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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

Hierbij vindt u het resultaat van een ontwerponderzoek naar een nieuwe vorm van inrich1ng van 
infrastructuur: Infranatuur.  
De aanleiding voor deze ontwerpoefening is tweeledig: het verhogen van natuurwaarden en biodiversiteit en 
het vergroten van CO2 opslag.  
Klimaatbestendigheid, met name wateropvang en hibestress, zouden nevendoelen kunnen zijn. 

Infranatuur - Transi1e  
“De biodiversiteit in Nederland staat al jaren onder druk. Zo gaat het slecht met de bijen en vlinders in 
Nederland. Voldoende natuurvaria1e heed een grote economische waarde. Omdat Nederland over een 
uitgebreid en dicht infrastructuurnetwerk beschikt, is het handig om juist daar te zorgen voor meer 
biodiversiteit. Drie jaar geleden spraken 23 par1jen met elkaar af om bij aanleg, beheer en onderhoud van 
(water)wegen, spoorrails, (hoogspanning)kabels en dijken voor meer natuurvaria1e te zorgen.” 

Het concept Infranatuur sluit tevens aan op de Bossenstrategie van de provincie Noord-Holland: 

Bossenstrategie - CO2 opslag 
In de Bossenstrategie is de Klimaatopgave uitgewerkt om CO2 in bos en bomen vast te leggen. 
Deze strategie werkt wanneer bomen oud kunnen worden. Gemiddeld legt een bos 6 ton CO2/ ha/ jaar vast in 
levende biomassa, in het strooisel en in de bodem. 
Daarnaast levert de Bossenstrategie een bijdrage aan versterking van de biodiversiteit in bossen, zoals 
vastgelegd in de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. 
In de Bossenstrategie wordt infrastructuur gezien als één van de loka1es waar nieuw bos kan ontstaan. 

1.2.  Doel 
Doel van dit ontwerp is dus  het vergroten van de biodiversiteit en de capaciteit voor CO2 opslag. 
Het ontwerp is bedoeld om te worden uitgevoerd op een stukje infrastructuur van de provincie Noord-Holland. 
Daarmee sluit het plan aan op de Greendeal Infranatuur. 
De wens van de provincie is om een ontwerp te maken dat kopieerbaar is, zodat in de toekomst eenvoudig 
meer Infranatuur kan worden ingericht. 
In eerste instan1e gaat het om de inrich1ng van 1 ha infrastructuur. 
Gekozen is om beide doelen (verhogen van biodiversiteit en CO2 opslag) samen te laten komen in een vogelbos. 
Verderop zal worden uitgelegd waarom. 
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2. Plangebied 

2.1. Plangebied 
Voor de uitvoering van het ontwerp is de kruising van N 245 met de N 504, gelegen in de gemeente Langedijk 
op het oog.  
Deze kruising wordt geflankeerd door drie grote hoeken groen. In de vierde oksel (zuidwest) ligt camping 
Molengroet. 

Figuur 2.1 Ligging van het plangebied (bron kaartmateriaal: Esri) onder: luch>oto van het plangebied 
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2.2. Huidige inrichRng en beheer 
In eerste instan1e ging de belangstelling uit naar het perceel ten 
noordwesten van de kruising (1 in ai. 2.1 en fig. 2.2.1). Dit perceel 
is 2,5 ha groot en momenteel begroeit met struweel en hoge 
kruiden. Aan de westzijde wordt dit perceel begrensd door het 
water van de Molentogt. 
Een jaar of vijf geleden zijn daar de populieren gekapt. Tussen het 
struweel dat nu alle ruimte krijgt groeien hoog opgaande kruiden. 
Het perceel wordt nu niet beheerd. 
De twee percelen aan de oostzijde van de kruising van de N 245 met 
de N 504, ten noorden (2 ha, 2 in fig 2.1 en fig 2.2.2 en -.3) en zuiden 
(2,15 ha, 3 in fig 2.1 en fig 2.2.4) van de N 504 bestaan uit grasland 
met bomen. Aan de noordzijde staat een groepje bomen 
voornamelijk bestaand uit Els en Wilg. Aan de zuidzijde staan vier 
rijen Abelen tegen de rand van het aangrenzend landbouwgebied en 
een rijtje Zweedse lijsterbesbomen langs de weg. 
De percelen worden aan de kant waar ze niet grenzen aan de weg 
begrenst door een sloot die de percelen scheidt van het omringend 
landbouwgebied.  
 
De oostelijke percelen worden tot nu toe steeds gemaaid. Sinds 
vorig (?) jaar volgens het door de Vlinders1ch1ng gelanceerde 
Kleurkeur. Dit betekent dat er een sinusmaaibeheer wordt 
uitgevoerd, met het doel de biodiversiteit van de grassen en kruiden 
te verhogen, met name gericht op vlinders. Het gras dat hierbij 
overblijd wordt verzameld door Grass2grib en momenteel verwerkt 
door Biobased Supply tot onder andere wegmeubilair. 

De oostelijke percelen zijn nauwelijks bereikbaar voor publiek en 
kunnen dus echt een func1e voor ongestoorde natuur krijgen. 
Door op deze percelen nieuw bos of struweel aan te leggen kan 
winst behaald worden in het vergroten van de biodiversiteit en 
vastleggen van CO2. 
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Fig. 2.2.1. Noordwestelijk zijde view zuid

Fig. 2.2.2. Noordoostelijk zijde view zuid

Fig. 2.2.3. Noordoostelijk zijde view oost

Fig. 2.2.4. 
Noordwestelijk zijde 
view oost



2.3.   Veldbezoek en perceelkeuze 
 
Een inventarisa1e van de noordwestelijke hoek op 8 mei 2021 leverde een verbazend 
rijke vogelstand op (zie kader). De soorten die er voorkomen zijn kenmerkend voor 
structuurrijk struweel. Daar dit perceel dus al een redelijk hoge biodiversiteit heed, is 
gekozen om hier slechts enkele ingrepen te doen en het ontwerp hoofdzakelijk te 
richten op beide percelen aan de oostzijde van de kruising. 
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Vogels in het perceel ten 
noordwesten van de 
kruising N504- N245 op 8 
mei 2021 

Tjidjaf 
Winterkoninkje 
Grasmus 
Kleine karekiet 
Rietzanger 
Nachtegaal 
Zwartkop 
Koolmees 
Fazant (vr.) 

Grote bonte specht 



3. Geografisch en ruimtelijk kader 

3.1. Ontstaansgeschiedenis 
Zoals voor vrijwel heel Noord-Holland geldt, is ook deze plek gevormd door water. Lag er rond de 10e eeuw een 
dikke laag veen, die langzaam werd ontgonnen vanuit het hoger gelegen Oudkarspel, in de 11e en 12e eeuw 
werd dit veen weggeslagen door de zee die vanuit het noorden regelma1g binnen kwam. Hierbij werd een 
dikke laag klei afgezet: het Walcheren pakket, bestaand uit een 5 meter dikke laag klei, ook wel de Reker pikklei 
genoemd. Na de 12e eeuw werden deze inbraken ingedamd door de aanleg van de Wesmriese Omringdijk en de 
Oosterdijk. De meeste meren werden drooggelegd en vanuit de dorpen langs de dijk werd vanaf de 15e eeuw 
tuinbouw gepleegd. Doordat men de akkers bemesbe met bagger uit de sloot, worden de percelen steeds 
smaller. De oorspronkelijke onregelma1ge blokverkaveling veranderde zo langzamerhand in een smalle 
strokenverkaveling. De smalle percelen in dit gebied waren uiteindelijk alleen nog per boot bereikbaar.  
Tot de jaren 1970 was de resterende strokenverkaveling nog duidelijk in het landschap aanwezig.  
De in 1934 aangelegde N504 was de eerste west-oost verbinding tussen Koedijk en Langedijk over land. 
De ruilverkaveling tussen 1968 en 1970 maakte een eind aan de smalle strokenverkaveling. Met zand uit de 
nieuw gegraven plas (Zomerdel) in het huidig recrea1egebied Geestmerambacht werden de sloten gedempt. 
Sindsdien wordt er op de grote percelen voornamelijk kool verbouwd. 
De contouren voor het ruime stuk infrastructuur wat het plangebied vormt stammen uit 1978. Kennelijk had 
men toen een grote afslag in gedachten. De aanplant van populieren op het westelijk deel is van 1995 en de 
Abelen langs de zuidoostelijke rand zijn een landschappelijk element dat in 2002 is toegevoegd. (Zie de bijlage 
voor de verbeelding van deze geschiedenis) 

Bodem 
Deze geschiedenis is terug te vinden in de bodem van het plangebied. Deze bestaat uit stevige klei met een 
kleine zandfrac1e: Zn   . De percelen zijn niet geheel vlak, na een nabe periode blijd op sommige plekken water 
staan. Bij bestudering van de hoogtekaart blijken dit de gedempte sloten te zijn. (fig.3.1) 
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Figuur 3.1



3.2. Ruimtelijk kader 

Het plangebied ligt in het landelijk gebied van de gemeente Langedijk en heed daar de bestemming 
infrastructuur. De bestemming van de naastgelegen percelen is agrarisch. Op ca 500 m ten noordoosten van het 
terrein ligt het nieuwe bedrijventerrein Breekland. 
Het plangebied ligt niet in Natura 2000 gebied en maakt geen deel uit van het Bijzonder Provinciaal Landschap.  
Recrea1egebied Geestmerambacht, ca 200 m ten zuidwesten van het terrein, behoort wel tot het 
NatuurNetwerkNederland (NNN). De Molentogt, die het terrein aan de noordwestzijde begrenst, behoort tot 
de Nabe Dooradering. 
In de Landschappelijke visie van de Provincie Noord-Holland is opgaande begroeiing toegestaan (fig. 3.2). 

Veel infrastructuur ligt onder de grond, in de vorm van leidingen. Uit een clickoriënta1e bleek ook dit kruispunt 
ondergronds stevig te zijn ingericht door PWN, HHNK en Liander (bijlage). Bij het ontwerp van de herinrich1ng 
wordt hier rekening me gehouden.  

Figuur 3.2 Landschappelijke visie provincie Noord-Holland 
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NNN 
Natuurtypen recrea1egebied Geestmerambacht  
N16.04 Voch1g bos met produc1e  
Structuurrijk looios met een produc1efunc1e, met doelsoorten als Appelvink, Blauwborst, Boomkruiper, 
Wielewaal, Vuurgoudhaan en spechten. 
N 14.03 Haagbeuk- en Essenbos 
N 04.02 Zoete plas 
N 05.02 Gemaaid rietland 
N 10.02 Voch1g hooiland



4. InrichRng 
De inrich1ng beoogt de biodiversiteit maximaal te vergroten, terwijl er terughoudend wordt beheerd. Op deze 
manier wordt een zo natuurlijk mogelijk situa1e gecreëerd. Voorwaarde is wel dat de veiligheid van het 
kruispunt voor de gebruikers blijd gewaarborgd. 
De inrich1ng zal zich met name richten op vogels. Om het voor hen aantrekkelijk te maken, wordt 
schuilgelegenheid, voedsel en broedgelegenheid gecreëerd. 
Hieronder wordt het landschappelijke ontwerp verder uitgewerkt. 

4.1. Doelsoorten 
Vogels 
In april van dit jaar verscheen bij de KNNV-uitgeverij het omvangrijke werk Nederlands Vogels in hun Domein 
(Kwak, 2021). Dit werk geed een overzicht van de vogels die broeden en overwinteren in het Nederlands 
natuur- en cultuurlandschap. Gebaseerd op jarenlang onderzoek van de Sovon, geed het per landschap een 
mooi overzicht van de trends van de aanwezige vogels. 
Voor de kruising van de N 245 met de N 504 heb ik gekeken naar de trends van de vogels in het zeekleigebied. 
Daaruit kwam naar voren dat er met nam een dalende trend is bij struikbroeders en overwinterende zaadeters: 

Schaarse broedvogels 
Springhaanzanger, gaai, kneu, kleine karekiet, rietzanger, grasmus, nachtegaal, rietgorzen, appelvink, Zwartkop, 
vink, Turkse tortel, ringmus, Graspieper, gierzwaluw, zwarte kraai, gele en wibe kwikstaart, ekster, groenling, 
puber, waterhoen, tureluur, krakeend, kuifeend, zanglijster, rietgors , fi1s, bergeend, Bosrietzanger, soepeend, 
holenduif, boomkruiper, rietzanger, grote bonte specht, fuut, braamsluiper, gaai, kneu, knobbelzwanen, 
tuinfluiter, grasmus 

Schaarse wintervogels  
zwarte kraai, sijs, kneu, bosuil, staartmees, ekster, zanglijster, koperwiek, vuurgoedhaan, groenling, puber, 
Turkse tortel, waterral, sperwer, kleine bonte specht, houtsnip, heggenmus, IJsvogel, goudvink, rietgors,Turkse 
tortel, heggenmus, koperwiek, groenling, holenduif, puber, ringmus, fazant, boomkruiper, grote bonte specht, 
gaai, goudhaantje, Watersnip, staartmees, torenvalk 

Een broedvogelinventarisa1e van het voedselbos op de hoek van de N245 met de Kanaaldijk levert de volgende 
broedgevallen op: 
Grasmus, Bosrietzanger, Tjidjaf, Roodborsbapuit, Braamsluiper, Torenvalk (in valkenkast) 

Overwinterend: Houtsnip 
  
Als doelsoorten zou ik daarom willen aanmerken: 
Bosrietzanger, Grasmus, Zwartkop, Braamsluiper, Kneu en Tuinfluiter. 
Als overwinteraars: 
Sijs, kneu, bosuil, staartmees, zanglijster, koperwiek, vuurgoudhaan, groenling, puber, Turkse tortel, sperwer, 
kleine bonte specht, houtsnip, heggenmus. 
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De habitat die deze soorten kiezen, bestaat uit structuurrijke struwelen met een rijk aanbod aan 
schuilmogelijkheden en voedsel; insecten in de zomer en zaden in de winter. De Bosrietzanger bijvoorbeeld, 
hangt zijn nest graag in Harig wilgenroosje, wat op voch1ge klei floreert. De Houtsnip zoekt ’s winters graag 
dekking in hoge kruiden. 
De dalende trend bij deze soorten wordt vooral veroorzaakt door het feit dat deze soorten verdwijnen wanneer 
hoge bomen de overhand nemen. Een inrich1ngsplan gericht op deze soorten zou dan ook verbossing moeten 
voorkomen. 

4.2. BeplanRng 
Voor bovengenoemde doelsoorten zijn structuurrijke struwelen aantrekkelijk, waarin dichte bossages worden 
afgewisseld met kleine beschube open plekken waar hoge kruiden groeien. 
Een grote varia1e aan struiken zorgt voor een gevarieerd voedselaanbod op verschillende momenten in het 
jaar, maakt het systeem robuust en minder gevoelig voor plagen. De groeicyclus van inheemse soorten is beter 
afgesteld op de behoede van vogels en insecten door het jaar heen en biedt op het juiste moment beschurng. 
In tabel 1 staat een overzicht van struiken die in aanmerking komen. Met uitzondering van het Amerikaans 
krentenboompje zijn deze allemaal inheems. 

De gekozen beplan1ng varieert in groeisnelheid en hoogte. Het eindbeeld is een struweel dat varieert in hoogte 
en dichtheid en het jaar rond een ander aanzicht biedt (figuur 4.2.1). 
De eindhoogte van de struiken varieert van anderhalve meter voor de bessenstruiken tot zeven á acht meter 
voor de Vier en Eens1jlige meidoorn. Er is ook gekozen om enkele soorten aan te planten die hoger worden. De 
keuze hiervoor wordt hieronder toegelicht. In het beheerplan wordt verder ingegaan op beheer op hoogte.

Soort H 
(m)

Groei Bloe
i

Zaad Nut

Sleedoorn prunus 
spinosa 

4 L III-IV winter Bijen,  insecten-, vrucht- en zaadeters, broeders

Zwarte els Alnus 
glutinosa

25 snel II-III X-II Zaadeters (winter), insecteneters, N-binder

Hazelaar Corylus 
avelana

3-6 eerst 
langz.

II-III IX-X 
winter 

bijen, zaadeters

Krent Amelanchier 
lamarckii

5 IV-V VII-VIII Zaadeters (zomer-herfst)

Zoete kers prunus 
avis 

25 S IV-V VII Bijen, vrucht (lijsterachtigen) zaad (appelvink, 
groenling)

Vogelkers prunus 
padus 

15 S IV-V VII bijen, 

Aalbes ribes rubrum 1,5 L IV-V zomer Bijen, vrucht- en insecteneters 

Soort
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Tabel 1 Struiken voor het Vogelbos



Kruisbes ribes uva-
crispa

1,5 L Bijen, vrucht- en insecteneters 

Zwarte bes ribes 
nigrum

1,5 L Bijen, vrucht- en insecteneters 

Wilde appel malus 
sylvestris

10 L V IX-XI Bijen, insecten (zomer) en zaadeters

Wilde mispel 
mespilus germanica

L Vrucht in winter rijp

Sering V

Eenst. meidoorn 
crataegus monogyna

8 langz. V IX-X Bijen, Zaad(winter)- en insecteneters (rupsen)

Vuilboom rhamnus 
frangula

5 ms VI-X winter Bijen, vlinders, insecten- en zaadeters

Veldesdoorn Acer 
campestre

20 langz. IV-VI IX-XII Bijen, Zaad- en insecteneters (spinnen)

Lĳsterbes sorbus 
aucuparia

10-1
5

S V VII-IX 
winter

Lijsterachtigen 

Gelderse roos 
viburnum opulus

4 ms V-VI winter Insecteneters, 

Rode kornoelje 
Cornus sanguinea 

4 langz. VI-
VII

IX-X Bijen, zaadeters 

Gele Kornoelje 
Cornus mas

4 Bijen, vrucht- en insecteneters 

Kardinaalsmuts 
euonymus europaeus 
**

4 ms V-VI X insecteneters 

Wilde liguster

Egelantier rosa 
rubiginosa

2 S VI-
VII

winter Bijen, zaadeters ( groenling)

Hondsroos rosa 
canina

3 S VI-
VII

winter Bijen, zaadeters ( groenling)

Duindoorn hippophae 
rhamnoides

3 M 4-5 Herfst/
winter

Zaadeters, N-binder

Vlier sambucus nigra 7 S C VI VIII-IX Bijen, doortrekkers

H 
(m)

Groei Bloe
i

Zaad NutSoort
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Zwarte els Alnus gluLnosa 
Els kan een hoogte van ca vijdien meter bereiken. Het is een pionier, die s1kstof bindt uit de lucht en deze via 
haar wortelstelsel beschikbaar maakt voor andere planten. Op deze manier is de boom een belangrijke starter 
voor het ecosysteem. Het is een snelle groeier en biedt zo al snel beschurng voor fauna. De boom bloeit al in 
februari en de zaden zijn een belangrijke voedselbron voor overwinterende vogels. Met name Pubers zijn er 
gek op. De boom verdraagt afzeben goed, waarbij de stobben dan weer veel insecten aantrekken, die weer een 
voedselbron zijn voor vogels.   

Veldesdoorn Acer campestre 
De Veldesdoorn is een zeer langzame groeier die haar jonge jaren als dichte struik doorbrengt. Het is een plant 
die van oudsher veel voorkwam als erieplan1ng rond boerderijen en in hagen. Daar biedt zij beschurng en de 
groene bloemen zijn een belangrijke drachtplant voor bijen. Zij herbergt bovendien veel spinnen, die weer als 
voedsel voor vogels dienen. 

Zoete kers Prunus avium 
Jong een snelle groeier, daarna langzamer en groeit alleen uit tot een grote boom wanner ze wordt vrijgezet en 
veel zon en beschurng krijgt, wat hier niet het geval zal zijn. Belangrijke drachtplant voor bijen en de kersen 
worden graag gegeten door spreeuwen en lijsterach1gen (vruchtvlees) en appelvinken en groenlingen (piben). 

4.3. Veiligheid 
Infrastructuur moet zo veilig mogelijk worden ingericht. Het kruispunt moet overzichtelijk blijven en er hangen 
in het eindbeeld geen takken over de weg. Wortelgroei onder het wegdek wordt vermeden. Beheer verstoort 
het verkeer zo weinig mogelijk (zie H.5). 
De beplan1ng blijd daarom minimaal 10 meter bij het wegdek vandaan en is aan de randen laag. De 
beschurng en het voedselaanbod is naar binnen gericht, zodat vogels idealiter in het bosje blijven. 

4.4. Overige inrichRngsmaatregelen 
Voor vogels 
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Fig. 4.2.1.Eindbeeld



Jong struweel biedt geen broedgelegenheid aan holenbroeders. Daarom is gekozen ook enkele nestkastjes op 
te hangen. Biobased vervaardigt nestkastjes uit het bermmaaisel van de in te richten percelen. Een logische 
stap dus, om deze nestkastjes hier op te hangen.  
Naast aanplant voor struweelbroeders kan de herinrich1ng zich ook richten op Oeverzwaluw en IJsvogel. 
Daartoe kan op het noordoostelijk perceel een waterplas gegraven worden. Met de uitgegeven grond 
(zanderige klei) wordt een steile wand aangelegd op het noordoosten, waarin Oeverzwaluwen hun holen 
kunnen maken. Door enkele bomen om te trekken in de bomenrij aan de west- en/of zuidzijde, wordt 
broedgelegenheid voor de IJsvogel gecreëerd. 

4.5. BeleeYaarheid voor recreanten 
De Noordwestzijde van het kruispunt is bereikbaar via een ventweg. Hier komen ook regelma1g fietsers langs. 
Dit biedt gelegenheid het Vogelbos beleeiaar te maken en het publiek te informeren over Infranatuur.  
Er zijn hier enkele stukken waar veel Braam groeit. Deze bramenstruiken worden uitgegraven, waardoor er op 
die plekken poelen ontstaan. 
De uitgegraven grond wordt gebruikt om een lage uitzichtheuvel te creëren. Hiernaast komt een bankje (het 
luistervinkenbankje) van Biobased materiaal. Er komt tevens een informa1ebord om het publiek te informeren 
over Infranatuur en de vogels die er te vinden zijn. Mogelijk kan er met een QR code naar vogelgeluiden 
geluisterd worden. 

4.6. Ontwerp 
Om de beschikbare ruimte zo op1maal mogelijk te benuben, is gekozen om aan beide oostelijke zijden van het 
kruispunt een bosjes in te richten van ieder een halve hectare groot. Wanneer de bosjes vanuit het midden van 
de beschikbare ruimte worden geplant, is er ruimte voor natuurlijke groei naar buiten.  

In landschappelijke ontwerpen wordt vaak rekening gehouden met zichtlijnen. Voor struweelbroeders zijn 
zichtlijnen minder nodig en in verband met preda1e door roofvogels zelfs ongewenst. Daarom is het zuidelijke 
bosjes naar binnen gericht ontworpen als een labyrint. Het noordelijke bosje komt half tegen de heuvel van de 
oeverzwaluwwand op, is lint- of waaiervormig ontworpen en volgt de al bestaande  lijnen in het landschap in 
vogelvlucht. 
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fig. 4.3.1 oeverzwaluwwand fig. 4.3.2 Vogelhuisje van restmaterialen voor holenbroeders 



De aanplant vindt plaats in halfronde (labyrint) of rechte hagen met een ruime plantafstand, om er voor te 
zorgen dat de struiken breed uit kunnen groeien. Bij veel lichtconcurren1e schieten struiken de hoogte in, 
waardoor ze uiteindelijk van binnen hol worden. Krijgen de struiken meer de ruimte, dan blijven ze dichter, wat 
voor struweelbroeders belangrijk is en bovendien minder onderhoud vergt. De hagen worden zo gemengd, dat 
er varia1e is in hoogte en kleur door het jaar heen. 

Tabel 2 Plantverband en plantafstand

Hoogte Plantafstand Verband

Laag <1 m 1 Wild

middel 1-7 m 1,5 Wild

Hoog > 7 m 6 Deels wild deels op rij

Rozen 1 Wild, mengen
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Fig 4.6.1 Bestaande bomen en struiken en ontwerp inspiratie
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Fig 4.6.2 Bestaande bomen en struiken en ontwerp vogelbosjes

Fig 4.6.2 Bestaande bomen en struiken en ontwerp in kleur
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A’

A

Fig.4.6.4  Doorsnede AA’ : zuidoosthoek van west naar oost Fig.4.6.5  Doorsnede BB’ : zuidoosthoek van noord naar 

B

B’

Fig 4.6.3 Bestaande bomen en struiken en ontwerp in kleur, doorsnedes



5. Beheer 

Beheren is keuzes maken. Deze keuzes worden enerzijds geleid door het eindbeeld dat is gewenst, anderzijds 
door de func1es die het terrein vervult, zowel voor de mens als voor de natuur. 
 Hieronder worden enkele scenario’s besproken. 

5.1. Uitgangspunten beheer 
a. Beheer gericht op biodiversiteit: 
Crea1e en behoud van een structuurrijk struweel voor insecten, vogels en eventueel kleine zoogdieren. 
Omgeven door kruidenrijke grasranden voor vlinders en bijen. 
b. Beheer gericht op veiligheid 

5.2. Maatregelen beheer 
a. Biodiversiteit 
randen: sinusmaaien volgens Kleurkeur 
Bosje 2e of 3e jaar Els terugzeben 
 na 5 jaar struweel monitoren op dichtheid, eventueel bijsturen door struiken die hol worden terug te  
 zeben 
 kruidenranden binnen het bos maximaal eens in de 2 jaar gefaseerd (bijvoorbeeld de held) maaien of 
sinusmaaien 
Poel eens in de 2-3 jaar gefaseerd maaien of schonen 
Noordwestzijde eens in de 5 jaar populieren terugzeben 

b. Veiligheid 
Indien de randen gemaaid blijven, loopt het struweel niet uit buiten het bosje. Het struweel blijd dan minimaal 
10 meter uit de kant van de weg en vormt geen gevaar voor de veiligheid. Beheer als bij a. 

Tabel 3 Beheermaatregelen

Beheermaatregel Frequentie Uitvoerder Kosten

Maaien randen Sinus bermbeheerder 3800

Maaien binnen struweel 2 jaarlijks sinus bermbeheerder 4800

Poel 2 jaarlijks bermbeheerder 1200

Afzetten Els Jaar 4 bermbeheerder 1700

Afzetten snelle groeiers Indien noodzakelijk bermbeheerder 1300

Monitoren 5 jaar Ecoloog 500

Conform offerte in bijlage 5 
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6. BegroRng 

Post Uitvoerder Aantal Bedrag

Plantgoed Molenzicht 4225 7500

Grondwerkzaamheden van Bodegom 7500

Planten Molenzicht 10000

Oeverzwaluwwand van Bodegom 

Poelen en uitkijkheuvel van Bodegom 

Informatiebord ontwerp Buro IJsvogeltje 1 1500

Informatiebord uitvoering Jaap de Vries 1000

Vogelhuisjes Biobased 10 250

Bankje Biobased 1 730

Vleermuistoren Biobased

Bijenhotel Biobased 

Inrichtingsplan Buroijsvogel 1 7500

Begeleiding Buroijsvogel 5000

Onvoorzien 4020

Totaal 45000
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Bijlage 1 Kaarten 
los 
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Bijlage 2 Plantlijst en Meubulair
H 
(m)

Groei Blo
ei

Zaad Nut Aantal

Sleedoorn prunus 
spinosa 

4 L III-
IV

winter Bijen,  insecten-, vrucht- en zaadeters, 
broeders

200

Zwarte els Alnus 
glutinosa

25 snel II-III X-II Zaadeters (winter), insecteneters, N-binder 50

Hazelaar Corylus 
avelana

3-6 eerst 
langz.

II-III IX-X 
winter 

bijen, zaadeters 300

Krent Amelanchier 
lamarckii

5 IV-V VII-VIII Zaadeters (zomer-herfst) 300

Zoete kers prunus 
avis 

25 S IV-V VII Bijen, vrucht (lijsterachtigen) zaad (appelvink, 
groenling)

5

Vogelkers prunus 
padus 

15 S IV-V VII bijen, 80

Aalbes ribes 
rubrum 

1,5 IV-V zomer Bijen, vrucht- en insecteneters 350

Kruisbes ribes uva-
crispa

350

Zwarte bes ribes 
nigrum

350

Wilde appel malus 
sylvestris

10 L V IX-XI Bijen, insecten (zomer) en zaadeters 10

Wilde mispel 
mespilus 
germanica

L Vrucht in winter rijp 10

Sering V

Eenst. meidoorn 
crataegus 
monogyna

8 langz. V IX-X Bijen, Zaad(winter)- en insecteneters 
(rupsen)

250

Vuilboom rhamnus 
frangula

5 ms VI-X winter Bijen, vlinders, insecten- en zaadeters 300

Veldesdoorn Acer 
campestre

20 langz. IV-
VI

IX-XII Bijen, Zaad- en insecteneters (spinnen) 20

Lĳsterbes sorbus 
aucuparia

10-
15

S V VII-IX 
winter

Lijsterachtigen 150

Gelderse roos 
viburnum opulus

4 ms V-VI winter Insecteneters, 100

Rode kornoelje 
Cornus sanguinea 

4 langz. VI-
VII

IX-X Bijen, zaadeters 150

Gele Kornoelje 
Cornus mas

4 20
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Kardinaalsmuts 
euonymus 
europaeus **

4 ms V-VI X insecteneters 150

Wilde liguster

Egelantier rosa 
rubiginosa

2 S VI-
VII

winter Bijen, zaadeters ( groenling) 350

Hondsroos rosa 
canina

3 S VI-
VII

winter Bijen, zaadeters ( groenling) 350

Duindoorn 
hippophae 
rhamnoides

3 M 4-5 Herfst/
winter

Zaadeters, N-binder 200

Vlier sambucus 
nigra

7 S C VI VIII-IX Bijen, doortrekkers 250

Totaal 4295

H 
(m)

Groei Blo
ei

Zaad Nut Aantal
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Bijlage 3 Ontwerp 
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Bijlage 4 InformaRebord 
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Bijlage 5 BegroRng beheer 
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Opdg. Provincie Noord-Hlland 2021
Aan J. van Bodegom en Zn BV Nummer Weekcode: 1
werk Aanleg Vogelbos N504 Datum 3-01-22
Contp: M. THemmen

Omschrijving machine een- Hoeveelheidv n Prijs Totaal bedrag
heid resultaats- v per eenh in euro's

Datum verplichting in euro's
2022 euro
post

Maaien randen (Sinus), 3x sinuslijn en 2x vlakken
Trekker met maaicombinatie uur 12,00 € 90,00 € 1.080,00
Trekker met cirkelhark uur 8,00 € 77,50 € 620,00
Trekker met balenpers uur 6,00 € 90,00 € 540,00
Trekker met voorlader uur 6,00 € 57,75 € 346,50
Transport afvoeren maaisel uur 5,00 € 90,00 € 450,00
Afvoeren maaisel ton 15,00 € 45,00 € 675,00

Maaien binnen struweel (Sinus),  2 jaarlijks maaisel achter laten
Aankomend hovenier uur 64,00 € 44,00 € 2.816,00
Motor/rupsmaaier uur 16,00 € 67,50 € 1.080,00
Bosmaaier uur 64,00 € 13,75 € 880,00

Uitmaaien poel, 2 jaarlijks
Rupskraan Mecalac met maaikorf uur 5,00 € 92,50 € 462,50
Trekker dumper uur 6,00 € 85,00 € 510,00
Storten maaisel ton 5,00 € 45,00 € 225,00

Afzetten Els, 4 jaarlijks
Hovenier met kettingzaag uur 16,00 € 47,50 € 760,00
Aankomend hovenier uur 16,00 € 44,00 € 704,00
Kettingzaag/bosmaaier uur 16,00 € 13,75 € 220,00

Afzetten snelle groeiers (abelen/populier)
Hovenier met kettingzaag uur 12,00 € 47,50 € 570,00
Aankomend hovenier uur 12,00 € 44,00 € 528,00
Kettingzaag/bosmaaier uur 12,00 € 13,75 € 165,00

Monitoring
Uitvoerder/Ecoloog uur 8,00 € 57,75 € 462,00

subtotaal € 13.094,00

Algemene kosten AKW (8%) Eur 1,00 € 1.309,40 € 1.309,40

Totale kosten in euro's, inclusief BTW € 14.403,40

Akkoord:

J. v Bodegom&zn BV
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