hier en daar sportvelden aan. Ook enkele plantsoenen in Overveen en 
Bloemendaal en Park Brederode zijn van oorsprong gelegen in dit landschapstype. Door de 
aanwezigheid van vochtige eerdgronden is de bodem iets voedselrijker dan die in de Jonge 
Duinen of op de strandwallen. Desondanks zijn het geen uitgesproken voedselrijke gronden, 
en daardoor zijn de natuurlijke potenties voor biodiversiteit er groot; voor de gemeente met 
name in de laaggelegen delen van Caprera, in Park Brederode en in de bermen en 
plantsoenen in de strandvlakten. 
 
In het zanderijlandschap is de bodem verstoord (afgegraven en/of gekeerd voor bollenteelt, 
figuur 27 en figuur 80). Daardoor is er bij natuurontwikkeling een grotere kans op 
voedselrijke situaties. Deze blijven echter beperkt tot matig voedselrijk gezien de grote 
zandcomponent in het bodemtype. De oudere zanderijdelen kunnen – met 
natuurontwikkeling - weer het karakter van een natte duinvallei krijgen, zoals in Middenduin 
(voormalig bollenland, nu natuurgebied). 
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De grotere wateren in de strandvlaktes (zandvaarten en trekvaarten) staan onder invloed 
van boezemwater en zijn daardoor voedselrijk. In bijvoorbeeld Bennebroekervaart of 
Leidsevaart zijn oeverplanten te verwachten zoals riet, waterzuring, gele lis en kalmoes. De 
vaarten zijn belangrijke lijnvormige elementen voor o.a. vissen, watervogels en 
meervleermuis die in duinbunkers overwintert. De bollenvelden kunnen biotoop zijn voor 
akkervogels als veldleeuwerik, grote gele kwikstaart en patrijs (figuur 80). 
 
 

 
Figuur 26: Jonge Duinen van Waterleidingduinen (links) en rechts de weilanden van de 
strandvlakte ten noorden van Vogelenzang. Rechtsboven de strandwal van Leyduin - 
Woestduin. Foto: archief Waternet 
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Figuur 27: Zanderijgronden bij Vogelenzang op de grens met Zuid-Holland. Duidelijk is het 
hoogteverschil te zien tussen het afgezande vlakke bollenland en de niet afgegraven 
strandwallen. Foto: Antje Ehrenburg 
 
Het veenlandschap 

Bennebroek ligt voor een deel op ‘ontgonnen veenvlakte’. Aan de oostzijde grenst dit aan de 
Ringvaart, van oudsher de (afgeslagen veen)oevers van de voormalige Haarlemmermeer. 
Vermoedelijk is dit nog iets lager dan de strandvlakte of het zanderij landschap. Ook de 
bebouwde kom van Bennebroek ligt gedeeltelijk in ontgonnen veenvlakte, deels in een 
zanderijlandschap en gedeeltelijk op de strandwal (Herenweg). 
Het oorspronkelijke veenlandschap bestaat niet meer in Bennebroek. Het is nu woonwijk  
(opgehoogd) of sportpark (zeer diep gelegen, oorspronkelijk broekbos, daarna vuilstort en 
vanaf de jaren 80 sportpark). Ook een deel van het vochtige tot natte Bennebroekbos (in 
beheer bij Landschap Noord-Holland) behoort tot het veenlandschap. Hier groeit vochtig 
parkbos en broekbos. Misschien weerspiegelen de soorten in de woonwijken, parken en het 
sportpark nog iets van voormalig veen of broekbos. De Kennemerbeek (op de grens met 
Zuid-Holland) waterde al in de middeleeuwen het duinwater af langs Bennebroek in het 
moerassige veengebied dat zich uitstrekte tot Amsterdam. 

4.4.2 Knelpunten 

In het huidige strandvlaktelandschap liggen enkele knelpunten voor biodiversiteit. Deze 
hangen vaak samen met  

 het gebruik als landbouwgrond en zijn intensieve landbewerking, overbemesting (o.a. 
met mestinjectors), lage waterstanden, verstoord bodemleven, grondbewerking tot 
aan perceelgrenzen (daardoor geen ruige bloemrijke randen).  

 het watersysteem (van oorsprong met zeer goede waterkwaliteit door kwel uit de 
duinen), maar staat tegenwoordig onder invloed van boezemwater. Zowel 
waterkwantiteit als -kwaliteit zijn daardoor niet geheel natuurlijk meer (figuur 28). 
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4.4.3 Potenties en kansen 

In het strandvlaktelandschap liggen enorme kansen voor soortenrijke kwelsloten (na herstel 
of aanleg van duinrellen en verminderen inlaat boezemwater), bloemrijke schrale percelen 
en bermen (bij aangepast maaibeheer), bloemrijke akker- en slootranden (bij aangepast 
perceelbeheer) en soortenrijke hagen als alternatieve perceelscheiding (i.p.v. draad of hek). 

Figuur 28: Het strandvlaktelandschap bij Vogelenzang, hier het kerkepad door de weilanden 
tussen Huis te Vogelenzang en de dorpskerk. Foto: Antje Ehrenburg 
 

4.5 Dorpskernen 

De dorpskernen van de gemeente Bloemendaal omvatten de dorpen: Bloemendaal, 
Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang en Bennebroek. Zij verschillen in ondergrond – en 
daarmee in natuurlijke uitgangspositie - al zijn er ook veel overeenkomsten (m.n. 
Aerdenhout- Overveen- Bloemendaal, en Vogelenzang- Bennebroek, zie 4.3 en 4.4). 
Dorpskernen kenmerken zich door geconcentreerde huizenbouw, soms langs eeuwenoude 
wegen, soms als dorpscentrum met voorzieningen en cultuur, en soms als nieuwe 
woonwijken. In dit hoofdstuk gaan we in op de dorpskernen, niet op de veel ruimer 
opgezette villawijken zoals Aerdenhout (zie hiervoor strandwallenlandschap 4.3). 
 

KADER: Karakter van de dorpskernen van Bloemendaal  
(uit: Bloemendaal van A tot Z) 
Aerdenhout kenmerkt zich door haar exclusieve, ruime, groene en rustige woonomgeving 
nabij de duinen en het strand. Van oudsher is er geen dorpscentrum. Aerdenhout ligt 
grotendeels in de landgoederenzone (zie strandwallenlandschap 4.3). Het westelijke deel ligt 
in de zone met de Jonge Duinen.  
Bennebroek is een compact, veelzijdig forensendorp met veel voorzieningen. Het dorp 
wordt begrensd door grote ‘structuren’ als de Leidsevaart en de Ringvaart. Bennebroek 
geniet landelijke bekendheid door speeltuin Linnaeushof. 
Bloemendaal is een uitgestrekt, groen en afwisselend dorp. Een deel is een ruim opgezette 
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villawijk. Een ander deel is het levendige dorpscentrum met winkelstraat. 
Overveen kenmerkt zich door karakteristieke en historische plekken. In het oostelijke deel 
past Overveen bij het Haarlemse woonmilieu en naar het westen gaat Overveen over in een 
villawijk. Overveen is van oudsher het bestuurscentrum van de gemeente Bloemendaal. 
Vogelenzang is een kleinschalig dorp omringd door weidse bollenvelden en grazige 
weilanden. Een opvallend kenmerk van Vogelenzang is de hechte woongemeenschap. 

4.5.1 Huidige natuurwaarden 

In de dorpskernen en particuliere voor- en achtertuinen van Overveen en Bloemendaal is 
goed te zien dat de oorspronkelijke bodem duinzand is: hier liggen veel schrale grasveldjes, 
bermen en plantsoenen. Ook staan hier en daar nog statige dorpseiken (vaak ook inmiddels 
verdwenen). Daarnaast zijn in de wijken in de (oostelijk gelegen) laagtes vijvers aanwezig. Dit 
zijn meest restanten van afwateringen op de overgang van duin naar achterland waar 
vroeger het grondwater van nature aan de oppervlakte kwam. Soms zijn deze afwateringen 
verder uitgegraven, en vaak zijn kenmerkende soorten aanwezig (zie hiervoor 4.3 
duinrellen).  
Ook in de dorpskernen en particuliere tuinen van Vogelenzang en Bennebroek is goed te 
zien dat de oorspronkelijke bodem hier (afgegraven) duinzand is. Daarnaast bieden alle 
particuliere tuinen in de hele gemeente ruimte voor meer of minder biodiversiteit, 
afhankelijk van de smaak en inrichting door de bewoners. 
De bebouwde omgeving van de dorpen is ook van groot belang voor kenmerkende gebouw 
bewonende soorten, zoals gierzwaluw (meest onder dakpannen of boeidelen), huismus 
(onder dakpannen) en verschillende vleermuissoorten (spouwmuren, dakranden, kieren).  

4.5.2 Knelpunten 

Knelpunt in de dorpskernen is allereerst de druk op de ruimte. Door intensieve bebouwing 
en gebruik is er relatief weinig ruimte voor natuur. Het intensieve beheer van het openbaar 
groen beperkt ook kansen voor natuur, al verschilt dit lokaal sterk (zie verder 4.7).  
Overige knelpunten in de bebouwde omgeving zijn:  

 éénvormige, bestrate of betegelde, soortenarme tuinen; 

 tuinen met dichte hoge schuttingen of hekken; 

 verwildering vanuit tuinen van invasieve uitheemse planten in aangrenzende 
bermen, plantsoenen en bossen; 

 lokaal veel hondenpoep wat leidt tot voedselrijke grond en uitbundige groei van o.a. 
brandnetels en braam; 

 een relatief groot verhard oppervlak van betegelde pleinen en tuinen wat de 
infiltratie (natuurlijke afvoer) van regenwater naar de bodem bemoeilijkt. Hierdoor 
vinden er vaker riooloverstorten plaats. Dit is ongunstig voor de betreffende 
oppervlaktewateren; 

 omrasterde percelen met daardoor barrièrevorming voor sommige dieren, minder 
verbindingen en versnippering van het leefgebied; 

 isoleren van oudere huizen (wat goed is voor energiebesparing) zonder rekening te 
houden met biodiversiteit, waardoor oorspronkelijke broedgelegenheden voor 
gierzwaluw, huismus en vleermuizen afnemen.  

4.5.3 Potenties en kansen 

In de dorpskernen liggen potenties, zoals: 

 soorten- en bloemrijke bermen (figuur 29); 
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 perken en gazons met inheemse streekeigen soorten; 

 ecologische verbindingszones (zie ook 4.6 en 4.7); 

 tuinen: meer insecten, minder verhard oppervlak en minder dichte en tot op de 
bodem afsluitende schuttingen, en meer natuurlijke hagen met streekeigen soorten. 
Hagen zijn beter voor biodiversiteit, vormen geen barrières voor dieren -sterker nog: 
vogels broeden er;  

 huizen voorzien van alternatieve broedgelegenheid voor huismus, gierzwaluw en 
vleermuizen via natuurinclusief bouwen (o.a. inbouwstenen), waarbij altijd ook 
gekeken moet worden naar de omgeving van het gebouw. 

 

 
Figuur 29: Bloemrijke middenberm van de Kleverlaan, een goede oost-west verbinding; juni 
2020. Foto: Antje Ehrenburg 
 

4.6 Ecologische verbindingen 

In dit hoofdstuk staan de ecologische verbindingen tussen gebieden met een natuurlijk 
karakter binnen de gemeente Bloemendaal centraal. Deze gebieden vormen grote 
kerngebieden van waaruit organismen zich kunnen verspreiden naar de omgeving of waar 
populaties helaas nog een laatste overlevingsplek hebben gevonden. De kerngebieden zijn 
ook van betekenis voor doortrekkende vogels om te schuilen, op te vetten of te 
overwinteren. In dit hoofdstuk volgen wij het eerder gekozen TNO rangordemodel. Speciaal 
is de paragraaf ‘water’ toegevoegd, omdat water een bijzondere betekenis kan hebben als 
ecologische verbinding.   
Ecologische verbindingen zijn cruciaal voor het voortbestaan van populaties. Ecologische 
verbindingen kunnen droge (landverbindingen), natte (verbinding via het water) of 
luchtverbindingen zijn (vliegend via oriëntatiepunten in het landschap). In de gemeente 
Bloemendaal komen alle drie de typen verbindingen voor.  
Ecologische verbindingen variëren in formaat - van ruigtestrook/berm of laanbeplanting tot 
brede doorlopende gebieden - en kwaliteit: met verbindingen tussen de gebieden in de 
gemeente onderling, maar ook met aansluitende milieus buiten de gemeentegrenzen.  
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Infrastructuur, brede wateren, een stuw, een gemaal of een ontbrekende boom in een 
laanbeplanting zijn barrières in ecologische verbindingen. Voorzieningen als paddentunnels, 
loopplanken, vispassages e.d. kunnen soelaas bieden om de verbinding te herstellen.   
Een groot deel van het gemeentelijke oppervlak behoort tot het Natuur Netwerk Nederland 
NNN (de voormalige ecologische hoofdstructuur) dat onderdeel uitmaakt van het grotere 
netwerk in Europa. Met name in de noord/zuid richtingen zijn de verbindingen goed, mede 
door enkele recent aangelegde ecoducten (figuur 30). In oost-west richting en met name in 
combinatie met de waterverbindingen zijn verbeteringen mogelijk.  
Tenslotte zijn ecologische verbindingen ook van belang voor het naderbij brengen van 
natuur tot in de dorpskernen en bij de bewoners. Het verhoogt de belevingswaarde en 
draagt bij aan het draagvlak voor biodiversiteit. 

4.6.1. Ecologische structuur in Bloemendaal en functies 

Een opvallend groot aaneengesloten oppervlak binnen de gemeente wordt ingenomen door 
natuurterreinen. Naast omvangrijke duingebieden zijn het de bosrijke milieus die langs de 
binnenduinrand en op de strandwallen domineren. Een ander belangrijk natuurgebied is de 
ondiepe zee en aangrenzend strand. Al deze gebieden tezamen vormen de kerngebieden. 
 

Zee en strand (kustzone) 
De zee langs de kust ter hoogte van de gemeente is een belangrijke leefgebied voor aan  
ondiepe zee gebonden dieren, die in de zeebodem leven en in de waterkolom erboven. We 
hebben het dan over allerlei ongewervelde diersoorten als weekdieren, krabben, kwallen 
etc. Maar ook de visfauna is er goed ontwikkeld. De kustzone is voor veel van deze 
organismen de kraamkamer. Zee en strand vormen daarmee een belangrijk kerngebied voor 
de hele Noordzee. Zie ook paragraaf 4.1. Binnen dit leefmilieu is veel uitwisseling met 
gebieden met vergelijkbare omstandigheden van ondiepe zeeën, met name in noord-
zuidrichting, maar ook naar het westen.  
Tegenwoordig zien we in toenemende mate zeezoogdieren langs de kust, zoals de bruinvis 
(een kleine walvisachtige) en de gewone en grijze zeehond. Lokaal kan het strand fungeren 
als rustplaats voor zeehonden.  
Van oudsher is de kustzone ook van groot belang voor trekkende vogels die de kust als 
oriëntatie gebruiken. In het winterhalfjaar verblijven en foerageren er ook wintergasten als 
drieteenstrandlopers. Dankzij de inspanningen van zeetrekwaarnemers weten we hoe 
belangrijk de strook zee is grenzend aan het strand. Ganzen, eenden, zeekoeten, jan van 
genten, sterns, meeuwen, stormvogels en soms onverwachte vogelsoorten trekken in noord-
zuid richting vice versa langs en over dit gebied. Zee en strand in combinatie met de duinen 
zijn daarmee een ecologische verbinding per excellence met betekenis op Europese - en 
wereldschaal!   
 

De duinen 
De kalkrijke Jonge Duinen en veel bosgebieden in het strandwallenlandschap vallen onder 
het Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid (in Bloemendaal een relatief groot oppervlak). 
Dit impliceert dat de natuurkwaliteit hiervan wordt beschouwd als van groot Europees 
belang (kaart in figuur 71). Zie verder paragraaf 4.2. 
De ecologische relaties binnen het Natura 2000 gebied zijn uitstekend ontwikkeld, omdat 
het duingebied grotendeels een aaneengesloten natuurgebied is. Knelpunten binnen het 
duingebied waren enkele belangrijke autowegen door het duingebied en de spoorlijn 
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Overveen – Zandvoort. De laatste jaren is substantieel geïnvesteerd in het verminderen van 
de barrièrewerking van genoemde infrastructuur door de aanleg van robuuste ecopassages 
bij de Zandvoortselaan, de Zeeweg en over de spoorlijn. Dit heeft de uitwisseling van 
landgebonden ongewervelden, reptielen en landzoogdieren tussen de duingebieden sterk 
verbeterd (figuur 30). 
 

 
Figuur 30: Ecoduct ‘Zeepoort’ over de Zeeweg, voltooid in 2018. Foto: Antje Ehrenburg 
 
Als kerngebied zijn de duinen voor een groot aantal planten en diersoorten het unieke 
leefgebied van waaruit dispersie in de omgeving plaatsvindt. Een goed voorbeeld zijn de 
meervleermuis, de nauwe korfslak, rugstreeppad en zandhagedis waarvoor op Europese 
schaal de duinen het leefgebied zijn4.  
 

De duinen zijn door hun ligging langs de kust van eminent belang voor trekvogels uit 
noordelijke streken en uit Nederland die langs de kust trekken naar hun zuidelijk gelegen 
overwinteringsgebieden in Zuid-Europa en Afrika. Het gaat hier om aantallen vogels die in de 
miljoenen lopen. De aanwezigheid van een goed ontwikkeld duingebied met een grote 
variatie aan open milieus maar ook loof- én naaldbossen impliceert dat veel vogelsoorten 
onderweg hier kunnen ‘bijtanken’ of rusten tijdens hun lange tocht naar het zuiden. Ook in 
het voorjaar fungeren de duinen op die manier voor trekvogels die zich naar noordelijke 
streken verplaatsen om te broeden, alleen is de trek dan minder opvallend.  
Ook minder opvallend maar niet minder belangrijk is de functie van de lange aaneengesloten 
kustduinzone voor ongewervelden, zoals trekvlinders of ‘zuidelijke’ soorten die als gevolg 
van de klimaatopwarming vanuit Frankrijk en België naar het noorden verbreiden, zoals 
sommige libellen, dag- en nachtvlinders. 
 

                                                             
4 Bronnen: https://www.anemoon.org/projecten/natura2000/soortprofielen/nauwe-korfslak   
https://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/meervleermuis  
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/rugstreeppad  
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/zandhagedis  

https://www.anemoon.org/projecten/natura2000/soortprofielen/nauwe-korfslak
https://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/meervleermuis
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/rugstreeppad
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/zandhagedis
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De bosgebieden  
Een qua oppervlak groot kerngebied binnen de gemeente zijn de bosgebieden en de 
villawijken met een hoge dichtheid aan bomen, hier verder villapark genoemd. De fauna van 
deze bosgebieden en villaparken is sterk vergelijkbaar (met waarschijnlijk hogere dichtheden 
in de bossen). In genoemde gebieden leven vogels en zoogdieren. Storingsgevoelige 
diersoorten waaronder sommige roofvogels (o.a. boomvalk) , groene specht, ree en 
marterachtigen verkiezen vaak bossen van enige omvang zonder grote recreatiedruk. Maar 
ook kleine bosjes kunnen verrassende bewoners herbergen, zoals buizerd, bosuil of 
eekhoorn.  
Bosvogels zijn door hun vliegcapaciteiten uitstekend in staat zich te verplaatsen naar alle 
gebieden binnen de gemeente met een bosrijk milieu. Dat geldt zowel jaarvogels die het 
gehele jaar in de gebieden verblijven als typische zomer- of wintervogels die via 
trekbewegingen buiten het vogelbroedseizoen de regio bezoeken en zich tijdelijk vestigen in 
de bossen en parken binnen de gemeente.  
Diersoorten die zich over de grond en/of via boomkruinen verplaatsen hebben meer 
moeite om veilig geïsoleerd liggende bosgebieden te bereiken. Binnen de gemeente zijn dit 
diergroepen als amfibieën en reptielen (gewone pad, kleine watersalamander, hazelworm), 
muizen, spitsmuizen, marterachtigen met name de naar alle waarschijnlijkheid algemeen 
voorkomende boommarter, herten en soorten als egel en vos. Soms weten we over hun 
voorkomen helaas vooral door de vondst van verkeersslachtoffers (figuur 31). 
Al geruime tijd is voor de soms massale trekbewegingen van amfibieën in het voorjaar veel 
aandacht door vrijwilligerswerkgroepen die op avonden met temperaturen boven de 10 
graden amfibieën helpen met oversteken. Op verschillende plekken langs de binnenduinrand 
zijn ook ecopassages gerealiseerd in de vorm van ‘paddentunnels’. 
 

 
Figuur 31: Wegen zijn barrières in villawijken en bosgebieden. Hier een egel als 
verkeersslachtoffer op de Oosterduinweg in Aerdenhout, juni 2020. Foto: Antje Ehrenburg 
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4.6.2 Knelpunten en oplossingsrichtingen ecologische verbindingen 

 

Zee en strand 
Zee en strand zijn zowel intern als met het buitengebied goed verbonden. Van grote 
onderbrekingen zoals Noordzeekanaal of riviermondingen is geen sprake. Kustafslag, 
uitbreiding van strandtenten of anderszins waardoor de corridor tussen water en zeereep te 
smal wordt, dient te worden voorkomen. Recreatie – vooral met loslopende honden – kan 
tot gevolg hebben dat dieren het strand vermijden en de functie van strand als 
verbindingszone vermindert. Oplossingsrichtingen: strandreservaat en ‘Groene Stranden’. 
 
De duinen 
De duinen zijn goed met elkaar verbonden en ook de grotere infrastructuur is met de 
ecoducten geslecht. De uitwisseling tussen de gebieden is sterk verbeterd. Maar ook 
kleinere paden - hoe klein of extensief in gebruik ook- kunnen al een barrière vormen voor 
sommige organismen (figuur 32). En een toename in recreatiedruk betekent dikwijls een 
toename van infrastructuur. Uitbreiding van infrastructuur is daarom ongewenst in de 
duinen.  
 

 
Figuur 32: Doodgereden zandhagedis op het Visscherspad, mei 2014. Foto: Antje Ehrenburg 
 
Bosgebieden en villaparken 
De relaties tussen landgebonden zoogdieren in de binnenduinrand en de bosmilieus op de 
strandwal of tussen villaparken onderling en bosgebieden en villaparken worden gehinderd 
door de aanwezigheid van wegen (zie figuur 31 en 33). Risicozones binnen de gemeente zijn 
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wegen met autoverkeer die bosgebieden doorsnijden (bv. Duinlustweg),of een barrière 
vormen tijdens de jaarlijkse trek van amfibieën van en naar hun voortplantingsgebieden (o.a.  
Brouwerskolkweg). Dit zijn de wegen in de binnenduinrand tussen bossen en milieus met 
moeras en open water. In figuur 33 staan deze met rode lijnen aangegeven. Hoewel dit soort 
wegen ’s nachts in de regel qua verkeer rustiger is dan overdag blijft het oversteken ervan 
door zoogdieren, amfibieën en reptielen een hachelijke zaak.  
 
Verlichting van infrastructuur is voor een flink aantal dieren afschrikwekkend en vormt 
daarmee een barrière in de verbinding. Zowel kleur, felheid van het licht of intermitterende 
verlichting zoals overschijnende autolampen in bochten, maar ook verlichting van 
particuliere tuinen, ‘achterom-paadjes’ en sportvelden weerhouden dieren om in de 
nabijheid te komen. 
 

4.6.3 Oplossingsrichtingen herstel ecologische verbindingen 

Er zijn diverse oplossingen mogelijk om de barrièrewerking van bestaande infrastructuur te 
verminderen of geheel op te lossen. Hieronder behandelen we er enkele. 
Voor een deel is de infrastructuur voor grondgebonden dieren reeds voorzien van 
paddentunnels. Het is aannemelijk dat ook andere kleine dieren hier gebruik van maken. 
Beheer en onderhoud zijn echter cruciaal voor het functioneren van deze verbindingen. Vaak 
wordt de buis veel te schoon gehouden terwijl de vegetatie aan weerszijde het zicht op de 
opening belemmert of de weg er naar toe. Ook de geleidende voorzieningen als hekken of 
schermen moeten goed aansluiten. 
Buizen e.d. Bij onderhoud van riolering of groot onderhoud van wegen wordt aanleg van 
ecologische verbindingen dikwijls meegenomen. De kostenpost valt ten opzichte van het 
geheel meestal erg mee. Ook kunnen ecologische verbindingen bijvoorbeeld in een 
verkeerdrempel worden gelegd. Oude betonnen rioolbuizen kunnen dienst doen als 
verbinding (figuur 34). 
Verlichting langs infrastructuur en sportparken kan eenvoudig worden aangepast. Met de 
huidige ledverlichting zijn er op de markt diverse ecologisch verantwoorde soorten 
verkrijgbaar. Bij vervanging van de verlichting wordt geadviseerd om, met name in de 
bosgebieden en de villawijken, deze te vervangen door verlichting die geen of veel minder 
hinder veroorzaakt voor fauna (figuur 35). 
Ook de verlichting van sportparken kan fors worden verminderd. Enerzijds door het gebruik 
van armaturen waardoor rondschijnen wordt beperkt , anderzijds door bijtijds de verlichting 
uit te zetten of te dimmen bij geen gebruik van een veld. 
Bij weinig gebruikte wegen en paden kan worden overwogen om minder lantaarnpalen te 
plaatsen of om verlichting uit te schakelen als er geen verkeer is. Een sensor detecteert dan 
het gebruik en de verlichting schakelt alleen tijdelijk aan5.    
Ten slotte kan overschijnen van natuurgebieden door autolampen in bochten worden 
beperkt door dichte aanplant met struiken of een haag in de berm.  
Hekken met opening. Veel tuinen in de bosrijke villaparken zijn omheind met stevige 
gaashekken om groot wild zoals damherten te weren. Hierdoor worden de grotere dieren 
vaak gedwongen om zich langs infrastructuur te bewegen omdat andere corridors 
ontbreken. De hekken sluiten vaak ook nauw aan op de bodem. Een egel is al te groot om 
door de mazen van het hek te kruipen, en ervaart een grote barrière. Eekhoorn en marter  

                                                             
5 Bron: https://www.lightronics.nl/nl/lichtoplossingen//stadsrand/ecologische-zones  

https://www.lightronics.nl/nl/lichtoplossingen/stadsrand/ecologische-zones
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Figuur 33: Kernbosgebieden (bruin) en barrières in de gemeente Bloemendaal (rood). 
NB. Sommige gebieden zijn openbaar toegankelijk, andere natuurgebied of particulier 
 



Biodiversiteit in Bloemendaal– Bioteam Bloemendaal – september 2020 

51 
 

Figuur 34: Rioolbuis als ecologische verbinding, Amsterdam noord. Foto: Norbert Daemen 
 
 

 
Figuur 35: Voorbeeld van lage verlichting die minder storend is voor fauna, hier in Park 
Brederode. Nog beter is het als er geen licht naar boven en opzij het bos in schijnt, maar 
alleen opzij en naar beneden op het pad of op de weg. Foto: Antje Ehrenburg 
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klimmen er gelukkig wel overheen en een pad (en kleinere dieren) kruipen door de mazen. 
Het hek aan de onderkant een stukje open laten betekent voor de grondgebonden iets 
grotere dieren een goede oplossing (figuur 77). 
WIldcorridors. Het instellen met medewerking van villa - en landgoedeigenaren van 
wildcorridors tussen de eigendommen zou een goede oplossing kunnen zijn, zodat wild niet 
meer gedwongen langs de straat moet lopen. Zo ontstaat  een groene dooradering van de 
villaparken die ook toegankelijk is voor wild en kleinere dieren (figuur 36). Het hek wordt 
eenvoudig niet meer op de erfscheiding geplaatst, maar aan beide zijde een flink aantal 
meters naar binnen. De grond blijft in eigendom. Wordt het hek voorzien van 
onderdoorgangen dan maakt het voor grondgebonden dieren ook mogelijk hun ruimte uit te 
breiden.   
 

 
Figuur 36: Voorbeeld van wildcorridors in villawijk Aerdenhout 
 

4.6.4 Waterverbindingen 

In deze paragraaf volgen we enkele watersystemen zoals deze in het Waterplan 2007 en in 
de Structuurvisie 2017 zijn opgenomen. Vanuit ecologisch standpunt bezien zijn er 
verschillende type wateren te onderscheiden. Er zijn stilstaande wateren gevoed uit 
uitsluitend grondwater, duinrellen met ondiep relatief snel stromend water en afwateringen 
al dan niet via vijvers en sloten naar het boezemwater.   
 
De onderscheiden wateren hebben kwalitatief verschillende eigenschappen waarbij het 
(kalk-/ijzerrijke) kwelwater uit de duinen van uitzonderlijk goede kwaliteit is. Behoud en 
ontwikkelen van deze watersystemen zonder inmenging van gebiedsvreemd water zou een 
hoge prioriteit moeten krijgen. Indien het niet mogelijk is om gebiedsvreemd water, 
overstorten of afstromend hemelwater uit stedelijk gebied af te koppelen van dit systeem, 
dan kan gekozen worden voor opvang via helofytenslootjes of natuurvriendelijke oevers. 
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Gescheiden houden van de verschillende waterkwaliteiten en pas zo dicht mogelijk op de 
afvoer naar het boezemwater aan te sluiten, is een andere mogelijkheid.  
 
Het vasthouden van regenwater is op zich goed in deze tijden van perioden met 
toenemende droogte. Vasthouden van regenwater in een kwelgebied kan echter een 
negatieve kweldruk opleveren waardoor het kalkrijke kwelwater niet meer aan de 
oppervlakte komt. Het water verzuurt en de kwetsbare vegetatie en fauna gebonden aan 
kalk- of ionenrijk water sterft uit. Beter is water vast te houden waar het ook kan infiltreren 
in de bodem.  
 

 
Figuur 37: Een lokaal watersysteem, hier de vijver aan de Piet Heinlaan in Bennebroek, april 
2020. Foto: Antje Ehrenburg 
 
Het spreekt voor zich dat niet alle invloed van buitenaf in wateren te vermijden is, zoals 
stikstofneerslag, fosfaat bevattend fijnstof, mest (hondenpoep en eendenvijvers), 
bodemopwerveling door vissen, achterstallig baggeronderhoud e.d. Met name in stilstaande 
of zeer langzaam stromende wateren zoals geïsoleerde vijvers (vijver bij Vijverweg en sloten 
weilanden Kleverlaan, vijvers Bennebroek Piet Heinlaan (figuur 37) en sportpark ’t Rottegat) 
kan dit leiden tot ongewenste algengroei, woekeren van ondergedoken – en drijvende 
waterplanten zoals grof hoornblad, waterpest, schedefonteinkruid en kroossoorten. Aanpak 
bij de bron op meer fronten zoals baggeren, wegvangen vis, opruimplicht hondenpoep, geen 
eenden voeren etc. levert goede resultaten.       
 

In de verschillende typen water komen specifieke soorten voor die ook indicatief zijn voor de 
kwaliteit van die wateren. Bijvoorbeeld soorten die gebonden zijn aan stromend water 
(forel, beekprik) en trekvissen tussen zout zeewater en zoet binnenwater (zoals driedoornige 
stekelbaars en paling).  
Enkele watersystemen in de gemeente Bloemendaal - met kwalitatief schoon duinwater - 
staan in relatief korte afstand in verbinding met de boezem van de Delft, Brouwersvaart en 
Leidsevaart, die vervolgens in verbinding staan met het brakke water van het 
Noordzeekanaal.  
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4.6.5 Lokale Bloemendaalse watersystemen 

Hieronder lichten we drie Bloemendaalse kansrijke watersystemen uit, en wel: Caprera (nr.3, 
figuur 38), Zanderij/Brouwerskolk (nr.6, figuur 40) en ‘Polders’ Mariënduin en Vogelenzang 
(nr.9-10, figuur 41). Zie ook Waterplan 2007. 
 

  
Figuur 38: Duinrelsysteem Caprera, nr. 3 
 

Het duinrelsysteem van Caprera (figuur 38) volgt nog grotendeels de loop van de 
Bloemendaalsebeek. Het uitgebreide systeem verloopt op enkele trajecten via lange duikers. 
In het systeem zijn goede mogelijkheden om duikers te vervangen en het systeem uit te 
breiden. Dit biedt ook mogelijkheden om in de toekomst meer water op te vangen dat door 
het stijgen van de grondwaterspiegel in de duinen kwelt. Zo kan de loop - die nu via een 
lange duiker het Meertje van Caprera (figuur 39) met het water van de Hertenkamp verbindt 
- worden verkort door herstel van de oude loop langs het cricketveld. In combinatie met 
aanleg van een natuurvriendelijke oever zal de biodiversiteit toenemen. Aansluiting op het 
water van Het Halve Maantje en de waterpartij aan de Lage Duin en Daalseweg maakt het 
systeem compleet. Trekvissen kunnen vanaf de Delft het systeem binnenkomen.  



Biodiversiteit in Bloemendaal– Bioteam Bloemendaal – september 2020 

55 
 

Figuur 39: Meertje van Caprera, april 2020. Foto: Antje Ehrenburg 
 
 
De wateren van de Zanderij (figuur 40) met o.a. Brouwerskolk en de wateren van Elswout 
vormen een nagenoeg doorlopend systeem dat via de Brouwersvaart is verbonden met het 
boezemwater van de Leidsevaart. Trekvissen kunnen tot ver in het systeem door zwemmen. 
Het sluisje bij Elswout is een barrière waarvoor een oplossing gezocht kan worden. Het 
verschil in waterstand is er gering.  
 
Polders Mariënduin en Vogelenzang (figuur 41) hebben indirect verbinding met het 
boezemsysteem. In het systeem komen ook stuwtjes voor om het water langer vast te 
houden. Grootste knelpunt zijn de gemalen. Een voorziening als een vislift kan soelaas 
bieden. Tenslotte draagt aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de watersystemen, net 
als alle andere overgangszones, bij tot verhogen van de biodiversiteit. Natuurvriendelijke 
oevers zijn voor zowel watergebonden - als landdieren uitstekende verbindingszones. 
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Figuur 40: Watersysteem Zanderij-Brouwerskolk, nr. 6 
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Figuur 41: Watersysteem Polders Mariënduin-Vogelenzang, nr.9-10 
 

Een aandachtspunt bij aanleg en ontwerp moet de beheerbaarheid zijn. Verder moet de 
oever ook passend zijn in de cultuurhistorie van de waterpartij. Een bijzondere oever die 
goed past in duinrelsystemen  en eigenlijk niet mag ontbreken is een steile oever voor 
ijsvogels en oeverzwaluw. 
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4.7 Bermen, gazons en plantsoenen in Bloemendaal 

4.7.1 Huidig groenbeheer en inleiding 

Het groenbeheer in de gemeente Bloemendaal is van oorsprong redelijk traditioneel, maar is 
de afgelopen jaren al behoorlijk veranderd. In het Groenbeleidsplan 1996 wordt onder 
‘Natuurvriendelijk beheer’ de volgende wens uitgesproken (ontwikkelingsrichting 27): ‘Het is 
gewenst dat binnen de gemeente de verhardingen, grasvegetaties, sierplantsoen, 
bosplantsoen en waterlopen op natuurvriendelijke wijze worden beheerd.’  
Natuurvriendelijk beheer wordt omschreven als: geen gebruik van gif in plantsoenen en 
verhardingen, mechanische bestrijding van ongewenste kruiden (schoffelen, branden en 
borstelen), zo mogelijk aanplanten van bodembedekkers en een ruime aanplant van bomen 
en struiken (natuurlijke vormgroei). Het Groenbeleidsplan geeft ook aandacht aan 
communicatie en onderschrijft het grote belang ervan.  
 
De afgelopen 20 jaar is in Bloemendaal dan ook ingezet op natuurvriendelijker beheer (zie 
ook tabel 1). Er is overgegaan op groenbeheer zonder bestrijdingsmiddelen en daarom is ook 
de soortkeuze aangepast. Grasvegetaties kregen een ruiger beeld en voor zover mogelijk 
kregen wilde planten in het bosplantsoen meer ruimte. Voor insecten worden bloeiende 
planten zoals bijv. vlinderstruiken tussen de bodembedekkers gezet. In het bosplantsoen 
worden de laatste jaren alleen gebiedseigen soorten geplant (geen cultivars). Bewoners 
hebben de mogelijkheid boomspiegels te adopteren of stukjes groen zelf te beheren.  
 
Er gebeurt dus al van alles. Toch kan de biodiversiteit in Bloemendaal nog meer bevorderd 
worden. Dit vraagt om maatwerk. Niet alles is overal mogelijk, maar waar het kan doen we 
het, of zoveel mogelijk. Ook in kleinere perkjes is soms veel mogelijk. Naast ideeën zijn ook 
beschikbare middelen, geschikte ruimte en het draagvlak in de buurt mede bepalend.  
Ter verhoging van de biodiversiteit liggen in bermen, gazons en plantsoenen grote kansen 
voor de biodiversiteit gezien:  

 de schrale uitgangssituatie; 

 de relatieve gaafheid van het landschap in de gemeente; 

 het feit dat de gemeente zelf het beheer voert over de bermen, gazons en 
plantsoenen. 

 
Bij het bevorderen van biodiversiteit in de gemeente Bloemendaal zal het beeld van perken 
en andere groenvoorzieningen langzaam aan veranderen. De verandering kan weerstand 
oproepen. Goede communicatie met omwonenden over waarom, doel en middelen - of nog 
beter: hen betrekken bij het veranderende beheer - is essentieel voor acceptatie en het 
vergroten van het draagvlak. Biodiversiteit staat meer dan ooit in de belangstelling van de 
samenleving. “Vroeger zag ik veel meer vlinders” en “Waar zijn toch de vogels gebleven” zijn 
dikwijls gehoorde geluiden. Terugkeer van vogels en vlinders is één van de te verwachten 
effecten van biodivers beheer.  
 
In de voorliggende paragrafen volgt een beschrijving van de groenvoorzieningen in de 
gemeente Bloemendaal. Het voorgestelde beheer en onderhoud worden benaderd vanuit 
ecologisch oogpunt en verhoging biodiversiteit. De invalshoek van de onderscheiden 
hoofdlandschapstypen laten we hier goeddeels los, omdat de meeste bermen en gazons een 
min of meer vergelijkbare schrale ondergrond hebben door de ligging op de Jonge duinen, 
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op de strandwallen of op de afgezande strandvlaktes. Waar de ligging in het landschap voor 
de beheerpraktijk wel verschil maakt wordt dit toegelicht.  
 
Bermen en gazons behandelen we in paragraaf 4.7.2 t/m 4.7.5 en mondt uit in een 
projectvoorstel voor een aanpassing van het maaibeheer in de gemeente, opnieuw aan te 
besteden vanaf 2021 (zie hoofdstuk 10). Plantsoenen en het beheer daarvan behandelen we 
in paragraaf 4.7.6. De bosparken komen aan bod in 4.8 en de plaagsoorten in 4.9. In bijlage 
14 vindt u een fotoreeks van enkele bermen en plantsoenen in de gemeente Bloemendaal. 

 
Hier volgt een definitie wat de auteurs verstaan onder bermen, gazons en plantsoenen. 
Onder bermen verstaan we alle grazige langgerekte, smalle en bredere groenstroken langs 
wegen en paden. Gazons liggen soms ook langs wegen, maar zijn meestal wat grotere 
oppervlakken met een grazige vegetatie onder intensief maaibeheer. Deze zijn openbaar 
toegankelijk.  
Plantsoenen zijn alle overige groenstroken, perken of kleine parkjes die NIET grazig zijn; hier 
kan van alles groeien: vaste planten, bodembedekkers, (sier)heesters, bomen, of een 
combinatie hiervan. Een bijzondere vorm van groenvoorzieningen zijn hagen, solitaire 
bomen en laanbeplanting. (Laan)bomen waar mensen onderdoor lopen worden strenger 
bekeken en beheerd middels VTA/ visual tree assessment dan andere bomen. 
 
 

 
Figuur 42: Wethouder Laan Park in Aerdenhout bestaat uit gazon en plantsoen (struiken en 
bomen). Juni 2020. Foto: Antje Ehrenburg 
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Soort groen M2 Voornaamste onderhoudsmaatregel per jaar 

Haag  10782 4x schoffelen, 2x knippen 

Bodembedekkers 9699 7x wieden 

Bosplantsoen 135024 1-5x onderhoud, soort en frequentie van onderhouds 

maatregel afhankelijk van locatie en maat 

Heesters 80936 7x schoffelen 

Vaste planten 1842 7x wieden 

Bloemrijk gras 179778 1 - 2x maaien en afvoeren, of begrazen. Dit is o.a.: 

-          Park Brederode Natuurlijke Zaken 

-          Grasland Brederodelaan en Veen en Duin in gebruik 

bij agrariër 

-          Grasvegetatie bosparken door schapen begraasd 

-          Natuurlijk grasland Bennebroek (o.a. Ringvaart, 

Land de Lijster) 

-          Ecologische oever Vogelenzang  

Gazon 233601 25x maaien (eens per 10 dagen van april-november) 

Ruw gras 2x 68111 1-2x maaien en maaisel verwijderen met 

maaizuigcombinatie 

Ruw gras 5x 246849 3-5x maaien, maaisel blijft liggen 

Ruigte 9008 Overhoekjes die vaak meegaan met de schouw 1x p.j. 

Tabel 1: Overzicht van verschillende typen huidig groenbeheer in de gemeente Bloemendaal 
in m2, zonder bos- en duinparken. Geel gearceerd, 66% van het totaal, wordt natuurlijk 
beheerd. Bron: Groenbeheerdienst gemeente Bloemendaal 2020 
 

4.7.2 Functies bermen 

Bermen zijn de groene stoffering langs wegen en paden. Ze zijn lintvormig en vormen een 
groen netwerk in een stedelijke omgeving . Ook groenstroken bij viaducten en rotondes 
behoren tot de berm. Afhankelijk van de bodem en het onderhoud, kan de vegetatie bestaan 
uit grazige vegetatie, ruigte, struikgewas of combinaties van verschillende 
vegetatiestructuren.  
Bij autowegen is de berm voor de beheerder in de eerste plaats van belang als 
veiligheidszone tussen de infrastructuur en het achterland. Een berm moet zicht bieden op 
borden, paaltjes en kruispunten en geeft ruimte aan voertuigen bij pech. Daarnaast liggen er 
vaak kabels en leidingen in de bermstrook en wordt er regelmatig geparkeerd of door de 
berm gereden. Dat maakt dat bermen dynamiek kennen zoals bodemverdichting, 
bodemverstoring, aanbrengen zwarte grond en maaibeheer. Bermen staan ook onder 
invloed van afspoeling van water van het wegdek met daarin verontreinigingen als 
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wegenzout en vuil van auto’s. Om het afstromende water te kunnen blijven ontvangen 
worden bermen indien zij in de loop van de tijd hoger worden ‘afgeroomd’.  
De vegetatie wordt door de wegbeheerder als ‘ruw gras’ onderhouden. Dit bestaat uit 2x 
maaien  en soms klepelen. Smalle zones langs wandel- en fietspaden worden gemaaid om de 
paden toegankelijk te houden voor het langzame verkeer. In de duinen worden paden in een 
bosrijke omgeving over een bredere zone gemaaid zodat de hulpdiensten toegang hebben 
bij calamiteiten zoals duinbranden. 

4.7.3 Knelpunten bermen en gazons 

 Het intensieve maaibeheer in de bermen en de gazons onderdrukt de natuurlijke 
potenties . Alleen kruiden en mossen die een sterke maaidruk weerstaan kunnen er 
overleven. Het intensieve maaibeheer betekent ook dat er vrijwel geen bloeiende 
planten in de bermen en gazons voorkomen omdat er al wordt gemaaid voordat de 
planten bloeien (figuur 43). Hierdoor is ook het insectenleven beperkt. In de 
gemeente Bloemendaal zien we echter op meer plaatsen dat schrale  en 
soortenrijkere vegetaties voorkomen. Dat heeft alles te maken met de schrale 
bodemomstandigheden zoals op de strandwallen of op plaatsen met de Jonge 
Duinen als ondergrond. Met ecologisch beheer komen de potenties van de 
bijzondere ondergrond pas echt tot hun recht met gebiedseigen vegetaties.  

 Op plaatsen waar in het verleden ‘zwarte grond’ is opgebracht zijn de bermen 
voedselrijker en kan verschraling langer duren of in enkele gevallen achterwege 
blijven. In deze bermen kan dan een ander type vegetatie ontwikkelen vanuit de 
daarbij behorende ecologische potenties.   

4.7.4 Bermen en gazons als kans voor meer biodiversiteit 

Bermen zijn voor de natuur belangrijk als leefgebied voor planten en dieren zoals insecten 
(Bink et al., 1996) of voor muizen en spitsmuizen in wat ruigere zones. Mits ecologisch 
beheerd en van voldoende breedte, spelen bermen een belangrijke rol als verbinding in het 
groene netwerk en als leefgebied voor tal van insecten waaronder bijen en vlinders (zie ook 
4.6). Bermen met reliëf kunnen interessante micromilieus herbergen en daarmee van belang 
zijn voor graafbijen of mossen. Het zijn verbindingswegen /trekroutes voor de natuur tussen 
kleine en grote landschapselementen. Dankzij bermen worden de groene ‘stepping stones’ 
in het landschap met elkaar verbonden. Van belang is de kwaliteit van de vegetatie die 
wordt bepaald door de abiotische factoren bodem, reliëf, waterhuishouding, het 
bermbeheer en het gebruik zoals parkeren, rijranden en paardenpaden. Tezamen bepalen 
deze factoren de kansen voor natuurontwikkeling.  
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Figuur 43: Gemaaid grasveld op kruising Midden Duin en Daalseweg en Koninginneduinweg: 
links met voormalig plantsoen. Dit is verwijderd voor beter zicht op verkeer. Ooit is hier 
zwarte grond opgebracht. Rechts met gazon met oorspronkelijke zandige bodem en kansen 
voor biodiversiteit, 3 juni 2020. Foto: Norbert Daemen 
 
Bermen weerspiegelen, indien ecologisch beheerd, het streekeigen karakter van de flora. 
Naast de belangrijke verkeerstechnische functie bieden bermen ruimte om de ecologische 
functie te vervullen. Gazons in de woonwijken zijn belangrijk voor recreatie, maar bieden net 
als bermen ook ruimte om de biodiversiteit te vergroten (figuur 42 en 43). 
 

Natuurlijke potenties en kansen voor natuur 

 Een goed uitgangspunt leidt snel tot het gewenste resultaat. In potentie biedt de 
zandige ondergrond van de gemeente Bloemendaal goede kansen om bermen en 
gazons om te vormen tot soortenrijke vegetaties (figuur 29 en figuur 44); 

 Veel bermen maar ook gazons in de gemeente tonen reeds een schrale vegetatie;  

 Na verschraling is een extensief maai- en afvoerbeheer voldoende om de berm in 
stand te houden. 

 
Overwegingen 
• Verschraling van zandbodems is mogelijk en zal onder gunstig beheer interessante 
natuur opleveren. Vochtige bermen en plantsoenen bieden andere potenties dan droge. Bij 
overgangen tussen beide of in kwelzones zijn er kansen op nog weer andere soorten. Het 
tempo van verschraling is gebonden aan de uitgangssituatie en het beheer of eenvoudig 
gesteld: de frequentie waarmee wordt gemaaid en afgevoerd. Wordt er twee keer per jaar 
gemaaid met afvoeren, de snelle variant, of wordt er één keer per jaar gemaaid en 
afgevoerd, de langzame variant. Bij verregaand verschraalde bermen is éénmaal per twee  
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Figuur 44: Bermen in de gemeente Bloemendaal hebben veel potentie. Hier de Bovenweg in 
Aerdenhout. Foto: Antje Ehrenburg 
 
jaar maaien dikwijls voldoende (op den duur dus gunstig qua kosten). Bij sommige bodems 
(klei of veraard veen of opgebrachte zwarte grond) is verschralen door 2x maaien en 
afvoeren niet goed mogelijk, of pas op de lange termijn. Hier zal gestuurd moeten worden 
op concurrentie tussen gewenste en ongewenste soorten, bijvoorbeeld door op een ander 
tijdstip te maaien of door een hogere maaifrequentie. 
 
• Dimensies. Hoe breder de bermen des te meer natuurkansen (figuur 45). Smalle 
bermen zijn kwetsbaar door hun langere grenzen ten opzichte van hun oppervlakte. Velden 
met een gunstige oppervlakte-omtrekverhouding liggen zeker ook in woonwijken. Is de 
grens van bermen met het achterland een geleidelijke overgang naar natuurlijke milieus, dan 
is die lange grens gunstig en is de berm een verlengstuk van en buffer voor het achterland. Is 
de overgang abrupt en grenst de berm aan hoge hekken of intensief beheerde agrarische 
gronden, dan werkt zo’n lange grens negatief omdat over een grote lengte geen uitwisseling 
mogelijk is of verstoring vanuit het achterland kan optreden. Desondanks kan ook zo’n 
smalle berm van belang zijn als ecologische verbindingszone! 
 
• Innovatie. De eerste halve meter van de berm wordt vrij intensief onderhouden voor 
zicht op verkeersmeubilair, kruisingen en om gladheid door overhangende planten te 
voorkomen. Indien de vegetatie laag is, is intensief beheer niet noodzakelijk en kan dit deel  
alsnog een ecologisch beheer krijgen. De overige ruimte blijft geschikt voor ontwikkeling van 
biodiversiteit (zie figuur 46).  
 
“Waar het kan moet het en waar we denken dat het niet kan, zijn we innovatief”. 
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Figuur 45: Brede kort gemaaide berm met nu nog onbenutte ruimte voor biodiversiteit, juni 
2020. Foto: Norbert Daemen 
 

4.7.5 Voor- en nadelen verschillende technieken bij bermbeheer 

In deze paragraaf geven we enkele algemene overwegingen bij verschillende manieren van 
bermbeheer (niet perse in de gemeente Bloemendaal toegepast): 
• Klepelen is een beheer waarbij het maaisel inclusief nagenoeg alle fauna wordt 
stukgeslagen en achterblijft (er is een voorbeeld van een doodgeklepelde mol). Het is 
ongunstig voor de biodiversiteit omdat het voedselverrijking en verruiging veroorzaakt en 
soortenarme vegetaties bevordert.  
• Maaizuiger. Het maaisel afvoeren met een maaizuiger is beter voor het 
nutriëntenniveau (geen verrijking), maar ongunstig omdat ook plantenzaden, eieren en 
poppen van ongewervelde diersoorten uit de berm worden weggehaald .  
• Cyclomaaier. Onderhoud met een cyclomaaier, hooien en na circa 3 dagen afvoeren 
van het maaisel biedt veel perspectief voor soortenrijke natuur. Dit type beheer dient 
langere tijd op een constante manier te worden uitgevoerd totdat de berm is verschraald en 
de maaifrequentie kan worden verminderd van 2 naar 1 keer per jaar of zelfs nog minder 
vaak. Verschralen van bermen - mits volgehouden - leidt tot lagere gewasproductie en lagere 
maaifrequentie en afvoerkosten en is daardoor ook financieel  aantrekkelijk.  
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Figuur 46: Voorbeeld van berm waarvan de eerste meter intensief wordt beheerd, en de rest 
ongemoeid wordt gelaten (of 1x wordt gemaaid). Amsterdam, Watergraafsmeer, juni 2020. 
Foto: Antje Ehrenburg  
 
• Niets doen. Het ongemoeid laten van een deel van de berm met lage en hoge 
grassen en kruiden is aanvankelijk gunstig voor de structuurvariatie binnen de berm, en 
levert ook overwinteringsmilieu op voor tal van insecten en andere ongewervelden. Eieren, 
poppen en larven van diverse soorten verblijven in of op de stengels in afwachting van de 
volgende lente. De biodiversiteit van de kleine fauna is dus zeer gebaat bij zo’n ruigtezone. 
Voor allerlei grond- en vegetatie gebonden diersoorten (spitsmuizen, muizen, egels) is die 
ruigtezone essentieel om dekking te zoeken en zich te verplaatsen naar andere gebieden.  
Het nadeel van niets doen kan zijn dat vegetatie gaat overhangen op de stoep of het pad en 
dat bermpaaltjes niet meer zichtbaar zijn. Het proces van natuurlijke ontwikkeling kan er ook 
voor zorgen dat er houtige gewassen gaan groeien waar dat ongewenst is.   
• Inzaaien. Het inzaaien van bermen met kruidenmengsels is in meerdere opzichten 
ongunstig. In zaadmengsels zitten vaak exoten of gebiedsvreemde zaden die inheemse 
soorten kunnen verdringen, wat een negatieve weerslag heeft op de inheemse 
insectenfauna6. Bermen weerspiegelen uit zichzelf al - mits ecologisch beheerd - het 
streekeigen karakter van de flora. Dat gaat verloren als een standaardmengsel wordt 
ingezaaid. Ingezaaide bermen zien er soms kleurrijk uit, maar verdoezelen de echte toestand 
van de natuur. Hier raken we de waarde van de natuur als signalerend instrument kwijt. 
Verder wordt bij ingezaaide bermen de indruk gewekt dat natuur op korte termijn maakbaar 
is, terwijl dat niet het geval is. Inzaaien (mits inheems) kan wel waarde hebben om draagvlak 
bij inwoners te creëren voor een wat ‘ruiger’ beheer van bermen. De inheemse ingezaaide 
planten handhaven zich in deze overgangsfase (of niet, dan verdwijnen ze vanzelf). Zo wordt 
de overgang naar ecologisch bermbeheer voor omwonenden een positieve ervaring. Goede 
communicatie is hier van groot belang! Het Bioteam ziet inzaaien in deze situaties als een 

                                                             
6 https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26092  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26092
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éénmalig hulpmiddel totdat door duurzaam ecologisch beheer de “gewone natuur” 
terugkeert en ons soms ook weer gaat verrassen.   
• Zwarte grond. In sommige bermen is een humusrijke teeltlaag aangebracht. Dit 
beperkt de mogelijkheid om streekeigen vegetaties tot expressie te laten komen. Het 
verwijderen van zo’n laag wordt aanbevolen.  
• Gazons. Zeer goede kans op het ontwikkelen van hoge biodiversiteit voor planten en 
kleine diertjes ontstaat bij een lagere maaifrequentie. Als het maaisel enkele dagen mag 
blijven liggen om te drogen en pas dan wordt verwijderd (hooien) blijven er zaden en 
diertjes achter. Een aanvullende stimulans voor de natuur bij gazons is een overgangszone 
creëren met het bosplantsoen (voorbeeld: weitje aan de Borgerweg). Als deze zone 1x in de 
twee of drie jaar wordt gemaaid (of jaarlijks, maar waarbij een wisselende 20% blijft staan), 
kan hier een mantel- en zoomvegetatie ontwikkelen. Op grotere gazons en in brede bermen 
(figuur 47) is het invoeren van ‘meanderend maaien’ ofwel het zogenaamde sinusbeheer7 8 
goed mogelijk.  
 
Omvorming van gazons vraagt wel een genuanceerde aanpak. Niet overal is het gewenst om 
het intensief gemaaide gras te vervangen maar waar het wel kan levert het al snel veel 
biodiversiteit op. Nader onderzoek naar deze kansen is aan te raden. De gemeente kan het 
aangrijpen om de biodiversiteit te verhogen, en tegelijkertijd voldoende gazon te blijven 
bieden aan haar inwoners.  
 
In bijlage 6 wordt een concreet voorstel gedaan voor ecologisch bermbeheer 2.0. 
 

                                                             
7
 https://edepot.wur.nl/404139     Sinusbeheer 

8 https://www.vlinderstichting.nl/sinusbeheer/  

https://edepot.wur.nl/404139
https://www.vlinderstichting.nl/sinusbeheer/
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Figuur 47: Brede bermen, zoals hier langs de Schulpweg in Aerdenhout, zijn zeer geschikt 
voor ecologisch maaibeheer 2.0 (zie 10.1 en bijlage 6) of voor het invoeren van sinusbeheer. 
Foto: Antje Ehrenburg 
 

4.7.6 Plantsoenen 

Onder plantsoenen verstaan we de niet-grazige kleine of grotere groenstroken en openbare 
tuinen zoals perken, wegvakken, overhoeken, stadsparkjes etc. Er kan van alles groeien: een 
combinatie van vaste planten, bodembedekkers, (sier)heesters (figuur 48), soms ook met 
lage grassen of gazon en solitaire bomen (figuur 42). Hagen, solitaire bomen en 
laanbeplantingen worden apart onder de loep genomen. 
 
In plantsoenen verlopen de processen langzaam. Een boom of struik is niet van de een op de 
andere dag uitgegroeid ook al zouden we dat misschien wel willen! Het veranderingsproces 
naar een biodiverser plantsoen verloopt daarom ook langzaam. Soms kan in een bestaande 
rand wel al snel meer biodiversiteit worden bereikt. Als plantsoenen aan vernieuwing toe 
zijn, wordt gekozen voor een zo biodivers mogelijke invulling. Dit vraagt telkens om 
maatwerk. Het is een leerproces voor alle groenmedewerkers over de ontwikkeling van de 
vegetatie en het toegepaste beheer. Steeds beter zijn we in staat om het biodiverse beheer 
op de beste manier toe te passen. Uiteindelijk worden bewoners en groenmedewerkers 
beloond met meer vlinders, vogels en een hogere belevingswaarde.  
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In deze paragraaf geven we algemene en soms ook toegepaste informatie over welke 
mogelijkheden er zijn om biodiversiteit te verhogen. Niet alles is overal toepasbaar. 
Voortdurend geldt: “Waar het kan moet het en waar we denken dat het niet kan, zijn we 
innovatief” (zie ook 7.2). Knelpunten bieden soms onverwachte kansen. Ruimte, goede 
communicatie, draagvlak van omwonenden en groenmedewerkers zijn allemaal  
noodzakelijk om uitvoering te geven aan het biodiverse beheer.   
  
Functies 
Plantsoenen vervullen een functie in de ecologie van de wijk. Een groene wijk wordt hoog 
gewaardeerd door bewoners en geeft een positieve impuls aan de natuur. Plantsoenen 
leveren ecosysteemdiensten (zie kader blz. 25). Vogels nestelen en foerageren er op 
insecten, vruchten en zaden. Vleermuizen volgen dikwijls een route langs lanen en de groene 
randen in de plantsoenen. Ze gebruiken deze randen als jachtgebied. Grondgebonden 
zoogdieren zoals egel, pad, bosmuis of kleine marters vinden tussen de struiken dekking en 
een plek om te verblijven. Plantsoenen worden daarom de  groene vingers in de wijk 
genoemd en brengen de natuur dichter bij de bewoners.    
 

Huidig beheer 
Het huidige beheer van de plantsoenen bestaat uit:  

 vrijhouden van de eerste meter langs paden en randen van ongewenste kruiden 
(schoffelen); 

 bosplantsoen wordt voor een deel uitgemaaid;  

 overhangende struiken en boomtakken worden gesnoeid of teruggezet;  

 zichtlijnen blijven open;  

 zwerfvuil wordt geruimd;   

 gazon wordt gemaaid;  

 bomen en struiken worden tijdig vervangen;  

 hagen worden gesnoeid of geschoren en laanbomen waar nodig opgekroond tot de 
wettelijke norm;  

 boomspiegels worden waar nodig vrijgehouden.  
 

Het beheer is gericht op eenvoud in het beeld. De beheertechniek is natuurvriendelijk. Zo 
wordt geen gif gebruikt en waar mogelijk blijft snoeihout achter of worden stammen 
gebruikt als verkeersgeleiding. Bij aanplant wordt gebruik gemaakt van vlindervriendelijke  
struiken maar ook streekvreemde soorten. Bij aanplant van een nieuw plantsoen of planten 
wordt nog humusrijke grond toegevoegd op de natuurlijk aanwezige schrale zandige 
ondergrond. Er wordt rekening gehouden met de samenstelling van de grond en de 
grondwaterstand.  
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Figuur 48: Een plantsoen aan de Cearalaan in Overveen met diverse struiken. Linksvoor bloeit 
gewone vogelmelk. April 2020. Foto: Antje Ehrenburg 
 
Knelpunten en/of kansen 

 Indien een perk aan vervanging toe is, kan gekozen worden voor eenvoudig te 
beheren streekvreemde struiken, maar dat levert weinig biodiversiteit op. De 
vervanging biedt juist kansen om zo biodivers mogelijk aan te planten. Uiteraard 
vraagt dit maatwerk naar ruimte en draagvlak; 

 Plantsoenen zijn onderling soms slecht verbonden met hun omgeving terwijl het de 
‘stepping stones’ kunnen zijn in de wijk. Waar kansen liggen om plantsoenen te 
verbinden verhoogt dat de biodiversiteit; 

 Het regelmatig schoffelen in plantsoenen draagt bij aan een gemeenschap met 
pionierplanten: weliswaar een natuurlijke vegetatie, maar door het regelmatig 
ingrijpen zeer beperkt in ontwikkeling en soortenrijkdom. Het is ook mogelijk om 
ongewenste planten d.m.v. uittrekken te verwijderen en zo een onderhoudsarme 
natuurlijke vegetatie te ontwikkelen;  

 Biodivers beheer geeft plantsoenen een natuurlijker uiterlijk en is meer gevoelig voor 
invangen van zwerfvuil. Omwonenden klagen dan soms over het zwerfvuil en vinden 
het maar een rommeltje. Regelmatig ruimen van zwerfvuil is naast voorlichting en 
uitleg essentieel voor het slagen van biodivers beheer. Gelukkig is het huidige niveau 
van de gemeente Bloemendaal voor het opruimen van zwerfvuil zeer hoog (wordt 
gewaardeerd met een 8) en biedt juist daarom biodivers beheer een grote kans; 

 Laan- en solitaire bomen hebben een geheel eigen biodiversiteit en dynamiek. Het 
vele snoeiwerk en de soms slechte condities langs de straat vergen veel van deze 
bomen. Daarom wordt vaak gekozen voor een sterke soms uitheemse boomsoort. 
Afhankelijk van de standplaats en rekening houdend met cultuurhistorie kan bij 
herplant worden gekozen voor inheemse streekeigen bomen. 

 Oude bomen kunnen zeer kostbaar worden door jaarlijkse veiligheidsinspectie en 
onderhoud (VTA). Juist deze bomen zijn meestal van grote ecologische en cultuur-
historische betekenis, vanwege: boomholtes, boom-ecosysteem, 
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epifytengemeenschap (verborgen biodiversiteit, zie figuur 8), beeldbepalend, functie 
als verbindingsroute, sierfunctie, bijzondere soort en ouderdom.  

 Kap van oude en zieke bomen is soms onvermijdelijk. De oude stammen kunnen 
daarna als verkeersgeleiding een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit (o.a. 
paddenstoelen en insecten). Dood hout leeft!  

 Hagen vormen zelden een knelpunt. Hagen vormen goede natuurlijke afscheidingen 
tussen bv fietspad en weg, en zijn tevens snelwegen voor veel dieren die onder de 
dekking van de haag, soms met een randje ruigte, zich verplaatsen. Hagen zijn 
daarom geschikt als ecologische verbinding. Gemengde hagen met bloem- en 
besdragende inheemse soorten zijn bovendien een eldorado voor insecten en vogels.  

 
Potenties en mogelijkheden 
* Waar plantsoen grenst aan gazon en kruidenrijk gras zijn er mogelijkheden voor 
ontwikkelen van een zoom. Ook in de één meter zone van plantsoenen die nu nog wordt 
geschoffeld liggen kansen voor ontwikkeling. De breedte van de zoom is afhankelijk van de 
beschikbare ruimte maar een halve meter is al voldoende. Tussen gazon of kruidenrijk gras 
en struweel ontstaat dan een geleidelijke overgang. Het voegt een extra structuur- en 
vegetatietype toe en levert zo een bijdrage aan de biodiversiteit. Diverse dagvlinders komen 
juist in deze zone voor zoals de citroenvlinder. Het is met recht de gele ambassadeur van het 
inheemse bosplantsoen. (figuur 22). 
* Indien het creëren van een zoom kan samengaan met omvorming van uitheemse cultivars 
naar streekeigen bloem- en besdragende soorten levert dit veel biodiversiteit in het 
struweelrijke plantsoen (figuur 49). Omvorming gebeurt bij voorkeur door spontane 
natuurlijke ontwikkeling en eventueel door aanplant van streekeigen soorten. 
* Door de overwegend schrale zandgronden is een hoge biodiversiteit te verwachten. 
Sommige soorten kunnen echter op een negatieve manier de boventoon gaan voeren. Het 
slechts verwijderen van die ongewenste planten is een geschikte optie in de ontwikkeling 
naar een stabiele inheemse plantengemeenschap.  
*Op veel plekken bestaan mogelijkheden om verbindingen tot stand te brengen door 
biodivers beheer van bermen en gazons. Zo ontstaat in de woonwijk een netwerk van 
natuurlijke eilandjes verbonden door groene vingers in de wijk. Vooral voor grondgebonden 

soorten als egels en marterachtigen, maar ook voor gewone pad en muizen is zo’n groen 
netwerk van groot belang. 
 

 
Figuur 49: De waardplanten van de citroenvlinder: wegedoorn (links) en sporkehout in 
vrucht. Foto’s: Ben Kruijsen 
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* Sierperken met kruidachtige vaste planten zijn bij herinrichting eenvoudig om te vormen 
door gebruik te maken van streekeigen planten. Soms volstaat verwijderen van de oude 
beplanting om zo de natuur de ruimte te geven om spontaan te ontwikkelen. Indien een 
sierlijker perk gewenst is, kan worden gekozen voor bloemrijke waard- en drachtplanten 
voor insecten waaronder vlinders (waaronder koninginnekruid). Inzaaien met bloemrijke 
mengsel wordt afgeraden (zie Bermen en gazons, 4.7.5).    
* Boomspiegels van (laan)bomen in verharding zijn in potentie kleine oasen van 
biodiversiteit in een stenige omgeving. Naast kruidachtigen kunnen ook mossen floreren op 
de boomvoeten. Dat geeft niet alleen veel biodiversiteit, maar ook een fraai beeld. Maaien 
in plaats van schoffelen biedt ook potenties om deze oasen te ontwikkelen. Voorzichtigheid 
is geboden bij pas aangeplante bomen, en ook bij ondiep of zelfs blootliggende wortels van 
oudere laanbomen.   
* In Bloemendaal kunnen omwonenden een boomspiegel adopteren. Mits met de juiste 
ecologische begeleiding kan ook deze beheervorm meer biodiversiteit opleveren. Bovendien 
verhoogt het de betrokkenheid van burgers bij hun eigen omgeving. We raden de gemeente 
aan om de checklist waarop boomspiegels op geschiktheid worden beoordeeld te 
publiceren, zodat burgers weten wanneer ‘hun’ boomspiegel wel of niet geadopteerd kan 
worden. 
* De soortkeuze voor solitaire bomen is heel bepalend voor de biodiversiteit. Inheemse 
streekeigen bomen bieden een grotere potentie voor biodiversiteit. Ze zijn aangepast aan 
het klimaat en het ecosysteem in de buurt. Inheemse laanbomen kunnen bijzondere mossen 
en korstmossen herbergen met name op oude essen, iepen, zomereiken en beuken. Voorts  
is de soortenrijkdom onder de insectenfauna rondom een zomereik van nature al aanwezig 
(ook de ongewenste). Een zomereik kent een insectenfauna van zo’n 200 soorten.  
 

 
Figuur 50: Plantsoen met eenvormige uitheemse lage struikbegroeiing in Bennebroek. Op 
termijn kan dit vervangen worden door bv inheemse duinroos. Foto: Ben Kruijsen 
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Voor- en nadelen van verschillend plantsoenbeheer 
 Gebruik van inheemse streekeigen bloem- en besdragende soorten Dit betreft 

soorten die van nature in de omgeving groeien en spontaan mogen opkomen of 
eventueel vanuit de eigen streek gecultiveerd in de handel zijn. Een ander voordeel is 
dat inheems streekeigen plantmateriaal beter is aangepast aan de lokale milieu 
omstandigheden. Het gaat er om dat de genetische samenstelling van het 
plantmateriaal inheems en streekeigen is. Plantmateriaal van andere genetische 
samenstelling vervuilt de lokale wilde populatie. Zo zijn wilde lindes en sommige 
rozensoorten (bijna) verdwenen uit Nederland. Een ander voorbeeld is sleedoorn. Veel 
sleedoorns die nu worden aangeplant, bloeien weken eerder dan de inheemse 
planten. Daardoor kunnen allerlei insecten niet leven op deze aangeplante exemplaren 
en hun verwilderde nazaten. Dit heeft dus grote invloed op de biodiversiteit want geen 
insecten betekent geen vogels en andere insecteneters.  

 Dat het niet saai hoeft te worden blijkt uit de volgende lijst met bruikbare soorten 
voor aanplant: kardinaalsmuts, gewone vogelkers, éénstijlige meidoorn (figuur 51), 
wegedoorn, hondsroos, egelantier, wilde kamperfoelie, wilde liguster, gewone vlier, 
Gelderse roos en duinroos (figuur 50). Streekeigen bomen betreft soorten van het 
eiken-abelenbos zoals zomereik, lijsterbes, ruwe berk en op vochtige gronden zwarte 
els, sporkehout, wegedoorn en op wat drogere gronden iep, beuk en haagbeuk. 
Ratelpopulier en witte abeel komen voor in het duin, maar zijn minder geschikt voor 
plantsoenen.  

Figuur 51: Inheemse eenstijlige meidoorn in vrucht. Foto: Ben Kruijsen 
 

 Aanplant van inheemse streekeigen soorten draagt bij aan natuurlijke ontwikkeling 
van een plantsoen. De aanplant kan worden overwogen in delen van het plantsoen 
waar bijvoorbeeld exoten zijn verwijderd. Als jonge aanplant ruim wordt geplant en 
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daardoor in de natuurlijke vorm kan uitgroeien, is het makkelijker om eventueel 
ongewenste kruiden te maaien en wordt snoeien overbodig.  

 Grondverbetering. Bij herinrichting van een plantsoen wordt soms grondverbetering 
toepast met humusrijke grond om de nieuwe aanplant te stimuleren. Hiermee  wordt 
de oorspronkelijke bodem en het bodemleven verstoord. Een bijeffect kan een 
ongewenste voedselrijke pioniervegetatie die de inheemse soorten verdringt.  
Biodivers beheer gaat uit van een goed voorbereid plantgat rechtstreeks in de 
ongestoorde bodem. Ter stimulatie van de beplanting kan een humusrijke gift in het 
plantgat worden toegevoegd. Bodembedekking en bodemleven blijven ongestoord. 

 Bodembedekkers. Het gebruik van bodembedekkers onder beplanting voorkomt 
ongewenste kruidengroei, maar geeft weinig ruimte aan natuurlijke ontwikkeling. In 
veel gevallen zal grondverbetering nodig zijn, hetgeen ook ongewenst is voor een 
natuurlijke ontwikkeling. Indien bodembedekkers worden gebruikt kies dan voor 
inheemse streekeigen soorten. 
Op het schrale duinzand kan vervolgens een fraaie kruidlaag ontstaan met soorten 
onder struweel; gewone salomonszegel, stinkende ballote, lelietje der dalen, klein 
springzaad, groot heksenkruid, glad parelzaad, valse salie, winterpostelein, look-
zonder-look of in de volle zon: slangenkruid, kromhals, steenraket, hemelsleutel, 
muurpeper, wilde marjolein, grote tijm, zeepkruid en hondstong etc. 

 Schoffelen wordt tot heden nog wel toegepast in Bloemendaal. Indien op termijn met 
inheemse streekeigen soorten een ondergroei is gerealiseerd kan schoffelen 
achterwege blijven. Selectief verwijderen van ongewenste planten door uittrekken 
vervangt dan het schoffelen. De overgang naar dit type beheer kan geleidelijk gaan.  

 Snoeien van struweel. Ter voorkoming van overhangende takken boven paden is 
snoeien soms noodzakelijk. Indien wordt gesnoeid, doe het dan grondig en zet de 
meeste struiken terug tot kniehoogte zodat niet telkenmale snoei nodig is. Bij ruime 
aanplant waarbij natuurlijke vormgroei ontstaat, is snoei meestal overbodig.  

 Vormsnoei en veiligheid. Vormsnoei aan solitaire bomen en opkronen langs wegen en 
paden is een technische en verkeerswettelijke aangelegenheid. Indien de solitaire 
boom ruim staat, kan snoeien achterwege blijven en de boom in de natuurlijke vorm 
uitgroeien. In Bloemendaal worden laanbomen langs wegen niet hoger dan 4,4 meter 
opgekroond (minimale eis uit Wegenverkeerswet), zodat hun vorm zo goed mogelijk 
behouden blijft. 

 Klepelen van beplanting (= maaien waarbij de planten verpulveren en het verpulverde 
maaisel blijft liggen) geeft forse beschadigingen aan beplanting. Dit put beplanting uit 
en draagt bij aan onnodig snelle herinrichting. Het spreekt voor zich dat de methode 
biodiversiteit niet in de hand werkt. In Bloemendaal wordt deze methode niet 
toegepast en wordt uitsluitend extensief beheer zoals met een heggenschaar 
toegepast.   

 Exoten beheer. In plantsoenen zijn door aanwonenden soms struiken of kerstbomen 
neergezet die te groot werden voor de eigen tuin. Dit zijn soms woekerende exoten die 
zich uiteindelijk ook kunnen verspreiden in nabijgelegen natuurgebied (bv. bamboe). In 
het verleden zijn ook door de gemeente soorten aangeplant (mahonia, cotoneasters) 
die een dergelijk effect hebben. In de paragraaf exoten (zie 4.9) wordt hier meer 
aandacht aan besteed. Voor het beheer van plantsoenen wordt aangeraden deze 
soorten actief te verwijderen. Op de vrijgekomen plekken is ruimte voor de inheemse 
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streekeigen bloem- en besdragende soorten. Illegaal aangeplante heesters en bomen 
worden reeds door de gemeente verwijderd en de omwonenden erop aangesproken. 

 
Biodivers beheervoorstel plantsoenen en bomen 

 Bij herinrichting van plantsoenen wordt, indien spontane ontwikkeling geen optie is, 
alleen nog gebruik gemaakt van inheemse streekeigen bloem- en besdragende 
soorten. Uitheemse struiken en exoten worden op den duur verwijderd; Tot de 
inheemse struiken behoren kardinaalsmuts, gewone vogelkers, éénstijlige meidoorn 
(figuur 51), wegedoorn, hondsroos, egelantier, duinroos, wilde kamperfoelie, wilde 
liguster, gewone vlier en Gelderse roos; 

 Natuurlijke vormgroei van struiken en bomen heeft de voorkeur; 

 Aanplant zonder grondverbetering rechtstreeks in de bodem met voorbereid 
plantgat; 

 Aanplant van solitaire bomen houdt rekening met verkeerstechnische en 
ondergrondse aspecten. Ook hier geldt dat ruime aanplant uiteindelijk minder 
onderhoud geeft en meer kansen voor de boom; 

 Terughoudend snoeien van aanplant langs paden en wegen en indien noodzakelijk 
grondig; 

 Selectief wieden van ongewenste planten heeft de voorkeur boven schoffelen. 

 Spontane ontwikkeling van ondergroei door afwachten en dragen bij aan verhogen 
van de biodiversiteit. 

 Waar mogelijk aanplant met elkaar verbinden door ruigtestroken en aanplant van 
soortenrijke hagen of plantsoen. Hierdoor ontstaat een groen netwerk in de 
woonwijk; 

 Communicatie met bewoners en groenmedewerkers leidt tot succes! 
 
Tenslotte  
Het Bioteam realiseert zich dat biodivers beheer een grote verandering is. We willen dan ook 
benadrukken dat het gaat om een ontwikkelingsproces over een periode van tien tot vijftien 
jaar. 
Om ervaring op te doen met de nieuwe beheermethoden en met communicatie wordt 
aangeraden te starten met een aantal proefvlakken, een en ander in samenwerking met een 
ecoloog. Hierbij wordt het beheer gevolgd en zo nodig aangepast. Maatwerk blijft voorop 
staan. 
 

4.8 Bosparken 

Een groot oppervlak natuur wordt in de Gemeente Bloemendaal ingenomen door de 
bosparken, de grote openbaar toegankelijke parken zijn in beheer bij de gemeente (zie 
figuur 33). De bosparken liggen voornamelijk in de Jonge Duinen en één op een strandwal: 
het Bloemendaalse Bos. Een deel van de bosparken maakt onderdeel uit van het Natura-
2000 gebied Kennemerland Zuid en sluit hier nagenoeg naadloos op aan.  
De bosopstanden in de bosparken bestaan deels uit natuurlijk binnenduinbos afgewisseld 
met open duinvegetatie uit de Jonge Duinen (figuur 52), deels uit 17-eeuwse 
landgoedbossen die zijn aangeplant volgens een ontwerp, en deels uit aanplant van veel 
recentere datum, o.a. Caprera en Brouwerskolkpark. In de landgoedbossen vinden we 
statige oude laanbeplantingen met beuken en lindebomen met brede bermen (figuur 53). 
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Hier liggen veldjes en zichtlijnen al dan niet extensief beheerd ten behoeve van recreatie. 
Stinsenplanten in het voorjaar en paddenstoelenrijkdom in het najaar sieren de brede 
bermen. De Engelse landschapstijl domineert. In de loop van de tijd is het onderhoud 
geëxtensiveerd en kregen de bossen een natuurlijker karakter door verwildering. 
 
In maart 2007 stemde het college van Bloemendaal in met een herstelplan voor de 
bosparken. Daartoe werd per park onderzoek gedaan en een herstelplan opgesteld. De 
afgelopen tien jaar is achterstallig beheer en onderhoud uitgevoerd. Met de inwoners van de 
gemeente is over de te nemen maatregelen en de wensen gecommuniceerd in 
klankbordgroepen. Inmiddels zijn alle plannen uitgevoerd. Deze zijn gericht op gebruik van 
het park, zoals zonering naar recreatie en natuur, paden, landschappelijk herstel en ruimte 
voor de hond. Daarnaast zijn zij gericht op natuurontwikkeling door begrazing met schapen, 
herstel van natuurlijke duinbegroeiing, bosverjonging, variatie vergroting en het onderhoud 
van poelen en watergangen (zie verder bijlage 13). 
 

 
Figuur 52: In het bospark Enschedepark/Kopje van Aerdenhout op de hoge binnenduinrand 
staan eeuwenoude duineiken verscholen. Dat dit voormalig hakhout is, is te zien aan de vele, 
min of meer in een cirkel staande, ooit gekapte stammen. Foto: Norbert Daemen 
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Figuur 53: Statige laan in het Bloemendaalse Bos: dit bospark behoorde van oorsprong tot 
een landgoed. Juni 2020. Foto: Antje Ehrenburg 

4.8.1 Functie en natuurwaarden 

De bosparken hebben een recreatieve functie voor de inwoners van de gemeente. De 
recreatie bestaat voornamelijk uit wandelen, trimmen, fietsen en uitlaten van de hond. Voor 
een klein deel worden de parken gebruikt voor kleine evenementen. De bosparken vervullen 
ook een functie voor natuurbeleving en natuuronderzoek. De bosparken leveren daarmee 
een groot aandeel aan ecosysteemdiensten, bijvoorbeeld omdat zij rust en ontspanning 
geven.  
De bosparken hebben bijzondere betekenis voor broedvogels. In een broedvogelonderzoek 
van Amsterdamse parken is geconstateerd dat ondanks een sterke recreatiedruk hoge 
broedvogeldichtheden in deze parken voorkomen, mits rustige zones aanwezig zijn (van 
Groen, 2020). Het betreft vooral parken met oude bomen en een rijke bosstructuur. Deze 
kenmerken vinden we ook terug in de Bloemendaalse bosparken. Vooral de kleine 
zangvogels van de Fluiterrijke Bosvogelgemeenschap (Ruitenbeek et al 1990) maken gebruik 
van dit type parken. Boomklever, roodborst, merel, mezen, zwartkop, grote bonte specht, 
houtduif, Turkse tortel, zanglijster, boomkruiper, bosuil, ransuil, havik en sperwer zijn in de 
bossen aanwezig. Relevant voor de bestrijding van de oprukkende eikenprocessierups in 
eikenbossen is het gegeven dat mezen en boomklever tot de natuurlijke predatoren van 
deze rupsen behoren!  
Naast de grote zoogdieren ree en damhert zijn ook kleinere zoogdieren zoals egel, muizen, 
mol, eekhoorn en marterachtigen vertegenwoordigd. De boommarter lijkt zich in de 
bosparken goed te ontwikkelen en in de zomer van 2020 zijn met cameravallen jonge dieren 
waargenomen. Er is echter nog geen goed beeld van het nachtelijke leven in de bosparken. 
In bijlage 11 ‘Nachtleven ontrafeld’ is een onderzoeksvoorstel opgenomen. Vleermuizen, in 
bijzonder de boombewonende soorten zoals rosse vleermuis en watervleermuis, gebruiken 
boomholten en komen waarschijnlijk in groot deel van de bosparken voor, met name die 
met oude loofbomen. 
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Ook reptielen en amfibieën zoals hazelworm en zandhagedis in open stukken, gewone pad, 
bruine kikker en kleine watersalamander worden gevonden. De paddentrek in het voorjaar 
naar de waterrijke delen van de bosparken vraagt (figuur 54) ondanks de paddentunnels nog 
steeds slachtoffers maar zegt veel over de betekenis van de bosparken voor deze dieren.  
 

 
Figuur 54: Brouwerskolkpark: hoge natuurwaarden door kwelwater uit de duinen en de vele 
unieke soorten die hier voorkomen: padden, libellen en macrofauna. Foto: Antje Ehrenburg 
 
Zowel houtige – als kruidachtige vegetatie en geleidelijke overgangen daartussen zijn voor 
insecten belangrijk. Voorbeelden onder de dagvlinders zijn standvlinders als bont zandoogje, 
citroenvlinder, icarusblauwtje en boomblauwtje. Ook bloembezoekende bijensoorten en 
bodemfauna horen bij het bos. Zeldzamer zijn soorten van meer open gebied als de strikt 
beschermde nauwe korfslak in de strooisellaag onder de struiken, of soorten van het schone 
water uit de duinrellen met bijzondere steenvliegen en kokerjuffers. Ook de van oorsprong 
uitheemse gewone wijngaardslak is een minder algemene soort die kan worden 
aangetroffen. 
 
Zeer zeldzaam zijn intacte brongebieden langs de Nederlandse kust zoals die in Wandelpark 
Caprera met o.a. een goudveilsoort, stijve zegge, springzaadveldkers en pluimzegge (figuur 
55). Ook heel bijzonder  was het voorkomen van de zeer zeldzame vroege ereprijs op het 
Kopje van Aerdenhout. Of de zeldzame macrofaunagemeenschap in het water van de 
Brouwerskolk in het gelijknamige bospark (figuur 54). Dit zijn ecologische toplocaties die 
extra aandacht verdienen. 
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Figuur 55: Pluimzegge (Carex paniculata) in het brongebied van Caprera. Foto: Ben Kruijsen 
 

4.8.2 Knelpunten en bedreigingen 

In alle bosparken komen min of meer gelijkvormige knelpunten voor, en invloeden van 
buiten waarop het beheer weinig invloed heeft.  

 Depositie van stikstofoxide leidt tot verruiging van het duin met grassen als duinriet 
en in de bosparken grote brandnetel en braamstruwelen die zonder gericht beheer 
makkelijk de overhand kunnen krijgen. 

 Gewone esdoorn dreigt in de oude eikenbossen te gaan domineren als die zonder 
beheer niet wordt bestreden. Hetzelfde geldt voor  inlandse vogelkers die soms 
dominant aanwezig is.  

 Invasieve exoten vragen voortdurend om aandacht om te voorkomen dat er 
woekeringen optreden (figuur 56, zie ook 4.9 en bijlage 4).  

 De mogelijkheid voor het uitlaten van honden voorziet in een grote behoefte in alle 
bosparken. Ondanks instellen van zoneringen om honden aan te lijnen blijft het een 
knelpunt. Met name tijdens de broedtijd en de kraamtijd van de zoogdieren zijn 
loslopende honden een bedreiging voor de fauna. Het hondenbeleid blijft aandacht 
aanvragen!   

 Kosten: de beheerlasten van de bosparken drukken stevig op de begroting van de 
Gemeente Bloemendaal. Als overheidsinstantie bestaan er geen aanvullende 
subsidies zoals bij particuliere landgoederen of terreinbeherende instanties.  

 In de zomermaanden kunnen hangjongeren bosparken vervuilen met geluid, 
drinkgelag en het ‘nalaten van de schillen en de dozen voor het aangenaam 
verpozen’.  
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Figuur 56: In het gemeentelijk bospark Wilhelminaduin bij ’t Kopje worden de exoten 
mahonia en hemelboom bestreden. Foto: Norbert Daemen 
 

 Begrazing met schapen of andere grazers leidt ook niet altijd tot het gewenste 
resultaat in een bosgebied. Bij overbegrazing kan de totale ondergroei van een bos 
verdwijnen. De temporele begrazing met schapen in de bosparken draagt goed bij in 
de bestrijding van esdoorn en andere ongewenste opslag. Dit type beheer past goed 
in het toepassen van biodivers beheer.   

4.8.3 Potenties en kansen 

Natuurwaarden worden ook wel uitgedrukt in termen van diversiteit, zeldzaamheid, 
soortenrijkdom, natuurlijkheid, vervangbaarheid, betekenis in de ecologische structuur en 
kansen voor natuurontwikkeling. Zouden we deze onderwerpen per bospark een cijfer geven 
tussen de 1 en 5 en het gemiddelde nemen, dan scoren de bosparken bijzonder hoog. 
Behoud van wat er nu is, zal daarom uitgangspunt nummer één moeten zijn.  

 De bosparken hebben door hun ligging op de binnenduinrand, de aanwezigheid van 
brongebieden en op de oude strandwallen hoge potenties voor het verder 
ontwikkelen van bijzondere flora en fauna.  

 Een evaluatie van de herstelplannen vanuit een biodiversiteitsperspectief en het 
opstellen van nieuwe beheerplannen wordt daarom door Bioteam Bloemendaal 
aanbevolen.  

 Meeliftend op de voorstellen van het ecologisch maaibeheer 2.0  in bijlage 6 liggen er 
kansen op de open veldjes zoals het hondenveldje bij Caprera, om deze bloemrijk te 
ontwikkelen via hooiland- of sinusbeheer.  
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 Ontwikkelen van zoom- en mantelvegetaties als overgang naar het bos draagt bij aan 
overgangsmilieus en is van groot belang voor de insectenfauna. Deze 
bosrandverdichting maakt het ook voor honden moeilijker om in het bos te komen.  

 Heroverweging hondenaanlijnbeleid. Aanbevolen wordt in het broedseizoen honden 
aan te lijnen. 

 Het Bioteam beveelt ecologisch onderzoek aan in alle bosparken zodat de gemeente 
weet wat zij op flora- en faunagebied ‘in huis heeft’. Dit zal de basis vormen voor de 
natuurevaluatie van de bosparken en een aanzet geven voor toekomstige 
beheerplannen op biodiversiteitsleest geschoeid.  

 Heroverweging eigendom en/of beheer: een of enkele bosparken in beheer naar een 
natuurbeherende instantie (TBO). 

 
In bijlage 13 zijn per bospark de kansen en aanbevelingen van het Bioteam te vinden. 
 

4.9 Exoten en woekerende soorten 

Exoten wordt behandeld in een eigen paragraaf gezien de invloed van deze groep 
organismen op de biodiversiteit. Doel van deze paragraaf is Bloemendaal een handvat te 
geven in het omgaan met exoten en inheemse woekerende soorten. In bijlage 4 een lijst van 
voor Bloemendaal relevante soorten. De eikenprocessierups wordt in bijlage 5 uitgebreid 
toegelicht.  
In dit hoofdstuk worden behandeld:  
• definitie en achtergronden van invasieve exoten en inheemse woekerende soorten; 
• beleid en taken van de overheid voor invasieve exoten; 
• adviezen aan de gemeente hoe om te gaan met woekerende soorten. 

4.9.1 Definitie en achtergrond 

De Rijksoverheid hanteert de volgende definitie voor exoten:  
‘Een exoot is een plant, dier, of een ander organisme, dat van nature niet in Nederland 
voorkomt. Deze exoten komen door menselijk handelen in ons land terecht. Het gaat hierbij 
niet om soorten die elders in Europa inheems zijn en door klimaatsverandering oprukken 
naar Nederland’9. 
Een klein deel van de exoten kan zich vestigen in onze natuur en zich snel vermeerderen. Dit 
zijn de invasieve exoten10. Botanische voorbeelden zijn de Japanse duizendknoop (figuur 57), 
de Amerikaanse vogelkers (figuur 60), reuzenbereklauw, mahonia, hemelboom (figuur 59) 
en Japans steltgras (figuur 58). Bij de fauna kan men denken aan halsbandparkiet, grijze 
eekhoorn en muskusrat. 
Er zijn ook voorbeelden van exoten die niet (of niet meer) woekeren en zijn ‘ingeburgerd’ en 
zijn opgenomen in de Nederlandse Flora en Fauna. Het beste voorbeeld daarvan voor de 
duinen is het konijn (uitgezet sinds ca 130011). Andere aansprekende voorbeelden uit de 
regio Kennemerland zijn stinzenplanten waaronder veel voorjaarsbloeiers zoals krokus. Het 
geeft aan dat het definiëren van exoten soms lastig en tijdgebonden is. 

                                                             
9 https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/invasieve-
exoten  
10

 https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten  
11

 https://thg.verloren.nl/_file/144817/Dam,_van_P.J.E.M._-_Het_Hollandse_duinkonijn_in_kaart_-
_jaargang_2002-3.pdf  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/invasieve-exoten
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/invasieve-exoten
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten
https://thg.verloren.nl/_file/144817/Dam,_van_P.J.E.M._-_Het_Hollandse_duinkonijn_in_kaart_-_jaargang_2002-3.pdf
https://thg.verloren.nl/_file/144817/Dam,_van_P.J.E.M._-_Het_Hollandse_duinkonijn_in_kaart_-_jaargang_2002-3.pdf
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Woekerende soorten kunnen inheemse andere soorten verdringen. Zo kan de Amerikaanse 
vogelkers het oorspronkelijke struweel in de duinen verdringen, en watercrassula de 
vegetatie van vochtige valleien. Amerikaanse rivierkreeften kunnen sloten ‘leegeten’.  
 

 
Figuur 57: Japanse duizendknoop – hier langs de spoorlijn bij de Kleverlaan - is een van de 
meest woekerende en zeer lastig te bestrijden invasieve exoten. Midden en rechts een grote 
plek met deze soort, in het midden bruin en recent doodgespoten (Prorail), rechts niet 
beheerd. Juni 2020. Foto: Antje Ehrenburg 
 
Invasieve soorten kunnen ook nadelig zijn voor:  

 menselijke gezondheid, veiligheid of economie. Zo kan Japanse duizendknoop 
funderingen ontwrichten en kan grote waternavel watergangen blokkeren waardoor 
het waterpeil stijgt en kelders onderlopen; of de tijgermug die het Zika-virus 
overdraagt. 

 Exoten zijn geen toevoeging aan de biodiversiteit. Zij komen uit een ander 
ecosysteem en vormen hier een bedreiging voor de biodiversiteit. De soort is 
‘verhuisd’ maar zijn ecosysteem is niet mee verhuisd. Vaak ontbreken daardoor de 
natuurlijke vijanden, waardoor soorten kunnen gaan woekeren. Er zijn ook soorten 
die door de klimaatsveranderingen hun areaal in Europa naar het westen of noorden 
verplaatsen. Vaak zijn dit soorten die we als een verrijking beschouwen voor onze 
inheemse flora en fauna. Omdat ze hier op eigen kracht komen, rekenen we ze 
weliswaar niet tot de exoten, maar deze soorten kunnen toch explosief toenemen in 
ons land. De eikenprocessierups en de buxusmot zijn hiervan voorbeelden. We 
rekenen ze tot de woekerende inheemse soorten.  

 
Ook soorten die reeds langer in ons land voorkomen en door uitbreiding of dispersie overlast 
veroorzaken zoals damherten en vossen komen hier aan bod.  
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Hoe komen exoten hier terecht? Enkele voorbeelden: 

 handel van tuin- en aquariumplanten en dieren en vervolgens verwildering via 
ontsnapping uit tuinen, het dumpen van tuinafval, zoals Japans steltgras in het 
Van Haemstedepark (figuur 58);  

 de tijgermug als verstekeling met sierbamboo; 

 het ontsnappen of uitzetten van ‘huisdieren’ zoals nijlgans, halsbandparkiet en 
verschillende schildpadsoorten en vissen als zonnebaars; 

 de bewuste aanplant van exoten in de vorige eeuw zoals Amerikaanse vogelkers 
in bossen door o.a. Staatsbosbeheer ‘ter verbetering van de bosstructuur’(figuur 
60); 

 het uitzetten van vissen; 

 het meeliften uit het buitenland van insecten, zaden en vruchten met 
vakantiegangers of met vervoermiddelen als auto’s, treinen en schepen; 

 het slepen met grond waarin minieme wortelresten zitten die kunnen uitgroeien 
tot nieuwe woekerplekken, zoals Japanse duizendknoop (figuur 57). 

 

 
Figuur 58: Japans steltgras – ontsnapt uit tuinafval - overwoekert het Van Haemstedebos in 
Aerdenhout, april 2020. Foto: Antje Ehrenburg 
 

4.9.2 Beleid en beheer door overheden 

De algemene lijn is, dat de overheid naar de inwoners een communicatieve maar ook een 
handhavende rol heeft ter voorkoming van verspreiding van exoten. Voor een aantal soorten 
geldt een Europees import- en kweekverbod. Bij andere is het ook verboden om ze in bezit 
te hebben, weer andere worden actief bestreden, met als criterium volksgezondheid (bv 
reuzenbereklauw) of verdringing van inheemse flora en fauna (bv Amerikaanse vogelkers). 
 
Europees en rijksbeleid 
Er is een ‘Europese exotenverordening’; deze verplicht lidstaten invasieve exoten te 
verwijderen dan wel te beheren zodat verspreiding en schade worden voorkomen (Bron: 
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Onderbouwing strategie Unielijstsoorten – EU verordening 1143/2014). Deze verplichting is – 
gedeeltelijk gedelegeerd aan de provincies. Bij de verordening is een lijst met soorten 
toegevoegd, de zogenaamde Unielijst. In de lijst staan soorten die uitgeroeid of beheerst 
moeten worden. Deze Unielijst is niet uitputtend. Er zijn ook invasieve exoten die niet op de 
Unielijst staan. De provincies kunnen aanvullend invasieve soorten ter bestrijding opnemen. 
In de bijlage bij deze paragraaf is de lijst van soorten met enige relevantie voor de gemeente 
Bloemendaal door ons aangevuld met de andere soorten die plaatselijk woekeren of overlast 
veroorzaken. 
 

Relevante vragen  
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geeft handvaten om de bestrijding van de 
verschillende soorten te kunnen prioriteren. Het is tevens behulpzaam bij het maken van 
afspraken tussen overheden, terreinbeheerders en andere betrokkenen (bron: MNLV 2016 
Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit/ NVWA).  
Uitroeien of beheersen van exoten is afhankelijk van onder meer: 

 hoe invasief/verdringend een soort is;  

 of hij schade toebrengt aan mens en dier (ziekten en plagen);  

 of hij op een plek staat die een probleem geeft; 

 hoe groot de populatie en verbreiding zijn; 

 wat de kosten van uitroeien dan wel beheersen zijn; 

 of er een effectieve methode is om de soort te bestrijden of beheersen; 

 of er een wettelijke verplichting tot bestrijden is;   

 of juist die van een naburige beheerder een bron van exoten kan zijn.  
 
Provinciaal beleid 
Provincies kunnen invasieve soorten die niet op de Unielijst staan opnemen die bestreden 
moeten worden. De Provincie Noord-Holland heeft nog geen programma of duidelijk beleid 
voor exoten. Wel is zij vergunningverlener aan organisaties die soorten van de Unielijst 
willen bestrijden Voorbeeld: wasbeerhond12 : de provincie Noord-Holland treedt op als 
vergunningverlener voor natuurbeheerder Natuurmonumenten, die deze soort kan gaan 
bestrijden. De provincie Noord-Holland is projectmatig actief in het Oostelijk 
Vechtplassengebied13. De provincie Utrecht heeft een Programma invasieve exoten met een 
eigen subsidieregeling14. 
 
 

Beleid gemeente Bloemendaal  
Sinds 1997 heeft de gemeenteraad besloten om niet meer te jagen op dieren in de 
gemeente. Tot die tijd werd het aantal vossen, kraaien, kauwen, konijnen etc. actief 
beheerd. De enige uitzondering is indien fauna-overlast consequenties heeft voor de 
volksgezondheid en/of veiligheid. Enkele voorbeelden: damherten, ganzen en 
eikenprocessierupsen: 

                                                             
12https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-3125.html  
13

 https://www.noord-
holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Oostelijke_Vechtplassen/Thema_s_projecten/Bestrijding_exoten  
14 https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/biodiversiteit-invasieve-exoten  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-3125.html
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Oostelijke_Vechtplassen/Thema_s_projecten/Bestrijding_exoten
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Oostelijke_Vechtplassen/Thema_s_projecten/Bestrijding_exoten
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/biodiversiteit-invasieve-exoten
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 In de duinen is de populatie damherten de laatste decennia sterk gegroeid. Een paar 
jaar geleden is door de provincies Noord- en Zuid-Holland vastgesteld dat 
populatiebeheer de enig mogelijke oplossing is voor de aanrijdingen, de 
landbouwschade, het dierenleed en de schade aan flora en fauna. Op verzoek van de 
provincie Noord-Holland heeft de gemeente Bloemendaal toestemming gegeven 
voor damhertenbeheer op de Bloemendaalse Zeeweggronden, om het aantal 
verkeersongevallen te verlagen;  

 Het Rijk en de provincie vragen aan gemeentes om het aantal ganzen te reduceren 
binnen de 10 en 20 kilometer zone rond Schiphol, vanwege de veiligheid voor de 
luchtvaart; 

 Als rupsen zoals de eikenprocessierups of de bastaardsatijnrups opduiken in 
Bloemendaal, bestrijdt de gemeente die ook, op verzoek van de GGD, wederom 
vanwege het gevaar voor de volksgezondheid.  

 
De gemeente ontvangt geregeld verzoeken ter bestrijding van overlast door flora- of fauna-
elementen. Zij volgt daarbij de richtlijnen van de NVWA ter toetsing van de vraag al dan niet 
in actie te komen. Zij stelt zich daarbij de vragen die staan geformuleerd op de vorige pagina. 
Daarbij speelt een belangrijke rol of (inter)nationaal de noodzaak tot bestrijding vereist/ 
verplicht is. Toetsing van de Wet Natuurbescherming speelt tevens een belangrijke rol. Ook 
volgt de gemeente de landelijke ontwikkelingen rond het thema bestrijding exoten en 
woekerende soorten.  
 
We onderscheiden vier categorieën van voor de gemeente relevante plaagsoorten: 
a) verplicht te bestrijden soort conform de Europese Unielijst 
b) overige exoten 
c) overlast veroorzakende inheemse soorten 
d) te verwachten soorten 
 

In bijlage 4 geven we een overzicht van deze voor de gemeente relevante soorten per 
categorie en gaan we in op de effecten voor de biodiversiteit en het gewenste beheer. 
 

4.9.3 Hoe om te gaan met invasieve exoten en woekerende soorten? 

 
Overlegplatform 
Het Bioteam adviseert de gemeente met andere natuurbeheerders in de regio, maar o.a. 
ook met Prorail en landgoedeigenaren, een overlegplatform op te richten en jaarlijks overleg 
over exoten en woekerende soorten te organiseren. En bij een eerste overleg een 
prioritering en gezamenlijke aanpak van de meest woekerende soorten op te stellen. Een 
goed startpunt kan zijn de ‘zwarte lijst’ die PWN heeft opgesteld voor de bestrijding van 
exoten in haar beheergebieden. Behulpzaam zullen ook de factsheets zijn van de NVWA (zie 
bijvoorbeeld 15). Ook kennis en ervaringen van derden kan de gemeente helpen bij haar 
beleid en beheer.  
Een goede analyse van de aard en omvang van het probleem rond een bepaalde plaagsoort 
is noodzakelijk. De eerder genoemde aandachtspunten (zie onder ‘relevante vragen’) zijn 
daarbij van belang. Als voorbeeld voor de gemeente is de plaagsoort eikenprocessierups 

                                                             
15 https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten  

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten
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nader uitgewerkt (bijlage 5). Voor de Japanse duizendknoop is een landelijk protocol voor de 
bestrijding van de soort opgesteld16. 
 
Mechanische bestrijding  
Mechanische bestrijding van invasieve planten heeft altijd de voorkeur boven chemische 
bestrijding, omdat chemische bestrijding ongewenste neveneffecten heeft op het 
ecosysteem; het middel is erger dan de kwaal. Zo is in de duinen van Zuid-Kennemerland uit 
voorzorg geen gebruik gemaakt van RoundUp bij de bestrijding van Amerikaanse vogelkers;  
dit is alleen mechanisch gedaan. Maar ook mechanische bestrijding kan grote nadelen 
hebben, maar soms is er geen andere keus. Bijvoorbeeld bij de bestrijding van Amerikaanse 
vogelkers is ook op grote schaal duindoornstruweel opgeruimd, een beschermd habitattype! 
Een recent voorbeeld is het gebruik van plakstrippen voor eikenprocessierupsen waaraan 
ook vele vogels vastkleefden.  
Daarnaast wordt soms gebruik gemaakt van biologische bestrijding. Ook deze vorm van 
bestrijding kan onbedoelde bijeffecten hebben. Bijvoorbeeld bij de bestrijding van 
eikenprocessierups met ingevoerde aaltjes werden ook andere larven bestreden. Het 
gebruik van het Aziatisch lieveheersbeestje ter bestrijding van bladluizen bleek onze inlandse 
lieveheersbeestjessoorten te verdringen17. 
 

 
Figuur 59: Hemelboom (Ailanthus altissima) woekerend in plantsoen in Aerdenhout, 
september 2020. Foto: Antje Ehrenburg 
 
Voorkomen is beter dan genezen 
Zorgen dat exoten niet in de natuur terecht komen moet daarom prioriteit nummer 1 zijn! 
Constante alertheid op de aanwezigheid van nieuwe exoten binnen de gemeente is daarom 
nodig, zeker omdat deze op elk moment kunnen arriveren en zich kunnen gaan uitbreiden. 
Vroege signalering is van groot belang, omdat bestrijding dan nog relatief eenvoudig en 

                                                             
16

 https://bestrijdingduizendknoop.nl/protocol/ 
17 https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=17804  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=17804


Biodiversiteit in Bloemendaal– Bioteam Bloemendaal – september 2020 

86 
 

effectief te doen is. Hoe langer men wacht met het bestrijden van de soort, hoe groter de 
inspanning die nodig is en hoe hoger de kosten, en hoe kleiner de kans op totale bestrijding. 
De gemeente Bloemendaal heeft een relatief groot oppervlak aan Natura-2000 gebied 
binnen haar grenzen. Dat maakt de noodzaak tot alertheid op invasieve exoten en 
verantwoordelijkheid voor bestrijding van bestaande exoten alleen maar groter. Bij tijdig 
bestrijden zijn vaak ecologische nadelen te ondervangen en latere kosten te besparen. 
Inheemse soorten krijgen zo weer kans.  
 
4.9.4 Woekerende inheemse soorten 

Onder bepaalde condities kunnen ook inheemse soorten gaan woekeren. Dit gebeurt 
meestal bij verstoring van het ecosysteem zoals bij (over-)bemesting, stikstofdepositie, 
mineralisatie, verdroging, vernatting en verzuring van voedselrijke bodems (pitrus), 
vergraven van ongestoorde bodems, aanleg open vuilstorten (meeuwen, vossen). Soms gaat 
het om een fase in de ontwikkeling van een ecosysteem waarbij een soort tijdelijk dominant 
aanwezig is. In dat geval is het zinvol te wachten tot deze fase voorbij is.  
 
Bestrijding van inheemse soorten is discutabel, subjectief en ingewikkeld 
In sommige gevallen kan worden gekozen voor bestrijding, om zo bijvoorbeeld verlies van 
een kwetsbaar en zeldzaam milieu te voorkomen, om verdere aantastingen te voorkomen of 
vanwege andere belangen. Bekende voorbeelden zijn iepziekte, kastanjebloedingsziekte, 
essentakziekte, gewone esdoorn, grof hoornblad, kroossoorten, zilvermeeuwen, vossen, 
ratten, teken en luizen. Beter is – indien mogelijk - de veroorzakende factoren in het 
ecosysteem aan te passen, zodat de soort niet meer woekert. Aanpak bij de bron in plaats 
van te kiezen voor een symptoombestrijding.  
Voor woekerende soorten geldt altijd een aanpak op maat, de ene keer grootschalig, de 
andere keer afwachtend en een volgende keer genuanceerd. Het maken van de juiste keus is 
moeilijk vanwege de onvoorspelbaarheid van de natuur en/of de invloed vanuit het 
maatschappelijk krachtenveld waardoor niet altijd de voor natuur juiste keus wordt 
gemaakt. Tijdige communicatie is altijd van groot belang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 60: Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) is 
een woekerende exoot in de binnenduinrandbossen, 
villawijken en in de Jonge Duinen.  
Foto: Antje Ehrenburg 
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5. Huidig beleid in Bloemendaal op gebied biodiversiteit 
 
Dit hoofdstuk beschrijft ‘biodiversiteit’ en aanverwante onderwerpen uit visies en bestaand 
beleid op diverse niveaus (rijk-provincie-gemeente). De term ‘biodiversiteit’ is relatief nieuw 
in het beleid en deed vanaf 2015 zijn intrede. Voor die tijd werden begrippen gebruikt als 
duurzaamheid en natuur. Gekozen is voor de meest recente beleidsplannen en visies vanaf 
2015 en oudere nota’s met een langere looptijd. Met het uitrollen van de Omgevingswet, 
Omgevingsvisies en Omgevingsplannen is relevant beleid ontwikkeld met betrekking tot 
biodiversiteit.  
De opbouw van het hoofdstuk is gerangschikt naar Rijks - landelijk, Provinciaal - regionaal, 
Gemeentelijk- lokaal beleid, en beleid van Hoogheemraadschap en ander regionaal beleid. 
Paragrafen met relevantie voor het biodiversiteitsplan Bloemendaal zijn uit deze stukken 
overgenomen of samengevat, en uitgebreid weergegeven in bijlage 1. Daar staan ook de 
rechtstreekse links naar de betreffende internetpagina’s waar de stukken zijn te 
downloaden. Cursief en tussen aanhalingstekens geplaatste teksten zijn afkomstig uit de 
visies en beleidsstukken.  
 

5.1 Rijksbeleid 

 Natuurlijk verder Rijksnatuurvisie 2014, Ministerie van Economische Zaken  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/04/01/rijksnatuurvisie-2014  

In deze visie staat algemeen verwoord dat het Rijk de plicht heeft zich in te spannen om 
biodiversiteit te versterken, vanwege de ondertekening van de conventie van Rio (1992). 
Nederland doet dit middels Natuurbeschermingswet, Natura2000, NNN e.d.  
 

 Ministerie van Economische Zaken Natuurambitie Grote wateren 2050, dec 2014 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2013/10/31/beleidsverkenning-

natuurambitie-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. De samenvatting voor de kustzone vindt u in bijlage 3.  
 

 Ministerie LNV “Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden Nederland 

als koploper in kringlooplandbouw” september 2018 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2018/09/01/landbouw-natuur-en-voedsel-

waardevol-en-verbonden-nederland-als-koploper-in-kringlooplandbouw 

Deze visie is weliswaar sterk gericht op landbouw, maar inspireerde door de aanpak.  

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.  
 
NB. Deze aanpak is voor de Bloemendaals situatie aangepast opgenomen in het hoofdstuk 
visie, evaluatie en monitoring. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/04/01/rijksnatuurvisie-2014
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2013/10/31/beleidsverkenning-natuurambitie-grote-wateren-2050-2010
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2013/10/31/beleidsverkenning-natuurambitie-grote-wateren-2050-2010
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2018/09/01/landbouw-natuur-en-voedsel-waardevol-en-verbonden-nederland-als-koploper-in-kringlooplandbouw
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2018/09/01/landbouw-natuur-en-voedsel-waardevol-en-verbonden-nederland-als-koploper-in-kringlooplandbouw
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 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties “Ontwerp nationale 

Omgevingsvisie” duurzaam perspectief voor onze leefomgeving, juni 2019 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/documenten/rapporten/2019/06/06/ont

werp-nationale-omgevingsvisie 

In deze nationale Omgevingsvisie wordt een toekomstperspectief geschetst (zie bijlage 1: 
ons land veilig, schoon, groen, met verplichtingen aan instandhoudingsdoelen). Ook het 
instrumentarium wordt benoemd, en op welk niveau de overheid verantwoordelijk is (bv 
natuurbeleid gedecentraliseerd naar provincies en gemeenten).  
Omdat gemeenten de primaire verantwoordelijkheid hebben voor de 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. 
 

 Publicatie nr. 0919-120 Nederland Natuurpositief, Ambitiedocument voor een 

gezamenlijke aanpak in natuurbeleid, oktober 2019. Uitgave van het ministerie van LNV en 

de gezamenlijke provincies https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-

biodiversiteit/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.  
 
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. 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. Voor nadere toelichting hierop zie bijlage 1. 
 

 Deltaplan Biodiversiteit, breed gedragen groep kwartiermakers in de samenleving, 

december 2018 Bron: https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/wp-

content/uploads/2018/12/Deltaplan-Biodiversiteitsherstel.pdf 

Het Deltaplan biedt een handvat 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 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/documenten/rapporten/2019/06/06/ontwerp-nationale-omgevingsvisie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/documenten/rapporten/2019/06/06/ontwerp-nationale-omgevingsvisie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/documenten/rapporten/2019/10/01/nederland-natuurpositief
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/documenten/rapporten/2019/10/01/nederland-natuurpositief
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/wp-content/uploads/2018/12/Deltaplan-Biodiversiteitsherstel.pdf
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/wp-content/uploads/2018/12/Deltaplan-Biodiversiteitsherstel.pdf
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gebied en leefomgeving met elkaar zijn verweven. Het Deltaplan schetst een Visie tot 2030 
(zie bijlage 1 voor samenvatting). 

5.2 Provinciaal beleid 

 KOERS NH2050 Balans tussen economische groei en leefbaarheid, provincie Noord-

Holland22, december 2017 
https://www.noord-

holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Koers_NH2050  

In deze Koers NH2050 geven Provinciale Staten van Noord-Holland richting aan de 
Omgevingsvisie NH2050. In de visie geven zij een schets naar de toekomst van de 
leefomgeving in Noord-Holland. 
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. 
 

 OMGEVINGSVISIE NH2050, Balans tussen economische groei en leefbaarheid, 

november 2018 

https://www.noord-

holland.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. In bijlage 1 zijn de paragrafen overgenomen met 
betrekking tot biodiversiteit.  
 

5.3 Gemeentelijk beleid 

 Structuurvisie Kroon op de regio gemeente Bloemendaal, november 2010 
https://www.bloemendaal.nl/fileadmin/Bloemendaal/Documenten/Ruimtelijke_Ordening/Bel

eidsstukken/Structuurvisie_Bloemendaal_-_incl._aanvulling_woningbouwbeleid.pdf 

De Structuurvisie geldt voor de gehele gemeente Bloemendaal en loopt tot 2023. De term 
biodiversiteit wordt niet gebruikt maar het duurzaamheidsgehalte is hoog en destijds nog 
sterk gericht op het aspect milieu. Voor dit biodiversiteitsplan is met name het hoofdstuk 
betreffende natuur en landschap in ogenschouw genomen. De landschapsbeschrijving van  
Bureau Adrichem (september 2009) vormt een belangrijke aanzet tot de structuurvisie.  
De structuurvisie onderscheidt een drietal zones waarin kernkwaliteiten zijn benoemd (Kust 
en Duinzone, Landgoederenzone en Dorpenzone, zie bijlage 1 voor uitwerking). De 
kernkwaliteiten zijn gericht op landschappelijke kwaliteiten, andere op cultuurhistorie, en 
sommige sluiten aan op biodiversiteit.  

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Koers_NH2050
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Koers_NH2050
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie
https://www.bloemendaal.nl/fileadmin/Bloemendaal/Documenten/Ruimtelijke_Ordening/Beleidsstukken/Structuurvisie_Bloemendaal_-_incl._aanvulling_woningbouwbeleid.pdf
https://www.bloemendaal.nl/fileadmin/Bloemendaal/Documenten/Ruimtelijke_Ordening/Beleidsstukken/Structuurvisie_Bloemendaal_-_incl._aanvulling_woningbouwbeleid.pdf
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We noemen enkele kernkwaliteiten:  
• De duinen vormen een natuurlijke eenheid met veel diversiteit in beleving 
• De landgoederen zijn waardevol voor de natuur  
• De villawijken zijn waardevol vanwege de groene uitstraling en bijzondere architectuur en 
vormen een meerwaarde voor het regionale woningaanbod. 
• De buitens hebben vaak een bijzondere (landschap)architectuur (tuin, park, bos en 
bebouwing) 
• Oude laanbomen maken een belangrijk deel uit van de groenstructuur van deze zone in 
Bloemendaal. 

 Het beleid is erop gericht om ruimtelijke ontwikkelingen op te vangen binnen de 
dorpenzone, zodat de landgoederenzone en kust- en duinzone groen en open kunnen 
blijven. 

 

Als ruimtelijke uitgangspunten voor natuur en landschap in de Duinzone worden genoemd:  

- continuïteit van het natuurgebied, tegengaan versnippering  
- behoud natuurlijk karakter; versterken groene beleving  
- concentreren bezoekers rond een paar grote ingangen, waardoor ook stille gebieden  
 

In de Landgoederenzone: 

- behoud van cultuurhistorische en natuurlijke waarde van de landgoederen en de open 
strandvlakten 
 - de boomlanenstructuur behouden en ontbrekende schakels invullen; een deel van deze 
structuur bestaat ook uit bomen in particuliere tuinen  
- binnen strandvlakten zoeken naar mogelijkheden voor extra waterberging en 
natuurontwikkeling 
- openbaar en particulier groen verweven, een doorlopende groene zoom met natuurlijke 
erfgrenzen, zicht op hoofdgebouwen  
- versterken natuurwaarden van duingebieden en landgoederen 
- natte en droge oost-westverbindingen versterken, herkenbaarheid waterlopen vergroten  
- aansluiting groen en open houden naar het stedelijke gebied  
 
Ruimtelijke uitgangspunten voor natuur en landschap in de Dorpenzone: 

- bomenlanen aanvullen, kiezen voor karakteristieke boomsoorten passend bij de kern 
- ecologie langs de oevers waterlopen en vaarten  
- Aerdenhout krijgt groene entree en duidelijke overgang bij Houtvaart  
 

De uitgangspunten bij leven, bouwen en wonen zijn onder meer: 
- bij alle projecten focus op kwaliteit 
- het duingebied blijft open en groen; geen toevoegingen woningen of voorzieningen in 
duingebied met uitzondering van natuurinfocentra  
- exclusieve en aantrekkelijke woonmilieu behouden in landgoederenzone 
- voor hele landgoederenzone geldt: grote groene percelen behouden, versnippering 
tegengaan en geen extra bouwoppervlakte toevoegen, tenzij dit een kwaliteitsverbetering 
betekent 
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 Bloemendaal Collegeprogramma 2018-2022 "Maatwerk voor de toekomst" 

 https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4a-Collegeprogramma-2018-tm-2022-

2018012611.pdf De volgende punten hebben betrekking op biodiversiteit en zijn 

overgenomen uit de samenwerkingsnota en het collegeprogramma.  

We maken werk van de overstap naar duurzame energiebronnen en het klimaatbestendig 
maken van de gemeente. 
In bijlage 1 enkele punten uit de paragraaf ‘Duurzaamheid en Energietransitie’. 
Het gaat onder meer om: groene belastingen (minder belasting voor activiteiten die 
bijdragen aan een beter milieu), meer natuur (zoals ontmoedigen betegelen, 
milieuvriendelijk beheer van gemeentelijk groen en exotenbestrijding), ondersteunen 
duurzaamheidsinitiatieven (ook financieel) en duurzame openbare gebouwen. 
 

 Bloemendaal van A tot Z Omgevingsvisie fase 1, gemeente Bloemendaal 14 mei 2019 
De Omgevingsvisie is de langetermijnvisie van de gemeente over alle terreinen van de tastbare 
leefomgeving. Het gaat dan om de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd 
doorbrengen. De visie gaat dus over ruimte, water, natuur, landschap, cultureel erfgoed, verkeer en 
vervoer, infrastructuur, milieu, gezondheid en veiligheid. Het is een strategische visie waarin 
hoofdkeuzen zijn gemaakt voor beleid. De Omgevingsvisie is voor iedereen belangrijk. Daarom maakt 
de gemeente de visie samen met inwoners, ondernemers en organisaties. We maken twee 
Omgevingsvisies: voor Bloemendaal en Heemstede. Deze zijn uiterlijk 2021 gereed. 

 
Met deze omgevingsvisie wordt de Omgevingswet geïmplementeerd: samen werken aan 
een aantrekkelijke leefomgeving. 
Uitgangspunt voor de gemeente is het voor langere tijd vastleggen van de hoofdlijnen en 
wezenlijke kenmerken van de landschappelijke en ecologische structuur. Dit geldt 
nadrukkelijk ook voor groen in particulier bezit of in bezit van een terreinbeheerder. Dit houdt 
in dat richting wordt gegeven voor het behouden en ontwikkelen van de essentiële 
groenvoorzieningen. Hiermee kan de continuïteit van het groenbeleid worden gewaarborgd. 
We streven naar behoud of versterking van biodiversiteit, en voor zover mogelijk bestrijden 
we soorten die hier niet van nature thuis horen.  
Meer lezen? Zie bijlage 1. 
 

 Groenbeleidsplan Gemeente Bloemendaal, maart 1996 

In dit Groenbeleidsplan staan verschillende ontwikkelingsrichtingen. Als het nieuwe 
biodiversiteitsplan wordt aangenomen, dan gaat het dit verouderde plan vervangen. 
 

 Strandnota gemeente Bloemendaal, november 2016 

In deze nota beschrijft Bloemendaal waar ze welke zonering wil bereiken op het strand, o.a. 
recreatie (o.a. badgasten, kinderen, hondenuitlaters, ruiters) en natuur. Zie verder bijlage 3. 
 

 Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 Gemeente Bloemendaal 

De afgelopen jaren heeft gemeente Bloemendaal hard gewerkt aan bewustwording en 
activatie van haar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers op het vlak van 
verduurzaming. Hierbij zijn mooie resultaten behaald zoals wijkgerichte acties voor 
energiebesparing i.s.m. het Duurzaam Bouwloket, een gemeentebrede zonnepanelenactie, 
zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen zoals het gemeentehuis en Reddingsbrigade, 
zonnepanelen bij verschillende scholen en sportverenigingen en de overgang LED-verlichting 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4a-Collegeprogramma-2018-tm-2022-2018012611.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/C4a-Collegeprogramma-2018-tm-2022-2018012611.pdf
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bij sportvelden. Als voorbereiding op de verplichte toekomstige transitievisie warmte is een 
verkenningsonderzoek naar aardgasvrij uitgevoerd en in november op een beeldvormende 
avond aan de gemeenteraad gepresenteerd. Daarnaast hebben de basisscholen in 2019 ook 
weer met financiële steun van de gemeente natuur- en milieu-educatieve activiteiten 
uitgevoerd zoals bezoeken aan Thijsse’s Hof en de Zandwaaier. De ontwikkelingen op het 
gebied van de energietransitie gaan hard. Om hierop flexibel te kunnen inspelen, wil de 
gemeente jaarlijks bekijken waar inzet gewenst is. In het nieuwe coalitieakkoord en 
collegeprogramma staat duurzaamheid als speerpunt opgenomen, en de raad heeft 
structureel extra middelen ter beschikking gesteld in de begroting. Dit 
uitvoeringsprogramma geeft op hoofdlijnen aan op welke maatregelen we in 2019 inzetten. 
Dat zijn o.a. opstellen regionale energiestrategie (RES), intensivering isolatiemaatregelen, 
verduurzamen eigen vastgoed, vergroenen van belastingen, meedoen aan Eco XXI 
(verduurzaming). 
 
Nieuw groenbeleidsplan 
We gaan doen wat we kunnen om de biodiversiteit binnen de gemeente in kaart te brengen 
en waar mogelijk te bevorderen. Samen met onze inwoners en bijvoorbeeld 
natuurorganisaties, maken we een nieuw groenbeleidsplan waarin biodiversiteit en 
praktische uitvoering de nadruk krijgen. 
 

5.4 Beleid samen met derden 

 Gemeentelijk Waterplan 2050, Gemeente Bloemendaal Hoogheemraadschap Rijnland 

en WARECO, november 2007 

In deze visie wordt geschetst hoe het in 2050 in de gemeente gesteld is met zowel 
grondwater als oppervlaktewater. Relevante paragrafen t.a.v. o.a. waterberging, 
regenwaterafvoer afkoppelen, meer ruimte en kwaliteit voor Bloemendaals 
oppervlaktewater, e.d. Alle ambities zijn te lezen in bijlage 1. 
 

 Bestuurlijke strategische samenwerkingsagenda water, Gemeente Heemstede, 

gemeente Bloemendaal, Hoogheemraadschap van Rijnland, Strategisch 

samenwerkingsverband, oktober 2018 

In deze nota worden onderwerpen belicht die rechtstreeks betrekking hebben op 
biodiversiteit. Klimaatadaptatie, duurzaamheid en innovatie, integrale beleidsbenadering en 
omgevingsvisie zijn onderwerpen waarbij onderlinge samenwerking wordt gezocht. In de 
nota worden ambities uitgesproken ten aanzien bovenstaande onderwerpen. De ambities 
die van belang zijn voor biodiversiteit staan toegelicht in bijlage 1. 
 

 Beheer- en ontwikkelplan Nationaal Park Zuid-Kennemerland 2014-2024, juli 2014 

In dit plan worden de hoofddoelen van het Nationaal Park geschetst: 1. Het behouden en 
ontwikkelen van natuur, landschap en cultuurhistorie. 2. Het stimuleren en verbeteren van 
de mogelijkheden voor rustige recreatievormen. 3. Het bieden van een stimulerend pakket 
van communicatie en educatie. Actieve betrokkenheid van omwonenden en gebruikers staat 
hierbij centraal. 4. Het geven van ruimte aan en stimuleren van (wetenschappelijk) 
onderzoek.  
Verdere uitwerking te vinden in bijlage 1. 
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 Ontwikkelperspectief Binnenduinrand Gedeelde Weelde, december 2018 

De hoofdopgave hierin is: behoud, versterking en ontwikkeling van de landschappelijke en 
ecologische structuur van de binnenduinrand. Ambities t.a.v. natuur en wonen worden 
geformuleerd. Verdere uitwerking in bijlage 1. 
 

5.5 Natuurwetgeving 

Naast al dit (geduldige) beleid is er ook (harde) wetgeving op gebied van natuur en 
landschap (en bodem en water). In Nederland is dat vervat in de Wet Natuurbescherming. 
Beschermde habitats dienen in stand te blijven (kwantiteit en kwaliteit) en wilde soorten 
worden in verschillende categorieën beschermd. Natuurgebieden die zijn aangewezen als 
zogenaamde Natura 2000-natuurgebieden vallen onder de bescherming van de 
Habitatrichtlijn. Hier zijn habitats en soorten beschermd (figuur 61).  
Voor Bloemendaal geldt dat een groot deel van haar grondgebied is aangewezen als Natura-
2000 gebied: Kennemerland-Zuid. Uitvoering en handhaving liggen grotendeels bij de 
provincie Noord-Holland, waaronder karteringen en het opstellen van beheerplannen. 
Relevante stukken zijn hier te vinden18. 
De Wet Natuurbescherming geldt in principe op het gehele oppervlak van ons land: ook 
buiten de aangewezen natuurgebieden dient men de zorgplicht voor wilde soorten na te 
leven (niet verstoren of doden). 
 

 
Figuur 61: De Amsterdamse Waterleidingduinen (hier op foto) en Nationaal Park Zuid-
Kennemerland zijn in zijn geheel aangewezen als Natura-2000-gebied. Foto: Antje Ehrenburg 

                                                             
18

 https://www.noord-
holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000/Natura_2000_beheerplannen  

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000/Natura_2000_beheerplannen
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000/Natura_2000_beheerplannen
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6. Inventarisatie partners en betrokkenen  
 
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van alle reeds betrokken of nog te betrekken 
partners op gebied van biodiversiteit in de gemeente Bloemendaal, de te behalen winst per 
subgroep, en manieren van communiceren. 
 
Voor de gemeente Bloemendaal is het van groot belang om een goed overzicht te hebben 
van alle partners en betrokkenen die relevant zijn voor de biodiversiteit in de gemeente, de 
zogenaamde stakeholders. De stakeholders zijn van essentieel belang vanwege het 
draagvlak voor meer biodiversiteit, vanwege hun inbreng en mogelijke ideeën, en vanwege 
de mogelijkheid om via deze stakeholders met de belangrijkste partners en betrokkenen in 
de gemeente te communiceren. Overleg tussen de gemeente en Bioteam leerde ons dat van 
Bioteam verwacht wordt de lijst betrokkenen zo volledig mogelijk te maken, en dat de 
gemeente zelf de communicatie met betrokkenen verzorgt.  
 
Aanpak: Bioteam Bloemendaal heeft een bestaande lijst met betrokkenen van de gemeente 
verder uitgewerkt door deze aan te vullen met zoveel mogelijk relevante stakeholders, 
betrokkenen en contacten. Dit is samengebald in een lijst die aan de gemeente is 
toegestuurd. De complete lijst is in vereenvoudigde vorm te vinden in bijlage 2. De lijst met 
stakeholders is ingedeeld in hoofd- en subgroepen (bv scholen, verenigingen, 
landgoedeigenaren e.d.), en ook is aangegeven welk raakvlak elke organisatie heeft met 
biodiversiteit, bv draagvlak, monitoring, bescherming e.d.  
De gemeente heeft de lijst direct gebruikt om alle stakeholders te vragen om mee te denken 
over biodiversiteit. In bijlage 3 is de mail te lezen die de gemeente heeft uitgestuurd om alle 
stakeholders te bevragen om input op gebied van biodiversiteit. In hoofdstuk 9 kunt u de 
resultaten daarvan lezen. 
 
Voor elke groep organisaties werken we hieronder in het kort en in het algemeen uit welke 
winst te behalen valt op gebied van biodiversiteit. Dit doen we door een lijst ideeën op te 
stellen en het valt voor een belangrijk deel samen met de kanseninventarisatie.  
Bij alle ideeën kan de gemeente Bloemendaal een rol spelen door:  

 te stimuleren, zelf het goede voorbeeld te geven 

 te subsidiëren, mensen verleiden 

 aangevraagde vergunningen van burgers of verenigingen of bedrijven alleen te 
verlenen als de aanvraag aantoonbaar bijdraagt aan dit biodiversiteitsplan 

 
Verder schetsen we op hoofdlijnen hoe de gemeente de visie kan uitgedragen naar de 
verschillende partners en betrokkenen. Wat zijn de communicatiemogelijkheden ten aanzien 
van de visie op biodiversiteit? We geven ideeën voor communicatie zodat de gemeente die 
kan inpassen in haar beleid en werkplannen. Ook besteden we aandacht aan bewustwording 
over biodiversiteit bij inwoners en gaan we kort in op reeds bestaande communicatie over 
duurzaamheid, energietransitie, en natuureducatie in het basisonderwijs (op basis van 
gegevens geleverd door de gemeente). Genoemde opties worden kort uitgewerkt. 
 
Om een verbinding te maken met het concrete landschap in de gemeente Bloemendaal 
geven we tot slot een overzicht van welke partners in welke landschappen actief zijn, of 
andersom: in welke landschappen hebben we te maken met welke betrokkenen? 
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De hoofdgroepen partners zijn: gemeente, bewoners, natuurverenigingen, 
sportverenigingen, particuliere terreinbeheerders, natuurbeheerders, scholen en bedrijven. 
 

6.1 Gemeente 

De gemeente Bloemendaal bestaat als organisatie kort gezegd uit burgemeesters en 
wethouders (B&W voor dagelijks bestuur), raadsleden (gekozen, controlerende functie) en 
ambtenaren (uitvoerende taken, waaronder het groenbeheer en beheer van bosparken).  

6.1.1 Biodiversiteitswinst 

De gemeente Bloemendaal kan biodiversiteitswinst behalen door:  

 de opdracht te geven tot het schrijven van dit biodiversiteitsplan (!)  

 door in alle geledingen zich te realiseren in welk een prachtig landschappelijk gebied 
de gemeente ligt en alle daarmee samenhangende van nature reeds aanwezige 
natuurwaarden 

 door raadsleden te stimuleren een positief-kritische houding te hebben t.a.v. 
biodiversiteit en eventueel vragen erover te stellen 

 door ambtenaren te stimuleren zich met biodiversiteit bezig te houden en door 
gemeentelijke activiteiten die de biodiversiteit schaden te staken 

 door het optimaliseren van het gemeentelijk groenbeheer 

 door op gebied van bovenlokale biodiversiteitsvraagstukken (bv ecologische 
verbindingen) samen te werken met buurgemeenten en in regionale, provinciale 
en/of landelijke samenwerkingsverbanden 

 door kritisch te staan tegenover alle economische vraagstukken en plannen die de 
biodiversiteit aantasten en biodiversiteit mee te laten wegen 

 goede plannen te subsidiëren, en zo te verleiden 

 aangevraagde vergunningen van burgers/verenigingen/bedrijven alleen te verlenen 
als de aanvraag aantoonbaar bijdraagt aan dit biodiversiteitsplan. Helaas kan dit niet 
zomaar, omdat een bouwvergunning wettelijk alleen kan worden getoetst aan het 
bestemmingsplan en bouwbesluit, en van rechtswege wordt verleend na 14 weken. 
In de toekomst is er misschien meer mogelijk op grond van omgevingsvisie en –plan. 

 door te overwegen of het beheer van de bosparken wellicht overgedaan kan worden 
aan een natuur beherende organisatie  

6.1.2 Communicatie 

 Binnen haar eigen organisatie het nieuwe biodiversiteitsdenken uitdragen in alles 
waar de gemeente voor stáát, in alle beleidsstukken, vergaderingen, interne kanalen, 
(interne) social media e.d. Raadsleden kunnen de organisatie hier op aanspreken.  

 Het belang van biodiversiteit naar buiten uitdragen, initiëren en stimuleren in alle 
gemeentelijke communicatie met andere overheden, bewoners, bij het verlenen van 
vergunningen e.d.  

 De gemeente zoekt samenwerking met het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, o.a. 
om in het Bezoekerscentrum Kennemerduinen aandacht te besteden aan 
biodiversiteit in de gemeente.  

 De gemeente neemt het voortouw als het gaat om verduurzaming, inspelen op 
klimaatveranderingen (klimaatadaptatie) en biodiversiteit. 
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6.2 Bewoners 

De inwoners van de gemeente Bloemendaal is een heel gemêleerde groep burgers, die 
woonachtig zijn in de volgende woonkernen: Bloemendaal, Overveen (Bloemendaal aan zee: 
niet echt een woonkern), Aerdenhout, Vogelenzang en Bennebroek. Sommige burgers zijn 
verenigd in een dorps- of wijkraad. Sommige burgers zijn uit zichzelf al bij het onderwerp 
biodiversiteit betrokken, anderen helemaal niet. Het is de vraag welke burgers de gemeente 
wil bereiken. 

6.2.1 Biodiversiteitswinst 

Bij burgers is o.a. winst te behalen door:  

 een bewustwordingscampagne over biodiversiteit in Bloemendaal: in wat een 
prachtige gemeente we wonen en hoe staat het met de biodiversiteit.  

 de aandacht te richten wat burgers zelf kunnen bijdragen, al is het op kleine schaal: 
alle beetjes helpen. Bv. minder verharding in uw eigen tuin zorgt voor betere afvoer 
van regenwater en meer planten en dieren (figuur 62). U kunt stoppen met het 
gebruiken van glyfosaat in uw tuin, u kunt bloemen zaaien, een nestkastje of een 
bijenhotel ophangen, uw kinderen meenemen de natuur in, meedoen aan nationale 
tuinvogeltelling, e.d. 

 Van belang is dat burgers inzien dat biodiversiteit méér is dan alleen bijtjes in hun 
tuin, maar dat er ook sprake is van (achteruitgang van) biodiversiteit op nationale 
schaal en op wereldschaal. Zo zien ze na de gemeentelijke campagne in dat ook hun 
eigen gedrag op gebied van fossiele brandstoffen (bv. autorijden, vliegreizen maken, 
verwarming in huis, isoleren, douchen etc.) invloed heeft op duurzaamheid en 
biodiversiteit op wereldschaal, en dat dit verloopt via grote mondiale processen als 
CO2 uitstoot, houtkap in de tropen, klimaatopwarming e.d. Bewustwording van het 
effect van eigen handelen is van groot belang (figuur 63). 

6.2.2 Communicatie 

Inwoners van de gemeente Bloemendaal kunnen warm gemaakt worden voor biodiversiteit 
via:  

 Algemene kanalen zoals dorpskranten, lokale sites, verenigingen, dorps- en 
wijkraden, via lokale weekkranten, via flyers, via grote posters langs de weg (figuur 
63), via lokale omroepen, via inloopavonden, etc.  

 Een goede insteek is hierbij een lokaal en concreet project dat door gemeente 
gefaciliteerd wordt (bv een bijenlint, een actie tegels eruit, stimuleren hagen e.d.) 

 Warm maken kan ook bij het verlenen van vergunningen (bv. stimuleren ontstening 
door leges voor grasstenen goedkoper te maken dan voor tegels).  

 Het is het mooist als inwoners zich uit eigen beweging gaan inzetten voor 
biodiversiteit, en geheel van daaruit denken. Idealiter brengen zij dit dan ook in bij 
hun eigen bedrijf of als lid van hun lokale (sport- of natuur)vereniging. 

 Een peiling in december 2019 onder 494 inwoners van Bloemendaal via het digipanel 
(figuur 4) over biodiversiteit gaf aan dat veel inwoners bij dit onderwerp betrokken 
zijn. Ideeën die hieruit naar voren kwamen, zijn samengevat in bijlage 17. 

 De gemeente zou zo’n peiling over enige tijd kunnen herhalen, om te zien of de 
betrokkenheid onder inwoners vergroot is. 
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Figuur 62: Nieuwe bewoners laten vaak hun tuin (vrijwel) geheel verharden. Dit zou 
ontmoedigd moeten worden. Foto: Antje Ehrenburg 

6.3 Natuurverenigingen 

Natuurorganisaties in de gemeente Bloemendaal zijn bij uitstek stichtingen en verenigingen 
(hier clubs genaamd) die zich vaak al jaren bezig houden met biodiversiteit. Er zijn veel van 
dit soort clubs, en ze zijn erg divers, ze richten zich elk op één of meerdere aspecten van 
biodiversiteit. Zo zijn er clubs die zich vooral bezighouden met monitoring en onderzoek, 
zoals KNNV, Vogelwerkgroep, maar ook clubs die vooral aan natuureducatie doen, zoals IVN. 
Ook zijn er clubs die zich vooral richten op natuurbescherming, zoals o.a. Vogelwerkgroep, 
Duinbehoud, Haarlemse Bomenridders, Natuurbelang, Stichting Noordzee. In genoemde 
clubs zijn vaak mensen actief die gespecialiseerd zijn op bepaald gebied, bv nachtvlinders, 
mossen e.d. 
Natuurorganisaties die actief zijn in Bloemendaal zijn meestal gevestigd in de regio Zuid-
Kennemerland (m.a.w. ook actief in Haarlem en de rest van de regio) en zijn meestal 
georganiseerd als vereniging of als stichting.  
 
De KNNV Haarlem is zo’n vereniging. Zij heeft onlangs een Stadsnatuurvisie opgesteld 
(concept mei 2020), waarin zij ideeën geeft voor duurzame natuur in de stad en omliggende 
gebieden, dus ook voor Bloemendaal. Ook haar eigen rol wordt besproken. De KNNV wil 
graag: samenwerking zoeken met alle bij de stadnatuur betrokken partijen; participeren; 
gevraagd en ongevraagd adviseren; initiatieven nemen om te komen tot een platform 
Stadsnatuur in Zuid-Kennemerland; indien nodig ongewenste ontwikkelingen keren. 

6.3.1 Biodiversiteitswinst 

Bij natuurverenigingen is winst te behalen door: 

 de clubs inhoudelijk te betrekken bij de gemeentelijke plannen voor meer 
biodiversiteit. Hier zit veel kennis en kunde. 

 de clubs te vragen of zij een rol willen spelen bij de inventarisatie van de huidige 
biodiversiteitssituatie en bij de evaluatie na enkele jaren, ieder op zijn eigen 
vakgebied 

 de clubs te vragen of zij een rol willen spelen bij gemeentelijke voorlichtings- en 
bewustwordingscampagnes voor biodiversiteit, en zo lokaal draagvlak te verhogen 
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 de clubs te vragen of zij een rol willen spelen bij gemeentelijke acties om lokaal 
exoten te bestrijden samen met bewoners (is meteen ook voorlichtings- en 

bewustwordingscampagnes voor biodiversiteit), en zo lokaal draagvlak te verhogen. 

6.3.2 Communicatie 

Natuurverenigingen en hun leden zijn per definitie al bezig met biodiversiteit, en spelen dan 
ook een belangrijke rol in het verder communiceren en uitdragen van het belang van behoud 
en versterking van biodiversiteit in de gemeente.  

 Deze clubs kunnen dit doen door andere inwoners te enthousiasmeren voor hun 
activiteiten, via hun eigen media (bv clubblad aan de leden), via ledenavonden en 
inloopavonden, via social media e.d.  

 Bovendien vormen leden van natuurverenigingen vaak een belangrijke schakel met 
de kust-, strand- en natuurbeheerders.  

 Bij landgoedeigenaren en sportverenigingen hebben natuurverenigingen meestal 
weinig tot geen ‘ingang’, dit zou de gemeente actief kunnen bevorderen (bv voor 
monitoring). Hierin heeft de gemeente een verbindende rol.  

 

 
Figuur 63: Bloemendaal zet zijn burgers aan tot duurzaamheid, middels de campagne 
‘Bloemendaal zet stappen’, april 2020. Foto: Antje Ehrenburg 
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6.4 Sportverenigingen 

Sportverenigingen in de gemeente Bloemendaal zijn zeer divers. We beperken ons hier tot 
verenigingen die een eigen locatie hebben (bv sportterrein, clubhuis e.d.). De meeste clubs 
zijn gelegen in of vlakbij de dorpskernen, een enkele club ligt in de landgoederen- of 
strandvlaktezone, of daar vlak tegenaan. 

6.4.1 Biodiversiteitswinst 

Bij sportverenigingen met een eigen locatie is o.a. winst te behalen door: 

 natuurvriendelijk en zonder gif beheren van de groenvoorzieningen op hun 
complexen 

 groenvoorzieningen op hun complexen omvormen naar meer natuurlijke begroeiing 
met inheemse soorten 

 reduceren gebruik chemische middelen op kunstgrasvelden (geen afstroming van 
vervuiling naar grondwater) 

 beperken en/of aanpassen lichtgebruik op sportcomplexen in de avonduren (effecten 
op vleermuizen) 

 omheiningen zo maken dat ze geen dieren tegenhouden (bv kleine ondergangen en 
zo de ecologische verbindingen voor fauna herstellen) 

 stimuleren de auto te laten staan en op de fiets naar de club te komen! 

6.4.2 Communicatie 

Bij sportverenigingen en hun leden kan aandacht voor biodiversiteit worden gegenereerd 
door:  

 het betrekken van de clubbesturen bij lokale plannen of projecten, en ze aansporen 
tot behoud van biodiversiteit en/of duurzaamheid (bv aanpassen van groenbeheer 
op hun eigen sportterrein, aanschaffen zonnepanelen e.d.).  

 dit verder communiceren naar alle andere leden via hun eigen media, bv clubblad 
aan de leden, via trainers op het veld aan de leden, via social media e.d.  

 Idealiter brengen leden biodiversiteit zelf naar voren bij hun club als belangrijk punt. 
 

6.5 Particuliere terreinbeheerders 

Onder particuliere terreinbeheerders verstaan we particulieren of stichtingen die (meestal) 
niet specifiek gericht zijn op natuurbeheer, maar wel grote oppervlakten grond in eigendom 
en/of beheer hebben in onze gemeente, zoals kloosters, zorginstellingen, particuliere 
landgoedeigenaren. Voorbeelden zijn klooster Euphrasia (Dennenweg), klooster Alverna, 
seminarie De Tiltenberg, Zorgcentrum De Rijp, landgoed Vinkenduin en landgoed 
Schapenduinen. De meeste van deze terreinen zijn niet opengesteld voor publiek, sommige 
wel, zoals Landgoed Huis te Vogelenzang. Voor een overzicht van alle landgoederen en 
buitenplaatsen in Bloemendaal (inclusief kloosters e.d.) zie bijlage 15. 
Een specifieke groep vormen de agrariërs in de gemeente met weilanden en/of bollengrond. 

6.5.1 Biodiversiteitswinst 

Winst is te behalen door: 

 Het terrein onderdeel te maken van een ecozone en verbinden met de omgeving; 

 Ecologische inrichting en beheer toe te passen middels een beheerplan; 

 Eigenaren te stimuleren aan biodiversiteit en ecologisch beheer te doen (figuur 64); 



Biodiversiteit in Bloemendaal– Bioteam Bloemendaal – september 2020 

100 
 

 Eigenaren begeleiden in het zoeken naar provinciale en andere 
subsidiemogelijkheden, en het zoeken van de meest geschikte uitvoerder;  

 Agrariërs te stimuleren lid te worden van Agrarische natuur- en landschapsvereniging 
Geestgrond (ANLV Geestgrond). 

6.5.2 Communicatie 

De particuliere terreinbeheerders zijn een hele specifieke groep, maar met verschillende 
achtergrond, die (voor zover ons bekend) niet verenigd zijn. Een aanpak op maat lijkt 
daarom de meest effectieve insteek. De gemeente kan de taak “contactpersoon particuliere 
terreinbeheerders” onderbrengen bij een van haar ambtenaren. De gemeente heeft als één 
van de weinigen rechtstreeks contact met de eigenaren. 
 

 
Figuur 64: Plaatsing van een ooievaarspaal op terrein van een particulier, augustus 2020. Zie 
ook 10.5 en bijlage 10. Foto: Ben Kruijsen 
 

6.6 Natuurbeheerders 

Onder natuurbeheerders in de gemeente Bloemendaal verstaan we de grote organisaties 
zoals Waterleidingbedrijf PWN (beheert grote delen van de duinen in Nationaal Park Zuid-
Kennemerland), Staatsbosbeheer (beheert Elswout, Koningshof, Middenduin), Waternet 
(beheert het Bloemendaalse deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen) en Landschap  
Noord-Holland (beheert de landgoederen Leyduin, Vinkenduin en Woestduin). We beperken 
ons hier tot genoemde beheerders. 
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De oppervlakte aan natuurterreinen die in handen is van deze beheerders valt geheel (of 
vrijwel geheel) onder de Europese Habitatrichtlijn en is aangewezen als beschermd Natura 
2000-gebied in kader van de landelijke Wet Natuurbescherming (figuur 61). Dat wil zeggen 
dat deze gebieden - en alle biodiversiteit die daar voorkomt, dus zowel habitats als soorten –
goed zijn beschermd, in elk geval op papier. In de praktijk meestal ook, want deze 
beheerders zijn stuk voor stuk gedreven en ervaren en hanteren strikte regels voor toegang, 
recreatie e.d., maar ook in deze beschermde natuurgebieden is soms nog winst te behalen. 

6.6.1 Biodiversiteitswinst 

Bij natuurbeheerders (lees: in de natuurgebieden) is o.a. winst te behalen door: 

 strikte naleving van de Europese regels t.a.v. de bestrijding van plaagsoorten. Exoten 
tijdig, gifloos en effectief bestrijden om verdere woekeringen tegen te gaan; 

 omheiningen zo maken dat ze geen kleine dieren tegenhouden, bv. met kleine 
ondergangen om de ecologische verbindingen voor fauna te behouden/herstellen 
(figuur 77) 

 bestrijden exoten en overleg via op te richten exotenplatform in de regio waarin ook 
de gemeente participeert; 

 bestrijden exoten met (nog meer) vrijwilligers 

 strikt handhaven op toegangsregels (bv. geen toegang in donker); 

 stimuleren om aan te haken bij landelijk monitoringproject ARISE19 van Naturalis; 

 overbegrazing tegengaan 

6.6.2 Communicatie 

Natuurbeherende organisaties in de duinen en landgoederen zijn per definitie bezig met 
biodiversiteit, en spelen dan ook een belangrijke rol in het verder communiceren en 
uitdragen van het belang van behoud en versterking van biodiversiteit in de gemeente. De 
gemeente kan dit verder stimuleren in overlegorganen, en middels rechtstreekse contacten 
tussen ambtenaren en medewerkers. Een belangrijke doelgroep voor deze natuurbeherende 
organisaties zijn de mensen (vaak inwoners van Bloemendaal, maar ook van daarbuiten) die 
in hun natuurgebieden komen recreëren.  
Natuurbeheerders kunnen deze bezoekers wijzen op het belang van biodiversiteit, het 
behoud daarvan en hen ervoor enthousiasmeren door:   

 het stellen van toegangsregels, en het waarom daarvan toelichten middels bv 
informatieborden bij de ingangen, boswachters, medewerkers van bezoekerscentra 
en vrijwilligers in het veld.  

 het organiseren van excursies door boswachters 

 via tentoonstellingen in bezoekerscentra (figuur 65) 

 via hun eigen media en via social media 

 via inloopavonden het stimuleren van participatie van vrijwilligers in onderzoek en 
beheer. Natuurbeheerders vormen vaak een belangrijke schakel met leden van de 
lokale natuurverenigingen.  

 

                                                             
19 https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26137  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26137
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Figuur 65: Bezoekerscentrum de Kennemerduinen aan de Zeeweg in Overveen speelt een 
belangrijke rol in de communicatie naar bezoekers van Nationaal Park Zuid-Kennemerland en 
bewoners van de gemeente Bloemendaal. Foto: Ruud Prins 

6.7 Scholen 

In de gemeente Bloemendaal zijn diverse scholen gevestigd, zowel voor primair als secundair 
onderwijs. In elke dorpskern is in elk geval tenminste één basisschool gevestigd, in 
Bloemendaal en Aerdenhout ook secundair onderwijs. Vlakbij Overveen - net binnen de 
gemeente Haarlem – is ook hoger onderwijs gevestigd. 

6.7.1 Biodiversiteitswinst 

Bij scholen is winst o.a. te behalen door: 

 aanleggen groene schoolpleinen, inclusief bloemenlinten, dit is niet alleen goed voor 
biodiversiteit maar vooral ook voor de gezondheid van kinderen; 

 scholen mee laten doen met schooltuinprojecten (groente en bloemen telen); 

 scholen mee laten doen met laagdrempelige telprojecten zoals tuinvogeltelling; 

 scholen te stimuleren in het geven/volgen van NME-lessen (bv. in samenwerking met 
bv NME Haarlem); 

 scholen stimuleren zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale mogelijkheden voor 
buitenlessen, zoals Thijsse’s Hof, Bezoekerscentra Oranjekom en Kennemerduinen; 

 scholen stimuleren te kijken naar (lokale) webcams van Beleef de lente20; 

 scholen mee te laten werken in natuurbeheer in de omgeving van de school.  

6.7.2 Communicatie 

De gemeente kan scholen stimuleren aandacht te besteden aan het belang van biodiversiteit 
door o.a.  

 het faciliteren van buitenlessen voor kinderen, bv in de tuin van Thijsse’s Hof en bij 
bezoekerscentra 

 het aanleggen van groene schoolpleinen (figuur 66) 

 samen te werken met NME Haarlem (o.a. uitleen van leskisten) 

                                                             
20 https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente  

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
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 door scholen te informeren over mogelijke biodiversiteits- en 
duurzaamheidsprojecten.  

De school kan biodiversiteit vervolgens verder onder de aandacht brengen van leerlingen 
en ouders via mail, via hun eigen media, bv. schoolkrant, via apps aan appgroepen (die 
vervolgens ook de ouders bereiken) en via hun eigen social media. 

 

 
Figuur 66: De Vondelschool in Aerdenhout heeft een groen schoolplein. Foto: Antje Ehrenburg 
 

6.8 Bedrijven 

6.8.1 Biodiversiteitswinst 

In de gemeente Bloemendaal zijn diverse bedrijven gevestigd, grote, kleine, dienstverlening, 
horeca etc etc. De variëteit is enorm. Daarom is het lastig winstpunten te benoemen, maar 
in zijn algemeenheid is bij bedrijven winst o.a. te behalen door: 

 Bedrijven stimuleren ‘groen’ in te kopen; 

 Bedrijven stimuleren om hun gebouwen natuurinclusief te laten bouwen; 

 Bedrijven stimuleren om producten met duurzame keurmerken in te kopen (o.a.FSC); 

 Bestaande bedrijven stimuleren het dak te vergroenen; 

 Bedrijven te stimuleren slim om te gaan met het hemelwater; 

 Bedrijven stimuleren om hun tuinen natuurvriendelijk in te richten en te beheren 
Bedrijven korting geven op lokale lasten indien ze voldoen aan bepaalde eisen vanuit 
gemeente; 

 Gemeente geeft voorbeeld door natuurvriendelijke inrichting van bedrijven terrein. 
 
Een bijzonder type bedrijven zijn de semioverheidsbedrijven, zoals Prorail, Liander, Tennet 
e.d. Deze landelijke bedrijven hebben ook terreinen of objecten in de gemeente 
Bloemendaal in eigendom en beheer. Deze bedrijven kunnen ook biodiversiteitswinst 
behalen door op hun terreinen bovenstaande adviezen toe te passen. 
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6.8.2 Communicatie 

Bloemendaal heeft geen eigen bedrijventerrein, alle bedrijven zijn gevestigd verspreid over 
de gemeente Bloemendaal. Deze bedrijven moeten warm gemaakt worden voor 
biodiversiteit en duurzaamheid. Dit kan o.a. door: 

 een concreet project dat door gemeente of omwonenden geïnitieerd wordt (bv 
bijenlinten en bomenlanen langs parkeerterreinen).  

 bij het verlenen van vergunningen (bv stimuleren natuurinclusief bouwen, stimuleren 
ontstening door leges voor grasstenen goedkoper te maken dan voor tegels etc.).  

 overleg tussen gemeente en bedrijven 

 Het is het mooist als ondernemers zich uit eigen beweging gaan inzetten voor 
biodiversiteit, en geheel van daaruit gaan denken. Biodiversiteit is een ‘hot thema’: 
bedrijven ontwikkelen zelf producten die hier mee te maken hebben (figuur 67), ze 
zetten in hun bedrijf hun beste beentje voor, ze vertellen dit aan klanten en 
omgeving en creëren zo een positief imago.   

 Idealiter brengen bedrijven dit dan ook over op al hun klanten, werknemers, en/of 
als lid van hun lokale (sport- of natuur)vereniging. 

 

   
Figuur 67: Bedrijven haken in op bestrijden eikenprocessierups en bieden nestkastjes aan. 
Foto’s: Antje Ehrenburg 

6.9 Partners per landschap 

Nu we een beeld hebben van de huidige landschappen en ecologische situatie in 
Bloemendaal (zie hoofdstuk 4 en 7.1) en we ook een beeld hebben van alle betrokken 
stakeholders in de gemeente (zie hoofdstuk 6) kunnen we op hoofdlijnen analyseren welke 
partners betrokken zijn bij welke landschappen, of andersom: bij welke landschappen zijn 
welke partners betrokken. Grosso modo ligt dat als volgt. NB. In alle gevallen is de gemeente 
zelf ook partner, maar die sommen wij niet steeds op. 

6.9.1 Landschappen en hun partners 

 Kust en strand: belangrijkste partners hier zijn: natuurbeheerders, bewoners en 
natuurverenigingen, andere (semi)overheden en bedrijven.  
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Specifiek noemen we: PWN, Natuurmonumenten, wandelaars, hondenbezitters, 
KNNV, VWG, IVN, juttersclubs, Hoogheemraadschap Rijnland, Rijkswaterstaat, 
Stichting Noordzee, Stichting Duinbehoud, ondernemers met strandtent. 

 Duinen: belangrijkste partners hier zijn: natuurbeheerders, bewoners en 
natuurverenigingen, andere (semi)overheden en enkele bedrijven.  
Specifiek noemen we: PWN, Natuurmonumenten, Nationaal Park Zuid-
Kennemerland, Waternet, SBB, campings, wandelaars, fietsers en andere recreanten 
van binnen en/of buiten de gemeente, KNNV, VWG, IVN, Stichting Duinbehoud, 
provincie Noord-Holland, Metropoolregio Amsterdam, horecaondernemers, 
ondernemers die activiteiten aanbieden in de duinen. 

 Binnenduinbossen, landgoederen, duinrellen, bosparken en villawijken: dit 
landschap maakt een groot deel uit van Bloemendaal en omvat een diverse groep 
betrokkenen. Belangrijkste partners hier zijn: natuurbeheerders, bewoners, 
particuliere terreinbeheerders, natuurverenigingen, andere (semi)overheden en 
bedrijven.  
Specifiek noemen we: Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, 
Staatsbosbeheer, Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Waternet, SBB, Stichting 
Schapenduinen (figuur 68), bewoners van villa’s en particuliere landgoederen, 
kloosters en stichtingen(figuur 69), wandelaars, fietsers en andere recreanten van 
binnen en/of buiten de gemeente, KNNV, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, IVN, 
Vereniging behoud Landgoed Meer en Berg, Stichting Duinbehoud, provincie Noord-
Holland, Metropoolregio Amsterdam, enkele sportverenigingen, horecaondernemers 
en ondernemers die activiteiten aanbieden in de binnenduinbossen. 

 Strandvlaktes en agrarische gronden: belangrijkste partners hier zijn: bewoners, 
lokale agrariërs, natuurbeheerders, andere (semi)overheden, enkele sport- en 
natuurverenigingen en bedrijven.  
Specifiek noemen we: inwoners Vogelenzang en Bloemendaal Noord, Waternet, 
Hoogheemraadschap Rijnland, provincie Noord-Holland, Metropoolregio Amsterdam, 
Bloemendaalse en Vogelenzangse sportverenigingen, KNNV, VWG, IVN, 
horecaondernemers, ondernemers die activiteiten aanbieden in en om hun bedrijf 
(bv maneges, zorgboerderijen). 

 Dorpskernen en gemeentelijk groen. Belangrijkste partners hier zijn: bewoners, 
andere (semi)overheden, sportverenigingen, natuurverenigingen en bedrijven.  
Specifiek noemen we: inwoners, provincie Noord-Holland, omliggende gemeenten, 
KNNV, VWG, IVN, winkeliers en andere MKB-ondernemers, groenbeheerders die 
werken in opdracht van de gemeente Bloemendaal 

 Plaagsoorten: belangrijkste partners hier zijn: natuurbeheerders, bewoners, 
particuliere terreinbeheerders, natuurverenigingen, andere (semi)overheden.  
Specifiek noemen we: PWN, Natuurmonumenten, Waternet, Staatsbosbeheer, 
Landschap Noord-Holland, Nationaal Park Zuid-Kennemerland, alle particuliere 
terreinbeheerders, KNNV, VWG, IVN, NJN, en alle vrijwillige beheer- en 
onderzoeksgroepen. 
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Figuur 68: Particulier landgoed Schapenduinen in de binnenduinbossen van 
Bloemendaal, hier met een overblijfsel van een historisch gebouw van de heren van 
Brederode, juni 2020. Foto: Antje Ehrenburg 
 

6.9.2 Partners en hun landschappen 

 Gemeente: heeft wat betreft biodiversiteit te maken met alle landschappen die 
voorkomen binnen haar gemeentelijke grenzen. 

 Bewoners: hebben vooral te maken met binnenduinbossen, landgoederen, 
duinrellen, bosparken, villawijken en dorpskernen (wonen, werken, eigen huis), maar 
ook met strandvlaktes/agrarische gronden (wonen, werken, sport), kust, strand en 
duinen (recreatie, natuuronderzoek) en plaagsoorten (vrijwillige bestrijding). 

 Natuurverenigingen: hebben te maken met alle landschappen die voorkomen binnen 
de gemeentelijke grenzen (hier doen zijn vrijwillig aan monitoring en beheer). 

 Sportverenigingen: hebben vanwege de ligging van hun sportcomplexen vooral te 
maken met villawijken en dorpskernen, en met strandvlaktes/agrarische gronden, 
maar ook met kust en strand (surfclubs) en duinen (looptrainingen in duingebied). 

 Particuliere terreinbeheerders, kloosters, stichtingen: hebben vooral te maken met 
binnenduinbossen en landgoederen (figuur 68 en 69), soms met duinrellen. 

 Natuurbeheerders: hebben vooral te maken met kust en strand, duinen en met 
binnenduinbossen/landgoederen (hier beheren zij uitgestrekte natuurgebieden en/of 
cultureel erfgoed). 

 Scholen: hebben vooral te maken met villawijken en dorpskernen (hier staan de 
scholen en hier wonen de meeste inwoners en hun schoolgaande kinderen), maar 
ook met strandvlaktes/agrarische gronden (wonen). 

 Bedrijven: zijn zeer divers en kunnen met uiteenlopende landschappen te maken 
hebben, maar vooral met villawijken, dorpskernen, strandvlaktes en agrarische 
gronden (werken, eigen panden, infrastructuur/leidingen e.d.), maar ook met kust, 
strand en duinen (recreatie, horeca). 
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Figuur 69: Landgoed Dennenheuvel 21in de binnenduinbossen van Bloemendaal is 
grondgebied van een voormalig klooster (nu woongemeenschap) en niet toegankelijk 
voor publiek, september 2020. Foto: Ben Kruijsen 

  

                                                             
21 https://www.landgoeddennenheuvel.nl/partners/zusters-van-de-goede-herder/  

https://www.landgoeddennenheuvel.nl/partners/zusters-van-de-goede-herder/
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7. Visie op biodiversiteit in de gemeente Bloemendaal 
 
Na de inventarisatie van alle landschappen, natuur, beleid en betrokkenen in de voorgaande 
hoofdstukken, komen we nu tot de formulering van de visie op biodiversiteit in de gemeente 
Bloemendaal. 
 
“Visie zonder actie is een droom. Actie zonder visie is tijdverdrijf. Met een visie gekoppeld aan actie  k

un je de wereld veranderen!” Joel Barker   

Deze visie schetst een horizon: een nog vaag toekomstbeeld, maar met haalbare doelen en 
met een helder kader van voorwaarden en uitgangspunten. 
Hoe wordt een visie realiteit? Van schets naar realiteit wordt verwoord in het proces. Voor 
biodiversiteit is dit tweeledig: enerzijds is er het natuurlijke proces in het landschap waarbij 
verrassingen niet zijn uitgesloten, en anderzijds het maatschappelijke proces waarbij het 
menselijk denken en handelen tot behoud en herstel van biodiversiteit zich ontwikkelt 
(figuur 70). Overheid, burgers, bedrijven en instellingen dragen allen bij aan de 
voorwaarden, uitgangspunten en acties waarin biodiversiteit tot bloei kan komen.   
 
Een visie op biodiversiteit voor de gemeente Bloemendaal is minstens zo divers als de 
definitie. Biodiversiteit omvat vele aspecten en raakt meerdere aspecten hoenvan onze 
samenleving, en vraagt daarom een integrale benadering en om omdenken. Biodiversiteit 
kun je beschouwen als een complex en dynamisch bouwwerk waarvan iedere steen een 
specifieke plek heeft die essentieel is voor het bouwwerk. De visie die wij hier presenteren 
omvat dan ook meerdere aspecten. 
De definitie die wij hier hanteren voor biodiversiteit is te lezen in 1.3. 

  
Bron: Compendium voor de leefomgeving  

Figuur 70: De twee pijlers van biodiversiteit in beeld en de wisselwerking daartussen: links natuur, 
rechts maatschappij. Pijl naar links: wij gebruiken de natuur, en hebben daarmee invloed op de 
natuur. Pijl naar rechts: wat krijgt de mens van de natuur terug? (kort gezegd: ecosysteemdiensten) 
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7.1 De visie op het maatschappelijk proces 

7.1.1 Komende tien jaar leren we biodiversiteit in ons denken en doen op te nemen 

Biodiversiteit begint bij bewustwording van ons handelen (figuur 70). Ons handelen heeft 
direct en indirect geleid tot een wereldwijde afname van biodiversiteit. Kiezen voor 
biodiversiteit is dus bewust een andere keuze maken. Eind jaren zeventig van de vorige 
eeuw maakten we een dergelijke slag toen de milieuwetgeving vorm kreeg. Nu staan we aan 
het begin van de omslag biodiversiteit. We kunnen niet langer meer doen wat we gewend 
waren. We zullen met een andere blik de wereld om ons heen moeten bekijken. Innovatie 
en nieuwe technieken maken dat proces mogelijk.  
 

In het rijks visiedocument: Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden (bron: 
Ministerie LNV,2018) geeft de minister de volgende handreiking: 
“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. Deze vragen helpen ons om biodiversiteit in ons denken en doen op te 
nemen:  

1. draagt ons handelen bij aan het sluiten van kringlopen, het terugdringen van emissies 

en het verminderen van verspilling (circulaire economie) 

2. draagt ons handelen bij aan een duurzaam beheer zonder schade aan de natuurlijke 

omgeving?  

3. levert ons handelen een bijdrage aan de klimaatopgave?  

4. bevorderen we de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het landschap?  

5. leveren we winst op voor ecosystemen (water, bodem, lucht), biodiversiteit en de 

natuurwaarde van het landschap? 
 

7.1.2 Komende tien jaar wordt biodiversiteit onderdeel van de Omgevingsvisie 

Het integrale denken is één van de belangrijkste aspecten van de nieuwe Omgevingswet en 
de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie komen onder andere klimaat, energietransitie, 
natuurinclusief bouwen, natuurbehoud, vergroening en wateropgave aan bod die direct of 
indirect verband houden met toe- of afname van biodiversiteit. Integratie van biodiversiteit 
door het stellen van de bovenstaande vragen sluit dus moeiteloos aan op de Omgevingsvisie.  
 

De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om binnen de Omgevingsvisie een 
biodiversiteitsprogramma op te zetten. Zo’n programma heeft als uitgangspunt behoud, 
herstel en ontwikkelen van biodiversiteit in de gemeente Bloemendaal gekoppeld aan de 
aanwezige landschapstypen. Het programma is gericht op de gemeentelijke overheid, 
burgers, bedrijven en instellingen. Het biodiversiteitplan is de onderlegger voor het uit te 
werken programma.   
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7.2 De visie op biodiversiteit: behoud, herstel, ontwikkelen 

 
Onze visie is: Bloemendaal: belangrijk voor biodiversiteit!  
In Bloemendaal koester je wat er is aan - en schep je ruimte voor biodiversiteit in zijn hele 
spectrum. In de paragrafen hieronder zetten we de uitgangspunten en voorwaarden voor 
deze visie uiteen, en gaan we nader in op de visie op behoud, herstel en ontwikkelen van 
biodiversiteit. 
 

7.2.1 Uitgangspunt 

Uitgangspunt voor het programma biodiversiteit is ‘waar het kan is het noodzaak’ en ‘waar 
we denken dat het niet kan zijn we innovatief’.  
 

In de gemeente zijn genoeg plekken waar het kan, bijvoorbeeld: opruimen teveel verharding 
en  ’ontstenen’ tuinen; omvormen intensief gemaaid gras; natuurvriendelijke oevers; minder 
schoffelen; benutten spontane natuur; eventueel aanplant streekeigen, bloeiende en 
besdragende soorten; natuurlijk tuinieren; vervangen schuttingen door streekeigen hagen; 
het opstellen van boomholtebeleid; ruimte geven aan huismus, gierzwaluw en vleermuizen, 
egels, eekhoorns, hazelworm, zandhagedis en verdere Bloemendaalse natuur.  
Stimuleren kan door ’biodiversiteitsbelastingvoordelen’ en zoeken van slimme 
samenwerkingen, bijvoorbeeld met hoveniers en tuincentra voor korting op aanleg van 
streekeigen hagen, en het stimuleren van bewoners om boomspiegels voor hun huis te 
adopteren (o.a. bloemen zaaien). In hoofdstuk 9 en 10 staan nog veel meer voorbeelden van 
projectideeën om de biodiversiteit te versterken. 
 

Waar we denken dat het niet kan zijn er slimme oplossingen zoals: aanpassen verharding 
met grasbeton; natuurinclusief bouwen; zoneren hondengebieden waar intensief 
gerecreëerd wordt;  ecologische plaagbestrijding; alternatieven voor strooizout; groene 
daken combineren met zonnepanelen; verticaal groen; slimme verlichting; wadi’s; 
verkeersborden met bijenhotels; regenwatercollectie voor sproeien kunstgrasvelden; 
vervangen rubberkorrels kunstgrasvelden door natuurvriendelijker alternatief; biologisch 
afbreekbaar geotextiel bij bouwwerkzaamheden.  
Als we denken dat het niet kan kunnen we de oplossing ook zoeken in een verandering van 
‘mindset’ bij onze organisatie, onze inwoners en onze verenigingen en bedrijven (waardoor 
weerstand vermindert en het wel blijkt te kunnen), in meer natuur- en milieueducatie, 
natuuronderwijs op scholen etc. 
 

7.2.2 Voorwaarden  

* Een biodiversiteitsprogramma valt of staat bij de wil van het bestuur en van het 
uitvoerende apparaat, en het draagvlak bij de bevolking. De beschikbaarheid van 
voldoende middelen is daarom een voorwaarde om de biodiversiteit te behouden, 
herstellen en versterken. Die middelen zijn niet alleen van financiële aard, maar het is vooral 
de inzet om biodiversiteit in de gemeente in het denken en doen mee te willen nemen.  
* Heldere communicatie - zowel intern als extern - vervult een hoofdrol in het 
biodiversiteitsprogramma. 
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* De gemeente heeft een initiërende rol om biodiversiteit onder de aandacht te brengen in 
al haar plannen en projecten. De vijf vragen hierboven (zie 7.1.1) zijn een hulpmiddel en 
meetlat daarbij. 
* Een goede samenwerking tussen overheid, burgers, bedrijven en instellingen, kortom 
partners en betrokkenen, is basaal voor het slagen van het biodiversiteitprogramma. 
Biodiversiteit raakt de hele samenleving.  
* Meten is weten en daarmee een voorwaarde om het verbeteren van de biodiversiteit te 
laten slagen en het biodiversiteitsbeleid te evalueren. Een meetmethode biodiversiteit geeft 
inzicht in de huidige waarde en meet de toe- of afname van biodiversiteit. Het meten van de 
biodiversiteit is essentieel, anders is er geen grond om goede beslissingen te nemen. Zie 
verder hoofdstuk 8. 

 

7.2.3 Behoud 

Behoud = behoud wat je aan waardevols hebt! Eenmaal verdwenen zijn bestaande 
natuurwaarden en biodiversiteit veel lastiger te herstellen. 
 
Komende tien jaar is gericht op behoud en versterken van de groene identiteit van 
Bloemendaal en daarmee de biodiversiteitschatkamer.  
De gemeente Bloemendaal herbergt – net als Zandvoort - een relatief groot areaal Natura-
2000 natuurgebied (figuur 61 en 71).   
Dit is niet voor niets, want veel van de habitats die daar voorkomen (o.a. grijze duinen) zijn 
van grote betekenis op Europese schaal, en dus het beschermen meer dan waard. Daarnaast 
omvat Bloemendaal nog veel meer natuurschoon, zoals de landgoederen, villawijken, 
bosparken, duinrellen en oude lanen op strandwallen en strandvlakten. Met de oude kernen 
vormt dit de belangrijke cultuurhistorische en groene identiteit van de gemeente 
Bloemendaal. Het behoud van al dit natuurschoon is waardevol voor de biodiversiteit: zowel 
lokaal, regionaal, nationaal als op Europese schaal. 
 
We onderhouden de bestaande en goed functionerende natuurverbindingen zodat 
organismen optimaal kunnen migreren, populaties verbonden blijven, en de kans op inteelt 
en uitsterven verkleint. 
 
Waar de biodiversiteit al hoog is zorgen we dat de voorwaarden voor deze rijke situatie 
bewaard blijven. Denk daarbij niet alleen aan alle rijke en diverse natuur binnen de 
gemeente (zie hoofdstuk 4), maar bijvoorbeeld ook aan waterhuishouding; bestendig 
beheer; bomen en boomholtebeleid; bescherming tegen betreden of berijden; herstel 
(gerooide) hagen en andere cultuurhistorische landschapselementen; verbod op opruimen 
van oude, ecologisch waardevolle tuinen; en zuinig zijn op lokale ‘biodiverse hotspots’, zoals 
het Meertje van Caprera, de Brouwerskolk, de jonge duinen.  
 
De Wet natuurbescherming biedt voldoende mogelijkheden voor het behouden van 
beschermde dieren en planten en gebieden (habitats). De provincie Noord-Holland kan 
specifieke soorten die niet onder de bescherming van de Wet natuurbescherming vallen op 
de lijst met provinciaal beschermde soorten plaatsen. De gemeente kan in gemeentelijke 
verordeningen en/of gedragscodes eisen stellen ter bescherming van de biodiversiteit. 
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7.2.4 Herstel 

Herstel = unieke waarden die verdwenen zijn uit Bloemendaal proberen terug te brengen.  
 
In de komende tien jaar herstellen we cultuurhistorische landschapselementen die 
bijdroegen en bijdragen aan biodiversiteit. Denk aan herstel van singels langs oude wegen, 
herstel van paden of waterlopen, of aan herstel van oude tuinen of parken waar door 
zorgvuldig beheer lokale biodiversiteit een optimum naderde. Herstel is geen romantische 
bezigheid, maar draagt bij aan de groene identiteit van gemeente Bloemendaal. 
 
Herstel heeft ook betrekking op plantsoenen. Waar een plantsoen met groen dat niet of 
nauwelijks bijdraagt aan de biodiversiteit aan vervanging toe is, herstellen we de 
biodiversiteit met streekeigen bloem- en besdragende soorten. We ruimen exoten in 
bosplantsoenen op, zodat streekeigen soorten weer een kans krijgen. Bij herinrichting krijgt 
het van nature voorkomend ecosysteem voorrang, waardoor het karakter van duin, 
strandwal of strandvlakte met streekeigen soorten wordt versterkt. 
 

7.2.5 Ontwikkelen 

Ontwikkelen = nieuwe voorwaarden scheppen voor nieuwe biodiversiteit.  
 
Overal ‘waar het kan’ en ook ‘waar we denken dat het niet kan’ scheppen we voorwaarden 
waarbinnen biodiversiteit tot bloei kan komen. Denk hierbij aan een op flora en fauna 
afgestemd maaibeheer in bermen of extensief gebruikte grasvelden. Of we creëren 
‘overhoeken’ waar de natuur vrij spel krijgt om zich spontaan te ontwikkelen. 
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen maken we gebruik van technieken die biodiversiteit 
bevorderen. Denk hierbij aan de manier waarop hemelwater wordt geïnfiltreerd in 
combinatie met een poel of een wadi. Ook stimuleren we natuurinclusief bouwen waar bij 
het ontwerp en beheer rekening wordt gehouden met planten en dieren in het gebouw en in 
de buitenruimte. Ook stimuleren we gemeenschappelijke tuinen waar bewoners elkaar 
kunnen ontmoeten. Dergelijke tuinen leveren een grotere bijdrage aan biodiversiteit dan 
aparte met schuttingen omgeven tuinen. Of we stimuleren – waar een gemeenschappelijke 
tuin niet haalbaar blijkt – hagen met inheemse soorten i.p.v. schuttingen (zie ook bijlage 
10.4). 
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Figuur 71: Het Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid (roze op de kaart) is ruim 7000 
hectare groot en ligt in de gemeenten Bloemendaal, Zandvoort, Velsen, Noordwijk en 
Noordwijkerhout. Bloemendaal en Zandvoort herbergen een relatief groot oppervlak aan 
beschermd natuurgebied. 
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8. Evaluatie en monitoring 
 
Om te toetsen of het biodiversiteitsbeleid van de gemeente is geslaagd en wat het aan 
biodiversiteit heeft opgeleverd (evalueren) is het nodig om te meten (monitoring). Het is 
belangrijk om zowel gemeentelijke plannen als concrete biodiversiteit te monitoren. We zijn 
op zoek gegaan naar een goede methode.  
 
Het doel is een methode om het biodiversiteitsbeleid én de kwaliteit van de biodiversiteit te 
evalueren of anders gezegd, een monitoringmethode waarmee Bloemendaal kan toetsen of 
het biodiversiteitsbeleid en de maatregelen voor biodiversiteit zijn geslaagd.  
Met goede monitoring en evaluatie: 
*blijven bestuurders en beheerders op de hoogte van de effectiviteit van het beleid en de 
maatregelen; 
* kunnen beleidsmedewerkers met de gegevens onderbouwde voorstellen doen voor nieuw 
beleid; 
* kan het beheer tijdig worden bijgestuurd en kan de gemeente haar bewoners informeren 
over de natuur in hun buurt. Hierbij kan zij aansluiten bij projecten voor bewoners en andere 
partners en betrokkenen.  
 
Een goede methode houdt rekening met de natuurlijke potentie: welke natuur past op een 
specifieke plek. Met name in de Natura-2000-gebieden wordt de natuur al gemonitord en is 
al voorzien in een meetmethode (NB. deze verschilt per soortgroep). Waar mogelijk kan 
hierop worden aangesloten. Voor de stedelijke omgeving kan een eenvoudige methode 
worden ontwikkeld. Waar mogelijk wordt gemeten met inzet van vrijwilligers. De inzet van 
vrijwilligers verbindt de burgers met de omgeving en zorgt voor draagvlak in de bevolking. 
Interpretatie en validatie van de aangeleverde data behoort toe aan de daarvoor opgeleide 
professionals. Aanbevolen wordt de gemeente te abonneren op de Nationale Databank Flora 
en Fauna/ NDFF zodat op efficiënte wijze gegevens van derden kunnen worden opgevraagd 
zowel voor dit project als voor andere waarbij natuurgegevens nodig zijn. 
 
In onderstaande uitwerking volgen we een klassieke monitoringscyclus (figuur 72) en omdat 
het doel van de monitoring ‘Evaluatie’ is noemen we het de evaluatiecyclus.  
We bespreken de zeven verschillende evaluatiestappen (figuur 72) voor zowel beleidsdoelen 
als biodiversiteit. 

8.1 Evaluatie van beleidsdoelen biodiversiteit 

 
Stap 0: Het doel van de evaluatie is tweeledig: toetsen of het biodiversiteitsbeleid en de 
maatregelen voor biodiversiteit zijn geslaagd. We gaan hier verder met de evaluatie van de 
beleidsdoelen. 
Stap 1: Beleidsdoelen volgen rechtstreeks uit de Visie.  
Stap 2: De beleidsdoelen worden meetbaar gemaakt (SMART = specifiek meetbaar 
acceptabel realistisch tijdgebonden). 
Stap 3 en 4 : Variabelen en meetmethode voor beleidsdoelen. Bioteam Bloemendaal 
formuleert een of meer variabelen waaraan de gemeente de beleidsdoelen kan toetsen. Per 
variabele geven we een voorstel voor grenswaarden om het idee uit te leggen. De gemeente 
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zelf dient die grenswaarden natuurlijk vast te stellen. Doen ze dit binnen de projectperiode 
dan kunnen we de grenswaarden opnemen in het plan. 
Stap 5 en 6: Dataopslag, analyse en rapportage: dit valt onder de verantwoordelijkheid van 
de gemeente. Dit valt buiten de scope van dit plan. Bioteam kan worden ingeschakeld om 
data aan te leveren, te analyseren en te rapporteren. 
Stap 7: Terugkoppeling: bestuurders en ambtenaren kunnen met de resultaten van de (al 
dan niet) behaalde beleidsdoelen beleid en beheer bijstellen. Per slot van rekening is 
evaluatie een cyclisch proces dat helpt bij keuzen maken en prioriteiten stellen. Het moet 
aansluiten bij de ‘gemeentepraktijk’. 
 
 

 

Figuur 72: Monitoring- en evaluatiecyclus in 7 stappen weergegeven 
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Enkele voorbeelden van variabelen om beleidsdoelen te evalueren:  

 Aantal km2 wegberm dat minder vaak gemaaid wordt (percentage t.o.v. alle 
wegbermen in beheer bij de gemeente). 

 Themakaart knelpunten in de ecologische structuur. Een percentage opgeloste 
knelpunten kan de grens aangeven tussen geslaagd of gefaald.  

 Er komt een natuurwaarden kaart. Bijvoorbeeld in 2021 verschijnt de eerste versie. In 
2025 verschijnt een nieuwe kaart op basis van herhalingsonderzoek. Het aantal 
eenheden in de laagste natuurklasse is afgenomen en het aantal eenheden in de 
twee hoogste natuurklassen zijn toegenomen of gelijk gebleven dus neemt de 
biodiversiteit toe.  

 Van de lijst ideeën in het biodiversiteitsplan zijn er 10 in 2025 uitgevoerd terwijl 
Bloemendaal zich had voorgenomen er 15 uit te voeren. 

 Er is in 2026 een goed toegankelijk Natuurdatasysteem opgezet voor medewerkers 
en voor de bevolking. 

 Het aantal uur NME onderwijs in basis en voortgezette scholen is in 2026 
toegenomen met x procent t.o.v. 2020. 

 

8.2 Evaluatie van biodiversiteitsdoelen 

 
We gaan hier verder met de evaluatie of de maatregelen om de biodiversiteit te verhogen 
zijn geslaagd. Leiden de maatregelen tot meer soorten? Tot meer individuen? Tot minder 
tegels en minder schuttingen? En hoe meten we dat? 
 
Stap 1: Biodiversiteitsdoelen volgen uit hoofdstuk 4. Deze doelen moeten voor verschillende 
soortgroepen en habitats apart worden geformuleerd. 
Stap 2: De biodiversiteitsdoelen worden meetbaar gemaakt (SMART = specifiek meetbaar 
acceptabel realistisch tijdgebonden). 
Stap 3 en 4 : Variabelen en meetmethode voor biodiversiteitsdoelen gekoppeld aan een 
nulmeting. Er zijn allerlei manieren om biodiversiteit te meten en evenzoveel ‘meetlatten’. 
Hieronder (8.1.1) staan enkele methoden beknopt beschreven die geschikt zijn voor het 
meten van biodiversiteit. Elke methode heeft andere sterke punten. We overleggen graag 
wat de wensen van de gemeente zijn, welke onderwerpen de gemeente belangrijk vindt, en 
afgestemd daarop kunnen we aangeven welke methode voor de gemeente het meest 
geschikt is. De gekozen methode kunnen we voor Bloemendaal uitwerken (buiten de scope 
van dit plan), aangevuld met een pilot voor enkele locaties, zoals een woonwijk en/of een 
landgoed. 
Stap 5 en 6: Planning, dataopslag, analyse en rapportage: dit valt onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit valt buiten de scope van dit plan. Bioteam 
Bloemendaal kan desgewenst voor deze stappen een voorstel doen, aansluitend op de 
gemeentepraktijk.  
Stap 7: Terugkoppeling: bestuurders en ambtenaren kunnen met de resultaten van de 
metingen en de al dan niet behaalde biodiversiteitsdoelen beleid en beheer bijstellen. Per 
slot van rekening is evaluatie een cyclisch proces dat helpt bij keuzen maken en prioriteiten 
stellen. Ook hier geldt dat dit moet aansluiten bij de gemeentepraktijk.  
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8.3 Methoden voor het meten van biodiversiteit  

 
Hieronder noemen we enkele methoden voor het meten en in kaart brengen van 
biodiversiteit: 
 
• Methode gebaseerd op Stowa deeltoets 1 voor stadswateren, uiteraard aangepast 
naar een beoordeling voor natuur in stad, dorp en ommeland. 
 
• Methode ‘Meetlat Biodiversiteit in de Praktijk’. Een methode van IPC Groene Ruimte 
waarmee op basis van gegevens over soortenrijkdom de biodiversiteit in elk willekeurig 
gebied geobjectiveerd kan worden22     
 
• Methode gebaseerd op Natuurwaardenkaart Amsterdam. De Natuurkansenkaart 
gemeente Noordwijk is hierop gebaseerd. Een dergelijke kaart is ook mogelijk voor de 
gemeente Bloemendaal op verschillende schalen en niveaus. In bijlage 12 is een beschrijving 
van de methode toegevoegd als expertise-project; 
 
• Meetlat geïnspireerd op meetlat kaderrichtlijn water of oevermeetlat : 
Om te kunnen toetsen of de gewenste natuur (het ecologisch streefbeeld) bijvoorbeeld in 
een natuurvriendelijke oevers is bereikt ontwikkelde de Rijkswaterstaat de oevermeetlat. De 
meetlat vergelijkt het ecologisch streefbeeld met de huidige natuur. In 3 stappen meet de 
meetlat het ecologische rendement:  
a. Definieer uit onderzoek of via deskundigen per onderdeel, bijvoorbeeld vlinders, planten 
en vogels, vijf ecologische niveaus;  
b. Vertaal het streefbeeld en de monitoringgegevens naar het ecologische niveau;  
c. Beide scores vergelijken en berekenen welk percentage van het streefbeeld is behaald.  
 
 

Enkele voorbeelden van variabelen om biodiversiteitsdoelen te meten en te evalueren:  

 Afname verharding tuinen in m2 in 2026 t.o.v. 2021 (meetbaar m.b.v. luchtfoto’s) 

 Toename oppervlakte aanlijngebied honden in m2 in 2026 t.o.v. 2021 

 Afname totale lengte schuttingen in de gemeente in meters 2026 t.o.v. 2021 (m.b.v. 
aantal meter schutting dat is omgevormd naar haag) 

 Toename biodiversiteit in wegbermen in gemiddeld aantal soorten en hoeveelheid 
bloemen in proefvlakken 2026 t.o.v. 2021 (meetbaar m.b.v. veldopnames door 
vrijwilligers) 

 Toename aantal in wegbermen aangetroffen plantensoorten met 10% 

 ………….etc. 
 
 
Bioteam Bloemendaal raadt de gemeente Bloemendaal aan om bij het meten van 
biodiversiteit samenwerking te zoeken met de gemeente Haarlem, die dit recent heeft laten 
uitwerken23. Hier liggen kansen voor synergie.  
  

                                                             
22

 https://www.ipcgroen.nl/boeken/3473/meetlat-biodiversiteit-in-de-praktijk  
23 https://www.tauw.nl/actueel/nieuws/monitoringplan-voor-biodiversiteit-in-gemeente-haarlem.html  

https://www.ipcgroen.nl/boeken/3473/meetlat-biodiversiteit-in-de-praktijk
https://www.tauw.nl/actueel/nieuws/monitoringplan-voor-biodiversiteit-in-gemeente-haarlem.html
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9. Projectmatige ideeën (rijp en groen) om biodiversiteit te 

verhogen 
 
In dit hoofdstuk staan verschillende ideeën om de biodiversiteit in de gemeente 
Bloemendaal te verhogen. Sommige zijn heel algemeen en beknopt, andere specifiek en al 
wat verder uitgewerkt, we noemen ze dan ook ‘rijp en groen’. De ideeën staan gerangschikt 
naar landschapstype. De meeste van deze ideeën zijn afkomstig uit de reacties op de mail 
die de gemeente in het voorjaar van 2020 naar diverse stakeholders heeft gestuurd (zie 
bijlage 3). Daarop hebben verschillende mensen en instanties gereageerd (waarvoor dank!), 
en hun ideeën zijn hieronder verwerkt. Met name de KNNV afdeling Haarlem willen we hier 
noemen, die een  zeer gedegen en bruikbare visie op stadsnatuur heeft ingediend. 
Logischerwijs hebben veel mensen ideeën ingediend voor de eigen woonomgeving (zie 9.5 
dorpskernen en 9.3 landgoederen). Het Bioteam heeft zelf ook ideeën ingevoegd. De ideeën 
van de deelnemers van het digipanel staan samengevat in bijlage 17. 
 

9.1 Kust en strand 

* aanhaken bij strandreservaat Project Groene Ster in IJmuiden (strand IJmuiden verbinden 
met strand Bloemendaal aan zee – noord, project van Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland) 
  
* strandbeheer onder de loep nemen: kan mogelijk minder intensief 
 
* meedoen met landelijk project het Groene Strand 24(project mede gefinancierd door 
Postcodeloterij) 
 
* faciliteren lokale strandcommunity t.b.v. voorlichting en onderzoek strandbroeders 
 
* instellen eigen Bloemendaals strandreservaat ter hoogte van naaktstrand, daarbij goed 
nadenken over gezamenlijke gebruik van dit stuk strand (functiecombinatie) 
 

9.2 Duinen 

* aanlijngebod voor honden in het Wethouder van Gelukpark 
 
* werkdagen organiseren om met vrijwilligers woekerende exoten in de duinen te bestrijden 
 

9.3 Landgoederen, binnenduinbossen, villawijken, duinrellen en bermen 

* aanpassen maaibestek in villawijken (zie verder 10.1 en bijlage 6) 

* gemeentehuis gonzende tuin (zie verder 10.2 en bijlage 7) 

* landgoed ‘Groot Wildhoef’ landschappelijk weer één geheel maken (zie ook laatste *) 

* mogelijk herstel Bloemendaalse beek langs hockey- en cricketvelden 

                                                             
24 https://www.landschappen.nl/projecten/het-groene-strand  

https://www.landschappen.nl/projecten/het-groene-strand
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* burgers aanmoedigen mee te doen met laagdrempelige monitoring projecten (citizen 

science), zoals nationale tuinvogeltelling/ bijentelling e.d. 

* burgers stimuleren tuinen zo min mogelijk te verharden, actie tegels eruit, bloemen erin 

* checklist groen bouwen aanbieden, natuurinclusief bouwen stimuleren 

* meer ondergroei en struiken in het bos bij Camerons duinzwervers 

* duinrellen meer aandacht geven middels informatie borden 

* duinrellen een rol laten spelen in het opbouwen van een grotere waterbuffer in de 

gemeente (nu stroomt veel schoon water van het meertje van Caprera, via landgoed ‘Klein 

Wildhoef’, rechtstreeks richting de Delft). Geen opslag van regenwater in kwelzones. 

* waterplanten en visstand in meertje van Caprera herstellen 

* ondergrondse wateropslag voor bijvoorbeeld een vijver/waterloop in Bloemendaalse Bos, 

Dennenheuvel cq bevloeiing van openbaar groen 

* uitsluitend inheemse boomsoorten aanplanten die genetisch identiek zijn aan de bomen 

van ca. 100 jaar geleden 

* de gemeente kan kosten besparen op beheer door eigendom/beheer van bosparken over 

te doen aan een natuurbeherende organisatie 

* bij herinrichting richten op de oorspronkelijke biotopen 

* werkdagen organiseren om op landgoederen exoten te bestrijden 

* natuurinitiatieven ondersteunen in het gebied rond Brouwerskolk en Brouwervaart. Klein 

deel is op Bloemendaals grondgebied en een groot aangrenzend deel in Haarlem. 

* initiëren van natuurlijke waterpartijen bij particulieren zoals deze op de hoek Krullenlaan 

en Brederodelaan is gerealiseerd 

* waterpartij op de hoek Krullenlaan en Brederodelaan (Schapenduinen) natuurlijker maken 

(o.a. exotische vissen eruit) 

* Vrienden van het Bloemendaalse Bos hebben aanvraag ingediend bij het Groenfonds voor 

nestkasten. Mocht deze niet gehonoreerd worden, dan kan de gemeente Bloemendaal 

misschien financiële ondersteuning leveren. 

* Park Brederode: het overdragen van de bestuursfuncties Vereniging tot Behoud Meer en 

Berg aan de huidige bewoners (met behoud van de doelstellingen), het organiseren van een 

symposium aldaar over bestaande natuurwaarden en een actie crowdfunding voor een 

lokale ooievaarspaal 
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* Wildcorridors maken langs de (achterkant van) hekken van grote tuinen  
 
* Strandvlakte omgeving Meertje van Caprera, velden hockeyvereniging Bloemendaal en 
nabijgelegen cricketvelden en Klein Wildhoef. Ontwerp van landschapsarchitect Pieter van 
Loon om te komen tot meer landschappelijke inpassing van de infrastructuur rond de 
hockeyvelden, aanleg natuurvriendelijke oever Meertje van Caprera, aanleg meidoorn-
houtwal, aanleg zandlichaam als min of meer natuurlijke tribune, opvullen gaten van 
bomenrij naast hockeyveld (vleermuizen!), in vroegere staat terugbrengen van 
Bloemendaalse beek langs cricketveld aan Donkere laan en aansluiten op duinrel op Klein 
Wildhoef. Hierbij kansen voor natuurvriendelijke oeverzones.  
 

9.4 Strandvlaktes en agrarische gronden 

* kerkepad Vogelenzang groen biodivers lint maken met heg (zie figuur 28 en verder 10.3 en 

bijlage 9). 

* agrariërs met bollenvelden en/of weilanden in het zuiden van de gemeente laten 
aanhaken bij de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgronden. Deze Zuid-
Hollandse vereniging staat open voor leden uit de omgeving van Vogelenzang/Bennebroek 
(Noord-Holland). Meer info: https://anlvgeestgrond.nl/  Zie ook figuur 27 en figuur 80. 
 
* agrariërs met bollenvelden en/of weilanden in de gemeente stimuleren over te stappen op 
biologische teelt van gewassen (geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken). 
 
* In weilanden die worden gemaaid t.b.v. hooi eventueel jacobskruiskruid of duinkruiskruid 
(giftig voor vee) handmatig verwijderen. Bij begrazing geen punt, het vee mijdt deze plant. 
 
* Mariënweide (gelegen rond de hockeyvelden van Rood-Wit): golfbaan maken met een 

binnenduin karakter, door verschralen van de semi-roughs. Hockeygras wordt vervangen 

door een rijker mengsel van veel meer grassoorten en kruiden. Aansluiten bij GEO-project 

van Nederlandse Golffederatie (NGF). 

* gemeente Bloemendaal: aanhaken bij regiebureau NNN van provincie NH in kader van 

gebiedsontwikkeling weilanden bij Vogelenzang (figuur 73). Hier liggen grote (financiële) 

kansen voor natuurontwikkeling ( = uitvoering geven aan NNN-beleid van de provincie 

Noord-Holland). Meepraten over ontwikkelingen daar. Zeker kansrijk als het wordt 

gecombineerd met stikstof dossier en recreatief medegebruik. Bijvoorbeeld in de vorm van 

peilverhoging in de sloten, creëren van soortenrijk binnenduinlandgrasland, sluiten van 

beheerovereenkomsten.  

* gemeente Bloemendaal: in kader van gebiedsontwikkeling weilanden van Vogelenzang 

alvast een wijziging bestemmingsplan gaan voorbereiden (bestemming: natuur). 

 

https://anlvgeestgrond.nl/
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Figuur 73: De weilanden bij Vogelenzang zijn kansrijk voor gebiedsontwikkeling door 

provincie Noord-Holland samen met gemeente Bloemendaal. Foto: archief Waternet 

 

9.5 Dorpskernen 

* actie tegels eruit, bloemen erin 

* tegelophaaldagen (zoals in Amsterdam gebeurt): de gemeente haalt gratis je tegels op als 

je je tuin vergroent (figuur 62) 

* checklist groen bouwen aanbieden, natuurinclusief bouwen stimuleren 

* aanpassen maaibestek (zie verder 10.1 en bijlage 6) 

* burgers aanmoedigen mee te doen met laagdrempelige monitoring projecten (citizen 

science), zoals nationale tuinvogeltelling/ bijentelling e.d. 

* groene pleinen bij basisscholen (figuur 66) 

* elk kind schooltuin en/of NME-les 

* een bloemenlint creëren. Voorbeeld: in Amsterdam-Noord. Stroken grond met wilde 

planten verbinden verschillende plantsoenen met elkaar. Voorzien van mooie informatieve 

bordjes. Misschien navolging in gemeente Bloemendaal.   
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* een veld met wilde planten voor insecten en vlinders creëren bij station Bloemendaal. 

Mooi voorbeeld ligt aan oostelijke zijde station in Haarlem: voorheen rozenperk bij Rijklof 

van Goensplein. Initiatief van de gemeente Haarlem. Buurtbewoonster meldt echter dat het 

aantal bloemen elk jaar afneemt, waardoor omwonenden teleurgesteld raken en het nut in 

twijfel trekken. Beleid moet daarom meerjarig zijn en gericht op een veld met veel bloeiende 

planten voor insecten, maar ook voor de buurtbewoners. Niet alleen extensief maaibeheer, 

maar ook streven naar verschillende bloeiende wilde planten tijdens de seizoenen.  

* voorlichting op scholen en aan bewoners. Adviesplan klimaatneutrale woningen uitbreiden 

naar adviesplan biodiversiteit bevorderende tuinen en leerplan 'liefde voor de natuur' voor 

kinderen. 

* zo mogelijk met Azalea (Overveen) overeenkomst sluiten: bij aankoop inheemse bomen, 

struiken en planten en/of de aanleg van een inheemse tuin krijgen inwoners korting. 

* ontmoedig betegelde tuinen (figuur 62). Naast jaarlijkse vaststelling van bebouwing voor 

de WOZ kan ook betegeling geregistreerd worden. Tuinen met tegels en plastic gras hebben 

negatieve gevolgen, zowel ecologisch als voor afvoer hemelwater, droogte, temperatuur in 

bebouwde omgeving en microplastics door plasticslijtage. Verdisconteren via de WOZ. 

* stimuleer bewoners voor gezamenlijk onderhoud van boomspiegels of andere stukjes 

publiek groen, uitsluitend na gedegen voorlichting over en richtlijnen voor het verbeteren 

van de biodiversiteit , zoals dat in Haarlem en Heemstede ook al gebeurt (figuur 74). 

* bij kapvergunning zoveel mogelijk herplantplicht toepassen, gecombineerd met info over 

het belang van inheemse bomen en kortingsregeling bij Azalea. 

* laat mensen een voorbeeld zien van burgerparticipatie ter vergroting van de biodiversiteit 

(bv. oever in Vogelenzang) 

*bij groenbeheer betrokken gemeentemedewerkers korte cursus geven over het belang van 

biodiversiteit en hoe dit te bevorderen. 

* in overleg met Prorail hen stimuleren over te gaan tot algehele bestrijding van de 

woekerende exoten in de door hen beheerde gebieden, zodat dit geen ‘haard’ meer is van 

waaruit de exoten zich kunnen uitbreiden. 
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Figuur 74: In Haarlem zijn met succes geveltuinen aangelegd en boomspiegels geadopteerd. 
Haarlems Weekblad, 14 juli 2020. Dit kan ook in Bloemendaal gestimuleerd worden. 
 

* ‘onkruid’ is noodzakelijk voor insecten. Laat dit spontaan groeien in perken, parken en bij 

boomspiegels. Stop met schoffelen, want dat maakt het bodemleven kapot. 

* zo weinig mogelijk maaien en nooit meer dan een keer per jaar de helft van elk gebiedje, 

ter bescherming van overwinterende (eitjes van) insecten. Maai geen uitlaatgebieden voor 

honden en nooit meer dan 75cm langs wegen en paden. 

* zaai inheemse grassoorten in en pas een maairegime toe dat bloemrijke weides stimuleert 

* stimuleer natuur- en duurzaamheidseducatie 

* bewoners stimuleren om de hemelwaterafvoer van hun daken af te koppelen van het riool 

en in de grond te laten zakken 

* blinde zijgevels van hoekwoningen in Veen en Duin in samenwerking met 

woningcorporatie Brederode voorzien van nestkasten voor verschillende vogelsoorten (en 

vleermuizen?) 

* nestkasten en goten als één project beschouwen en in één keer plaatsen in de hele wijk 

(Veen en Duin) 

* richt bij de ingang van het gemeentehuis bioborders en biovoortuinen in als voorbeeld, 
vooral voor nieuwe bewoners (figuur 75, zie ook bijlage 7). 
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* bij renovatie openbaar groen insecten stimuleren, en tegelijkertijd gebruik door honden en 
katten ontmoedigen 
 
* ideeën voor bloemenzee en groene schoolpleinen bij scholen, liefst ook klimaatbestendig 

(tegen hitte bestand) 

 
Figuur 75: de ingang van het gerenoveerde gemeentehuis aan de Bloemendaalseweg in 
Overveen, juni 2020. Foto: Antje Ehrenburg 
 
* werk samen met Stichting Steenbreek en biedt nieuwe inwoners hun folders aan over het 

aanleggen van gemakkelijk te onderhouden aantrekkelijke tuinen voor vlinders en bijen, 

zodat ze niet uit onwetendheid hun tuin betegelen (figuur 62) of kunstgras aanleggen. 

Gebrek aan kennis en tijd is vaak de oorzaak van deze ellende 

* bied alle inwoners een voorlichtingsavond aan over een aantrekkelijke tuin voor vlinders 

en bijen, die ook klimaatbestendig is en niet veel werk vereist (zie ook figuur 78) 

* beplant rotondes met vlinder- en bijenplanten. Zie bijvoorbeeld de prachtige rotondes in 

Haarlem:  kruising Verspronckweg/Kleverlaan en Verspronckweg/Julianalaan, en in Velsen 

kruising Santpoortse Dreef/ Hagelingerweg 

* zorg voor beplanting van boomspiegels of vraag bewoners dat te doen, met de garantie 

dat het niet een paar weken later zal worden weggehaald (figuur 74) 

* richt het openbaar groen in de gemeente in met aantrekkelijke beplanting in plaats van de 

saaie invulling van nu (zie ook bijlage 6). 

* alsnog de winnende antwoorden op de prijsvraag nieuwe inrichting dorpsingang op de 

Bloemendaalse weg en grasperk voor station Bloemendaal uitvoeren (i.s.m. Ons 

Bloemendaal) 
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* plantenvakken op het perron van station Bloemendaal beter laten verzorgen (door Prorail) 

* KNNV Uit: Stadsnatuurvisie, mei 2020: Beheer van stadsnatuur 

1. De uitvoering van het beheer van alle groene elementen in de stedelijke omgeving moet op 

ecologische wijze geschieden. 

2. Grasbermen langs wateren die bossen en parken begrenzen, niet meer onderhouden als gazons 

maar als natuurlijke oever met gevarieerde begroeiing.  

3. Maaibeheer van grasvelden in parken extensiveren en verduurzamen. Met sinusmaaien blijven 

bijvoorbeeld stroken bloeiende planten voor insecten staan maar ook kan de maaiperiode bekort 

worden tot een enkele zomer- en een najaarsmaaironde. De meeste groenstroken hebben geen 

intensief maaibeheer nodig of kunnen met veel minder door het afvoeren van maaisel en 

daardoor de verschraling van de grond. Laat de bermen en de parken in het voorjaar en de 

zomer bloeien! 

4. Bescherm oudere bomen, al dan niet monumentaal. Neem bomenlanen op in lange termijn 

schema van successievelijke verjonging zonder volledige kaalslag. Bescherm niet alleen de boom, 

maar ook de directe omgeving. Daarbij horen bijvoorbeeld ook onderbegroeiing en dood hout, 

mits niet gevaarlijk voor verkeer. Zorg voor afwisselende beplanting met inheemse snel en 

minder snel groeiende bomen en struiken. Bomenbeleid aanpassen aan 

duurzaamheidsgedachte.  

5. Broedgelegenheid voor stadsvogels zoals gierzwaluw, boerenzwaluw, huismus.  Leren kennen en 

bewust beschermen 

6. Oude muren, walkanten met muurplanten zoals varensoorten, muurbloem, muurleeuwenbek 

sparen en niet onnodig schoonmaken.  

7. Door periodiek te inventariseren kan het beheer worden geëvalueerd. 

 

9.6 Ecologische verbindingen 

* bermen als verbindingszone (zie verder 10.1 en bijlage 6)  

* lanen: belang van grotere oude bomen als verbinding voor soorten als vleermuizen, 
eekhoorn, boommarter (figuur 76) 
 
* hagen: aanplant stimuleren m.n. in tuinen (i.p.v. schuttingen) en in open gebied (veel 

inheemse soorten en insecten). Zie ook bijlage 9. 

* kerkepad Vogelenzang laten functioneren als verbindingszone bv door heg aanplanten 

en/of inzaaien (figuur 28, zie verder 10.3 en bijlage 8) 

* sloten en duinrellen: opschoonactie met bewoners 

* plant houtwallen aan in plaats van rijtjes bomen van dezelfde soort en zelfde leeftijd 

* probeer versnippering van het landschap tegen te gaan 

* overleg met buurgemeente Haarlem en sportclubs Pim Mulier Sportpark om een overmaat 

aan verlichting tegen te gaan, om zo hinder voor vleermuizen te beperken 
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Figuur 76: De gemeente Bloemendaal heeft veel lanen, deze zijn belangrijk als groene 
verbindingszone voor soorten. Aerdenhout, juni 2020. Foto: Antje Ehrenburg 
 
* ontmoedig de aanleg van hoge dichte schuttingen, maar stimuleer aanplant van hagen of 

in elk geval schuttingen die passeerbaar zijn voor kleine fauna (zie figuur 77 en bijlage 9) 

* goede natuurverbindingen tussen groengebieden en meer fijnmazig ook in woonwijken in 

de hele gemeente Bloemendaal. Dit is niet alleen gunstig voor de padden, maar voor alle 

grondgebonden kleinere fauna. 

* veerooster aan de Parkweg/Hoek Midden Duin en Daalseweg tijdelijk afdekken tijdens de 

paddentrek, zodat padden daar niet in vallen (en niet meer uit kunnen komen) 

* Waterleidingduinen verbinden met de landgoederenzone 

* verbetering met hout/kunststof schotten en onderdoorgangen onder de weg door van 

diverse padden oversteekplaatsen met gaas afrastering 

* betere afstemming met de bewoners aan de Midden Duin en Daalseweg e.o. en de 

inrichting van hun tuinen i.v.m. paddentrek. De aantallen over te zetten padden gaan al 

enkele jaren enorm achteruit. Mogelijk speelt de inrichting in tuinen tussen de Parkweg en 

het Halve Maantje daar een bepalende rol in. Paddenwerkgroep zet ze over, maar mogelijk 

zijn er onoverkomelijke obstakels op de percelen van bewoners zijn aangebracht waardoor 

de padden uiteindelijk toch niet het Halve Maantje kunnen bereiken, óf niet voldoende terug 

kunnen keren. Per huisadres zou een bezoek, gesprek, informatie, een tuinonderzoek 

helderheid geven. Misschien zijn er meer paddenwerkgroepen waar dit speelt? Misschien 

een mooie klus voor een stagiair oid? 
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Figuur 77: Een voorbeeld van een hek met goede passeerbaarheid voor kleine fauna: zij 
kunnen onder het hek door. Foto: Antje Ehrenburg 

* mogelijkheid/noodzaak van een touwladder over de weg voor eekhoorns onderzoeken; zij 

moeten in het Bloemendaalse Bos nu een weg oversteken 

* KNNV Uit: Stadsnatuurvisie, mei 2020: Infrastructuur:  

1. Verbindingszones tussen natuur binnen en buiten de stad versterken, nieuwe aanleggen en als 

natuurzone onderhouden. Voorbeeld:  Leidsevaart, het Spaarne, spoorlijnen, verkeerswegen. 

2. Er moet een inventarisatie van knelpunten worden opgesteld, zodat planmatig faunapassages 

kunnen worden aangelegd voor lopende en zwemmende dieren.  

3. Verbetering van de waterkwaliteit van sloten, grachten, vaarten en plassen maar ook van de 

onderwaterbegroeiing als leefgebied van de waterfauna. Levende wateren zijn tegelijk een 

voedselbron voor vogels, insecten etc. 

4. Waar mogelijk moeten oevers van wateren natuurvriendelijk worden uitgevoerd en beheerd. 
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9.7 Plaagsoorten 

* oprichting van een overlegplatform door gemeente en andere beheerders in de regio met 
jaarlijks overleg over exoten en woekerende soorten  
 
*ook in Bloemendaal nestkasten ophangen bij plaagbomen, aanhaken bij wat al gestart is 
door VWG en Haarlem/Spaarnelanden: https://www.vwgzkl.nl/eikenprocessierups-op-
natuurlijke-meniet-bestrijden/  
 
* Kastjes laten timmeren door kinderen van Bloemendaalse lagere scholen en geavanceerde 
kasten door middelbare scholen. 
 
* gezamenlijke vrijwilligersdagen houden o.l.v. bv mensen van gemeente en/of IVN/ KNNV in 
buurten en wijken om exoten uit te trekken (bewustwording/beheer) 
 
* laagdrempelige website voor het melden van waarnemingen van (plaag)soorten  
 
* bestrijding Japanse duizendknoop, uitputting door op locatie een paar maal per jaar de 

bosmaaier erdoorheen 

 

9.8 Gemeentebrede ideeën 

* ideeën die Bloemendaal direct zelf kan uitvoeren (bestekken, inkoop, eigen dienst) 
 
* ideeën die Bloemendaal kan ondersteunen (natuurinclusief bouwen, checklist groen 
bouwen, ondersteunen bewoners die tegels uit hun tuin willen halen e.d.) 
 
* Inwoners doen soms goedbedoeld ondeskundige dingen op gebied van biodiversiteit. Dat 
is jammer en bij voldoende kennis onnodig. Daarom is het goed als de gemeente 
ondersteuning biedt bij kennisoverdracht over biodiversiteit: wat is het, waarom is het 
belangrijk en hoe kan iedereen het verbeteren.  
 
* geef als gemeente zelf het goede voorbeeld om de bewoners te inspireren 
 
* maak bewoners attent op (mede)financiering door speciale fondsen met natuur als doel, 
zoals het IJsvogelfonds https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/ijsvogelfonds-lokale-

vogelbescherming-werkt en diverse fondsen op naam zoals: https://www.cultuurfonds.nl/fonds/fonds-
kleinschalige-projecten-natuureducatie  https://www.cultuurfonds.nl/fonds/ondersteuningsfonds-databeheer-
natuur  https://www.cultuurfonds.nl/fonds/piet-oudolf-groen-in-de-buurt-fonds 
https://www.cultuurfonds.nl/fonds/scheltema-breet-natuurfonds 

 

* KNNV: uit de Stadsnatuurvisie, mei 2020: Bevordering van stadsnatuur  

De KNNV bepleit een planmatige aanpak van gemeentebeleid en van projectontwikkeling 

vanaf het eerste begin tot en met de nazorg.  

https://www.vwgzkl.nl/eikenprocessierups-op-natuurlijke-meniet-bestrijden/
https://www.vwgzkl.nl/eikenprocessierups-op-natuurlijke-meniet-bestrijden/
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/ijsvogelfonds-lokale-vogelbescherming-werkt
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/ijsvogelfonds-lokale-vogelbescherming-werkt
https://www.cultuurfonds.nl/fonds/fonds-kleinschalige-projecten-natuureducatie
https://www.cultuurfonds.nl/fonds/fonds-kleinschalige-projecten-natuureducatie
https://www.cultuurfonds.nl/fonds/ondersteuningsfonds-databeheer-natuur
https://www.cultuurfonds.nl/fonds/ondersteuningsfonds-databeheer-natuur
https://www.cultuurfonds.nl/fonds/piet-oudolf-groen-in-de-buurt-fonds
https://www.cultuurfonds.nl/fonds/scheltema-breet-natuurfonds
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1. De kern van het Natuur Netwerk Zuid-Kennemerland is een groen-blauwe zonering die 

aansluit bij de opbouw van het landschap en de cultuurhistorie van de stad. In dat 

netwerk kunnen dieren, planten en ook (regen)water zich door de stad verplaatsen, 

maar het netwerk is tegelijk ook van belang voor wandelaars, fietsers en recreanten in 

het algemeen. 

2. De compacte stad, de parkachtige buitenwijken en de dorpen gaan naadloos over in het 

omringende landschap van bossen en weiden. Flora en fauna krijgen verbindingswegen 

voor uitwisseling en migratie maar ook rustige woonplekken: het broeden van vogels, de 

larven (rupsen) van insecten, egels, padden, kikkers enz  

3. Duurzaamheid is het uitgangspunt.  

4. Stadsnatuur wordt een integraal onderdeel van alle ruimtelijke plannen van alle 

gemeenten.  

5. In 2040 is er t.o.v. 2020 twee keer zoveel groen (bomen, struiken, bloeiende planten, 

begroeide daken, muurplanten op gevels en kademuren, ontsteende tuinen) in de 

bebouwde kom, terwijl de ruimte in het buitengebied onaangetast blijft. Stads- en 

buurtparken zijn dichtbij, goed bereikbaar en veilig voor iedereen, dus ook voor kinderen 

en mindervaliden 

6. Er komt een ‘permanent uitnodigend beleid’, waarin burgers en overheden gedachten 

met elkaar uitwisselen. Dit leidt tot een open (inter)netwerk met stadsnatuur als doel en 

inspiratie. Het doel van dit forum is initiatieven van burgers en organisaties te 

stimuleren en te faciliteren. Een regionaal bureau stadsecologie coördineert  

7. Een stadsnatuur website ondersteunt burgers en overheden met praktische informatie: 

de ‘eerste hulp bij procedures’ enz. Deze informatiebron stimuleert bewoners om mee te 

denken, eigen ervaringen te delen, de vinger aan pols van de stadsnatuur te houden 

maar ook om zelf aan de slag te gaan in eigen tuin, de moestuin of de geveltuin.  

8. Er komt een regionaal platform waarin alle bij het stedelijke groen betrokken partijen 

samenwerken en kennis uitwisselen. Onderdeel hiervan vormt een ‘Natuurloket’, een 

waarneming.nl voor Zuid-Kennemerland, zodat we weten welke planten en dieren in de 

stad voorkomen en wat we bereikt hebben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 78: Bewoners 
nemen ook al eigen 
initiatieven om 
biodiversiteit te 
bevorderen, Bennebroek, 
april 2020.  
Foto: Antje Ehrenburg  
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10. Concrete projectvoorstellen voor meer biodiversiteit 
 
Bioteam Bloemendaal heeft enkele projecten nader uitgewerkt, zodat de gemeente 
Bloemendaal hiermee een ‘vliegende start’ kan maken met de bevordering van 
biodiversiteit. Deze projecten kunnen als lichtende voorbeelden fungeren voor alle 
inwoners, en als vliegwiel en inspiratiebron voor nog veel meer projecten.  
Daarnaast kan de gemeente natuurlijk ook projecten ten uitvoer brengen die door 
stakeholders zijn ingebracht (zie hoofdstuk 9). Onder de bewoners leven erg veel ideeën!  
Hieronder staan de uitgewerkte projecten kort beschreven, de concrete projectvoorstellen 
staan in de bijlagen 6 t/m 12. 

10.1 Ecologisch bermbeheer 2.0  

Voorstel tot aanpassing maaibeheer van de gemeentelijk beheerde bermen en gazons. Het 
idee is om het bermbeheer kostenneutraal te extensiveren en tevens de biodiversiteit te 
bevorderen. Uitgewerkt plan is te vinden in bijlage 6. 

10.2 Bloemenheuvel gonzend gemeentehuis 

Voorstel om het gazon rond gemeentehuis Bloemenheuvel bloem- en insectrijker te maken. 
Uitgewerkt plan is te vinden in bijlage 7. 

10.3 Vogelenzang verbonden 

Voorstel om Kerkepad Vogelenzang middels een inheemse haag te verbinden met duinen. 
Uitgewerkt plan is te vinden in bijlage 8. Zie ook figuur 28. 

10.4 Schutting eruit, haag erin 

Voorstel om inwoners van de gemeente Bloemendaal te stimuleren om hun schuttingen te 
vervangen door biodiverse hagen met goede onderdoorgangen voor fauna. Uitgewerkt plan 
is te vinden in bijlage 9. 

10.5 De geboorte van een nieuw ooievaarsnest  

Voorstel om bij Duin en Daal een oude ooievaarspaal te vervangen door een nieuwe. 
Uitgewerkt plan is te vinden in bijlage 10.  
NB. Dit project is in augustus 2020 reeds ten uitvoer gebracht!  

10.6 Het nachtleven ontrafeld 

Onderzoek naar voorkomen landgebonden en nachtactieve diersoorten. Opsporen van 
knelpunten bij ecologische verbindingen gehinderd door autowegen. Onderzoek 
verkeersslachtoffers. Planvorming noodzakelijke ecopassages om barrièrevorming door 
autowegen op te heffen. Het uitgewerkte plan is te vinden in bijlage 11. 

10.7 Natuurwaardenkaart 

Een manier om natuurkansen en natuurwaarden te schatten is de methode van de 
Amsterdamse Natuurwaardenkaart, die aangepast is toegepast voor de gemeente 
Noordwijk. Vooraf moet afgebakend worden in welke (landschappelijke) eenheden welke 
natuurwaarden (met welke scores) worden geschat, gewogen en in kaart gebracht.  
Het uitgewerkte plan is te vinden in bijlage 12. 
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10.8 Kosten 

De kosten van de projecten zijn bij de gemeente bekend. Zoals wel vaker draait het ook in 
Bloemendaal vaak om geld. Het is aan de raad om te besluiten welke budgetten wel of niet 
worden toegekend. Verder kunnen ook fondsen worden aangeschreven en particuliere 
initiatieven (figuur 79) bijdragen aan biodiversiteit. 
 
 
 

 
Figuur 79: Financiering ooievaarspaal Duin en Daal snel rond dankzij crowdfunding en 
bijdrage Rotary Bloemendaal. Bron: Haarlems Weekblad 11 augustus 2020. 
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11. Conclusies 
 
Dit biodiversiteitsplan concludeert dat: 

 binnen de grenzen van de gemeente Bloemendaal een bijzonder groot areaal aan 
natuurgebied aanwezig is, inclusief veel ecologische processen;  

 er een grote diversiteit aan landschappen te vinden is; 

 de natuurlijke uitgangssituatie (ondergrond: zand) van veel tuinen, wegbermen, 
gazons en plantsoenen schraal en voedselarm is en daarmee in deze gemeente zeer 
veel potentie aanwezig is om biodiversiteit tot ontwikkeling te brengen; 

 veel woonwijken ruim van opzet zijn en gelegen zijn in de binnenduinrandzone 
waardoor natuurlijk potentieel aanwezig is; 

 veel inwoners en organisaties graag meedenken over biodiversiteit (gezien de 
hoeveelheid ingezonden projectideeën); 

 veel biodiversiteitswinst te behalen is door relatief eenvoudige maatregelen, zoals 
tegels en schuttingen vervangen door natuurlijke  begroeiing; 

 er hierbij ook veel bijkomend voordeel te behalen is voor mens, milieu en 
portemonnee, o.a. minder hittestress, minder piekbelastingen op het riool. 

 
Als visie stellen wij:  

 Komende tien jaar leren gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijven en 
inwoners biodiversiteit in denken en doen op te nemen; 

 Komende tien jaar wordt biodiversiteit onderdeel van de Omgevingsvisie; 

 Komende tien jaar wordt biodiversiteit in de gemeente behouden, hersteld en 
ontwikkeld. 

 
Om daar te komen is veel inspanning nodig, klein en groot, van iedereen. Te beginnen 
valt met enkele concrete projecten waar de gemeente zelf leidend is. Ook is het heel 
stimulerend als de gemeente kleinschalige projecten die zijn ingebracht door inwoners of 
groepen mede helpt realiseren. Dit kan door mensen met elkaar verbinden en te 
stimuleren samen te werken en door kleine budgetten ter beschikking te stellen.  
 
Om te meten of dit lukt zijn er vele variabelen. Het is aan de gemeente zelf om hier uit 
enkele geschikte en passende variabelen uit te kiezen en daar ambitieuze normen aan te 
hangen om te bepalen wanneer beleid is geslaagd en biodiversiteit naar wens is 
toegenomen. Voor concrete monitoring adviseren wij om nauw samen te werken met de 
gemeente Haarlem, zodat kosten worden bespaard en methodes (en daarmee ook 
resultaten) vergelijkbaar zijn en vrijwilligers in beide gemeenten inzetbaar. 
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12. Adviezen in het kort 
 

Verspreid in dit rapport staan nogal wat adviezen om de biodiversiteit in Bloemendaal te 
verhogen. Hier vatten wij die kort samen: 
 
 
BERMEN, GAZONS,  

 Minder maaien, maaisel afvoeren, deel ongemaaid laten staan in de winter; 

 Alle adviezen bermen en gazons: 4.7.4 en 4.7.5. Zie ook fotoreeks Bijlage 14.  
 

PLANTSOENEN, LANEN 

 Maatwerk, dus niet alles overal; 

 Waar het kan: randen minder vaak schoffelen; 

 Omvormen naar meer inheemse beplanting; 

 Zomen in overgang met gazons ontwikkelen en meer boomspiegels laten adopteren; 

 Alle adviezen: zie 4.7.6, met name pagina 71 t/m 73.  Zie ook fotoreeks Bijlage 14. 
 

BOSPARKEN 

 Behouden wat er is; 

 Zoom- en mantelvegetaties ontwikkelen waar dat kan; 

 Hondenaanlijnbeleid heroverwegen; 

 Alle adviezen: zie 4.8.3. en Bijlage 13.  
 
EXOTEN 

 Alle woekerende exoten zo goed mogelijk bestrijden; 

 Indien nodig alleen inheemse soorten aanplanten; 

 Regionaal overlegplatform exoten starten; 

 Alle adviezen: zie 4.9.3. en Bijlagen 4 en 5.  
 
 
ECOLOGISCHE VERBINDINGEN 

 Bij alle ingrepen dit aspect meenemen; 

 Soms kunnen eenvoudige aanpassingen verbindingen al herstellen (ecopassages); 

 Geen hekken maar hagen; 

 Watersystemen (duinrellen en meertjes) herstellen en ecologisch optimaliseren; 

 Alle adviezen: zie 4.6.3. 
 
 
DORPEN 

 Natuurinclusief bouwen bevorderen; 

 Bewoners stimuleren tuinen niet te verharden, maar te vergroenen; 

 Schutting eruit, haag erin; 

 Groene schoolpleinen 

 Alle adviezen: zie 4.5.3. 
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STAKEHOLDERS 

 Bij de verschillende stakeholders liggen vele kansen: 6.1.1 (gemeente), 6.2.1 
(bewoners), 6.3.1 (natuurverenigingen), 6.4.1 (sportclubs), 6.5.1 (particuliere 
terreineigenaren en agrariërs), 6.6.1 (natuurbeheerders), 6.7.1 (scholen), 6.8.1 
(bedrijven). Zie ook Bijlage 2.  

 
EVALUATIE EN MONITORING 

 Monitoring- en evaluatiecyclus beleidsdoelen: zie 8.1; 

 Biodiversiteitsdoelen: zie 8.2; 

 Methodieken: zie 8.3. 
 

CONCRETE PROJECTEN  

 Integrale omschakeling naar ecologisch bermbeheer, zie Bijlage 6; 

 Bloemenheuvel bij het gemeentehuis gonzend van de insecten  en plan maken 
nabijgelegen water, zie Bijlage 7; 

 Vogelenzang haag langs kerkpad, zie Bijlage 8;  

 Tuinschutting eruit, vervangen door haag, zie Bijlage 9; 

 De geboorte van een ooievaarsnest, reeds uitgevoerd, zie Bijlage 10; 

 Onderzoek nachtdieren bosparken, analyse barrières, ecopassages, abonnement 
NDFF: zie Bijlage 11;  

 Natuurwaardenkaart gemeente Bloemendaal, waar komt welke natuur voor? Zie 
Bijlage 12. 
 

 
Figuur 80: Afgezand duin t.b.v. bollenteelt ten ZW van Vogelenzang, grenzend aan de 
Waterleidingduinen. Hier liggen kansen voor biodiversiteit in de vorm van biologische 
teelten, slootrandbeheer, akkervogels, ecologisch akkerrandenbeheer en andere agrarische 
initiatieven. April, 2020. Foto: Antje Ehrenburg  
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