MASTERPLAN
“DE GROENE OASE”
Koedijk, Noord-Holland

Connectie met mens en natuur
Hemelse Natuur is in 2013 opgericht door Roos Kuipers en Joris
van Velthoven, en is een collectief dat zich bezig houdt met landschapscreatie en bemiddeling op basis van co-creatie.
Hemelse Natuur zet zich in om de band tussen mens en natuur
te versterken. Dit wordt gedaan door natuurlijke plekken te creëren met ruimte voor rust, inspiratie en educatie. Hiermee willen
we de gezondheid van mens en dier stimuleren. Er wordt gebruik
gemaakt van een natuurlijke werkwijze waar voedselvoorziening
wordt gecombineerd met biodiversiteit en beleving.
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INLEIDING
Aanleiding en doel
Dit masterplan is opgesteld als eindontwerp voor de realisatie
van een natuurlijke tuin en rustplek op grond van de Provincie
Noord-Holland, net boven Koedijk.
De Provincie Noord-Holland heeft zich met beleidstraject ‘Groen
Kapitaal’ ten doel gesteld biodiversiteit te stimuleren en mens
en natuur nadrukkelijk met elkaar te verbinden. In lijn met deze
doelstellingen zal natuurtuin “De Groene Oase”, bij wijze van
pilotproject, worden gerealiseerd op een ± 5 hectare groot perceel. Het perceel is gelegen op de kruising van de kanaaldijk en
de provinciale weg N504 (pag. 4, rood omcirkeld).
Als eigenaar, stelt de provincie het betreﬀende perceel beschikbaar voor, in eerste instantie, 10 jaar aan stichting “De Groene
Oase”. In deze pilot wordt zodoende tevens een nieuwe vorm van
samenwerken tussen de provincie en inwoners aangegaan om
deze doelen te bewerkstelligen.
Stichting “De Groene Oase” is mede-opgericht door initiatiefnemer Sjaak van der Woude om een natuurtuin en voedselbos in de
omgeving Alkmaar te realiseren. Het dagelijkse beheer van het
betreﬀende perceel zal daarmee voor de duur van dit pilotproject
onder de verantwoordelijkheid van de stichting vallen.

Dit document geldt als eindontwerp en uitvoeringsplan voor de
aan te leggen natuurtuin met voedselbos. Het ontwerp is opgesteld door Hemelse Natuur in overleg met De Groene Oase en is
ontstaan over de loop van een jaar, startend in eind 2016.
Ligging
Het terrein ligt op de rand van het Noord-Hollands duingebied
en het zeekleilandschap. Tot voor kort stonden er op dit perceel
populieren, welke enkele jaren geleden zijn gekapt. Het perceel is
een ontwaterd poldergebied dat rond één meter onder zeeniveau
ligt. Door de zeeklei en het hoge waterpeil betreft het een vegetatiecomplex van ‘ingedijkte moerassen met Zomereiken-Essen
en Essen-Iepenbossen’ (Alterra). Het perceel ligt nabij Alkmaar
op ± 10 minuten ﬁetsafstand van dorpskernen Koedijk en Bergen,
recreatieplas de Zomerdel en de duinen.
In de hierop volgende hoofdstukken wordt het eindontwerp nader uitgewerkt en toegelicht.
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VISIE
De Groene Oase, dient een bijzondere plek te worden waar men
natuur op een ﬁjne manier kan ervaren. Het dient ook een plek
te worden waar tevens biodiversiteit gestimuleerd wordt; ruimte
voor mens én dier. Uitnodigend om te rusten, te helen, te leren
en samen te werken. Een plek waar de gemeenschap letterlijk ‘de
vruchten van kan plukken’. De planten zullen (groten)deels bestaan uit eetbare gewassen en daardoor een overvloed aan voedsel bieden voor mens en dier.
Biodiversiteit
Een zeer belangrijke drijfveer voor dit project is het stimuleren
van biodiversiteit. Het eindontwerp streeft daarom naar een
transformatie van het bestaande terrein tot een met een hoge
soortendiversiteit. In de soortenaanplant zal in hoge mate rekening gehouden worden met voeder- en nestelfuncties voor
insecten, vogels en andere dieren door het jaar heen. Dit zal bijvoorbeeld gedaan worden door soorten aan te planten die overlappen in bloeitijd en daarmee een groot deel van het jaar nectar
beschikbaar hebben. Door tevens een aantal natte zones in te
richten, ontstaat meer ruimte voor amﬁbiën en vissen, en ontstaan overgangen in biotopen. Deze komen biodiversiteit in hoge
mate ten goede. Het aan te planten voedselbos heeft als doel de
functies van een intact ecosysteem te vervullen. Het voedselbos
bootst hiermee een natuurlijk ecosysteem na, maar dan met
soorten die functies hebben voor zowel mens als dier. Dit houdt
in dat ruimte is voor alle typen planten zoals klimplanten, grassen en kruiden, heesters en dergelijke.

Gemeenschapsfuncties
Eén van de sociale doelen van De Groene Oase is het zijn van
een ontmoetings- en rustplek voor bewoners en bezoekers uit
de omgeving. Het ontwerp houdt daarom in het bijzonder rekening met een centrale plek waar ruimte is voor ontmoeting,
verbinding en educatie. Doordat bijvoorbeeld met behulp van
vrijwilligers uit de omgeving onderhouds- en aanplantdagen
georganiseerd worden, of scholen langs kunnen komen om de
plek te ervaren - fungeert De Groene Oase in de toekomst als een
belangrijke leerplek die mens en natuur samenbrengt, en natuurbegrip aanwakkert.
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CONCEPT
Wind en Water
Gezien de eigenschappen en historie van dit perceel komen twee
aspecten sterk naar voren: wind en water. Deze oer-Hollandse
elementen zijn dan ook als basis genomen voor het ontwerp. Een
ander zeer sterk aanwezig element bepalend voor dit circa 5 hectare grote gebied, is de Provincialeweg (N-504) welke het gebied
doorkruist. De N-504 kan hiermee letterlijk gezien worden als de
ruggengraat waar omheen ontworpen is. De twee helften van het
perceel aan weerszijden van de N-weg, vormen analoog daaraan
de longen.
Op basis van deze hoofdelementen ligt een concept voor de hand
met het menselijke lichaam als blauwdruk. Des te meer gezien
het feit dat een van de hoofddoelen van dit project is om een
natuurplek te creëren met helende werking op mens (en dier).
Het menselijke lichaam
Dit ontwerp houdt daarom ook in het bijzonder rekening met
een centrale plek waar ruimte is voor ontmoeting, verbinding en
educatie. Deze centrale plek staat symbolisch gezien gelijk aan
het menselijke hart. Het gehele ontwerp staat hierdoor in het
teken van gezondheid, lucht, water en reﬂectie. Dit terwijl er een
groot deel van de ruimte is ingeruimd voor ‘wildernis’.

Symboliek
De toekomstige routing neemt je mee op een symbolische tocht
door je eigen lichaam. De beleving begint bij de ademhaling; de
binnenkomst. Het pad brengt je langs de verbindende plek: het
hart. Beide longen hebben een andere invulling; de zuidelijke
long, zal een plek zijn voor samenkomst, verbinding en ontwikkeling (educatie). De noordelijke helft is een plek voor ontdekking en avontuur.
Zonering
Binnen het bredere concept is gekozen om het totale perceel in te
delen in zones. Deze zones worden verder ingericht naar functie
en dus type activiteiten. De rust-, of ontmoetingsplek, heeft bijvoorbeeld een belangrijke ontvangstfunctie. Beschutting, esthetiek en tegelijkertijd openheid qua zichtlijnen, bepalen daarmee
de ontwerpinsteek voor deze zone. Het volgende hoofdstuk zal
deze zonering nader toelichten.

9

10

ZONE-INDELING
1. Entree
De entree is het vanzelfsprekend het aankomstgebied en is aangesloten op de kanaaldijk. Er is ruimte voor 6 auto’s en enkele
tientallen ﬁetsen. De entree biedt een welkom voor de bezoeker
door een welkomstbord met plattegrond. De entree is omsloten
door mooie bloeiende en eventueel eetbare, maar ook grotere
niet eetbare heesters, kleine bomen en vaste planten.
2. Afscherming van de weg
Naast de windafvangende functie, is een van de belangrijkste
functies van een wegafscherming dat deze een beschermende,
beveiligende werking heeft. Een dichte begroeing met soorten
die vanuit cultuurhistorisch perspectief passend zijn (d.w.z.
houtwallen) zorgen voor een voor mensen en middelgrote tot
grote dieren voor een ondoordringbare barriere. Een begroeide
wegafscherming zorgt daarnaast voor geluiddemping. Hiermee
zal de aanwezigheid van de weg minder opvallen.
3. Routing
De routing is zo uitgezet dat deze op een wat speelse manier toch
zo direct mogelijk naar de andere zones leidt. Een belangrijke
karakteristiek van de routing is dat het mogelijk is om op meerdere manieren ronden te lopen over het terrein. In de aanleg zal
gekozen worden voor natuurlijke materialen zoals houtsnippers,
schelpen of grind. Langs de route staan van tijd tot tijd bankjes.

4. Voedselbos
Een voedselbos is een op de ecologische principes van een natuurlijk bos gebaseerd, maar door mensen aangelegd, bos. Hierin
zijn hoofdzakelijk soorten aangeplant die boven de normale ecosysteemdiensten, ook voor mensen bruikbare functies hebben.
Denk hierbij aan o.a. noten, fruit, kruiden en medicinale werkingen. In een voedselbos wordt gebruik gemaakt van alle plantenlagen die in een natuurlijk bos voorkomen (kruinbomen, middelhoge bomen, lage bomen, heesters, kruidachtigen, bodembedekkers,
wortel en knollenlaag, en klimplanten).
Voor de soortaanplant wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk inheemse soorten. Wanneer het uitheemse betreft dan bieden deze een duidelijke meerwaarde voor zowel mens als dier, en
zijn deze niet invasief. Een voedselbos heeft, vanwege haar soortendiversiteit, een zeer positief eﬀect op de biodiversiteit op de
langere termijn. Dit doordat bijna het gehele jaar door bloeiende
of fruitproducerende planten te vinden zijn, naast dat het allerlei
niches creëert wat de leefbaarheid voor allerlei diersoorten ten
goede komt.
Vervolg z.o.z.
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ZONE-INDELING VERVOLG
5. Rustplek
Het centrale ontmoetingspunt, waar ook een gereedschapsopslag
aanwezig is, is het hart van de zuidelijke helft van het perceel. In
eerste instantie zal hier waarschijnlijk een zeecontainer of een
oude schafkeet kunnen staan. In deze zone is ook een composttoilet te vinden. Omliggend zijn enkele bloeiende borders, met
centraal in het midden een boom met een uitgesproken karakter
(bijv. linde). Tevens is hier ruimte voor een moestuin(tje). Rond
de rustplek is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een partytent op
te stellen voor evenmenten.

7. Fruitbomenweide
Een groot deel van het perceel zal een meer open karakter hebben. Vooralsnog staan er ± fruitbomen gepland. Dit zal een mix
betreﬀen van voornamelijk hoog- en middelstam fruitsoorten,
met op sommige plekken onderbegroeing van kruidachtigen
of bloemen. Het weidestuk zal een groot deel van het jaar met
hoogstaand gras begroeid zijn. Mogelijkheden worden onderzocht of inwoners uit de omgeving kunnen ‘adopteren’.

6. Water
Vanwege het inherent andere karakter van water, en een ander
type beheer is ook een waterzone ingesteld. Zowel aan noord- als
zuidzijde bevindt zich een watergebied.
Aan de noordzijde bestaat dit uit uitgegraven poelen. De vrijgekomen aarde wordt gebruikt om een aantal stukken op te hogen.
In verband met het natte karakter van het terrein is het zo toch
mogelijk een aantal plantensoorten aan te planten die iets drogere situaties als voorkeur hebben. De poelen zullen een maximale diepte van 2 meter hebben, met een schuin op/aﬂopende
overgang met het land. Hierdoor is ook ruimte voor waterplanten
met een relatief grote verscheidenheid.
Het water aan de zuidzijde bestaat uit de reeds bestaande sloot.
Deze is echter ter hoogte van de rustplek op een speelse, golvende, manier verbreed. Hier is de mogelijkheid voor een kleine
steiger.
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UITWERKINGEN PER ZONE
Toegankelijkheid
Gezien het natuurlijke karakter van De Groene Oase wordt de
toegankelijkheid ingestoken op een passende manier. Dit houdt
in dat, hoewel parkeerruimte voor 6 auto’s aanwezig zal zijn, de
hoofdfocus qua toegankelijkheid ligt op ﬁetsers en voetgangers.

op het terrein aanwezig zijn. Bezoekers zullen op de eigen risico’s
van het terrein en omliggende wegen gewezen en geïnstrueerd
worden. Bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor aanbrengen van
eventuele schade en ongevallen.

Veiligheid
De insteek van De Groene Oase is om op veel plaatsen binnen
het perceel een natuurlijk karakter doorslaggevend te laten zijn.
Dit houdt in dat op bepaalde plaatsen doornachtige of risicovolle planten (bv. berenklauw) zullen groeien. Risicovolle planten
zullen daarom om veiligheidsredenen jaarlijks worden verwijderd
op locaties langs paden en waar frequent passanten komen. Vanwege het tevens deels natte karakter, zal ook rekening gehouden
moeten worden met de veiligheid van sloten en plassen. Stichting De Groene Oase zal hiervoor de nodige (aansprakelijkheids)
verzekeringen afsluiten.
Tijdens verblijf en werkzaamheden zal altijd volgens de ARBO-eisen van het Noord-Hollands landschap worden gewerkt.
Daarvoor zal een R.I.&E. (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
worden opgemaakt. Gebruik van machinaal gereedschap wordt
uitsluitend gedaan door gecertiﬁceerde personen. Vrijwilligers
die met handgereedschappen werken worden uitvoerig geïnstrueerd. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen
is tevens verplicht. De veiligheidseisen zullen ook schriftelijk op
een voor iedereen duidelijke plek aanwezig zijn. Hiervoor zal op
een centrale plek een EHBO-koﬀer en brandblusser aanwezig
zijn. Tijdens georganiseerde activiteiten zal altijd een EHBO’er
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1. ENTREE
Omschrijving
Om de entree van enige beschutting te voorzien, zal rond de parkeerplaats
struiken aangeplant worden die eer doen aan het natuurlijke karakter van het
gehele perceel, en tevens uitnodigend zijn. Dit wordt bereikt door de beplanting op struikhoogte te houden, en de parkeerplaats te omsluiten met bloeiende planten (bijv. hondsroos).
Geschikte Boomsoorten
Knotwilg - Salix alba
Meidoorn - Crataegus monogyna, of C. laevigata
Zwarte Els - Alnus glutinosa
Veldsdoorn - Acer pseudoplatanus
Geschikte Struiksoorten
Hazelaar - Corylus avellana
Vuilboom / Sporkehout - Frangula alnus
Krentenboompje - Amelanchier lamarckii
Gele of Rode Kornoelje - Cornus mas, of C. sanguinea
Hondsroos - Rosa canina
Gelderse roos - Viburnum opulus
Geschikte Klimplanten
Kamperfoelie - Lonicera periclymenum
Bosrank - Clematis vitalba
Klimop - Hedera helix
Toelichting
Neem voor de heesters een plantafstand van 2 tot 3 meter tot de parkeerplaats
of ﬁetsenstalling. ± 4-6 meter tussen aan te planten bomen onderling, zodat ze
wat dichter op elkaar staan.
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2. AFSCHERMING
Omschrijving
De wegafscherming heeft een drietal hoofdfuncties, te weten: veiligheid,
geluidsdemping en visuele afscherming. Aan de wegzijde van de afscherming zal een dichtbegroeide zoom aangelegd worden met doornachtige
soorten. Aan de perceelzijde is volop ruimte voor bessenstruiken en/of hazelaars.
Geschikte Boomsoorten
Fladderiep - Ulmus laevis
Es - Fraxinus excelsior
Zomereik - Quercus robur
Meidoorn - Crataegus monogyna, of C. laevigata
Populier - Populus nigra, of P. tremula
Els - Alnus Glutinosa
Knotwilg - Salix alba
Geschikte Struiksoorten
Vuilboom - Frangula alnus
Vlierbes - Sambucus nigra
Hazelaar - Corylus avellana
Sleedoorn - Prunus spinosa
Hulst - Ilex aquifolium
Gele en Rode Kornoelje - Cornus mas, of C. sanguinea
Bessen - Ribes en Rubus ssp.
Toelichting
Zo dicht mogelijk opeen, plantafstand rond de 1 m. Aan de perceelzijde
ruimte voor noten en bessen. Houd rekening met maaibaarheid talud.
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3. ROUTING
Omschrijving
Het ontwerp houdt qua routing alleen rekening met een aantal hoofdpaden. De kleinere paden ontstaan vanuit de praktijk en noodzaak. De hoofdpaden zullen aangevuld worden met bijvoorbeeld houtsnippers. Kleinere
paden zullen slechts gemaaid (of platgelopen) worden.
Houd rekening met het nattere karakter van de ondergrond. Hoofdpaden
daarom idealiter iets verhoogd aanleggen. Op een aantal geschikte locaties
komen bankjes waarop mensen kunnen zitten.
Het hoofdpad, dat van de entree naar de rustplaats loopt, is verhard en
maakt daarmee de rustplek toegankelijk voor rolstoelen.
Padbreedten:
Laagdikte snippers:
Laagdikte grind:

1,50 en 2,00 m
10 - 20 cm (goed aangestampt)
5 - 7 cm (excl. onderlaag en matten)

Te gebruiken materialen
-Houtsnippers
-Schelpen
-Grind
-Stoeptegels / klinkers
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4. VOEDSELBOS
Omschrijving
Het voedselbos zal bestaan uit een vrij grote diversiteit aan soorten, welke
zoveel mogelijk inheems zijn. Om kruinbomen wortelruimte te geven wordt
een poel uitgegraven en de vrijgekomen aarde verspreid over de noordzijde.
De gehele noordzijde van het perceel zal omzoomd worden om een beschut
microklimaat te creëren. Het voedselbos bouwt van noord naar zuid qua
soorten op in hoogte, om vervolgens weer af te nemen. Op de doorsnede
(pag. 22) is de opbouw te zien van links naar rechts - beginnend met een
windbreeksingel. Rond de poelen zal het perceel een meer open karakter
hebben. ‘ZONES’ VERHAALTJE TOEVOEGEN. BIJLAGE TEKENING.
Geschikte bomen (Hoofdsoortsoort dikgedrukt)
Tamme Kastanje - Castanea sativa
Walnoot - Juglans nigra
Winterlinde - Tilia coradata
Fladderiep - Ulmus laevis
Zomereik - Quercus robur
Meidoorn - Crataegus laevigata
Zwarte Els - Alnus Glutinosa
Boswilg - Salix caprea
Veldesdoorn - Acer campestre
Fruitbomen: appels, peren, pruimen, kersen, perzik.
Geschikte Struiksoorten
Vlierbes - Sambucus nigra
Hazelaar - Corylus avellana
Sleedoorn - Prunus spinosa
Rode Kornoelje - C. sanguinea
Gele Kornoelje - Cornus mas
Bessen - Ribes ssp., Rubus ssp.
Duindoorn - Hippophae rhamnoides
Verder: Klimplanten, kruidachtigen en knollen.
Toelichting
De kruinbomen houden vooral in hun eerste jaren na aanplant van veel
beschutting.
(!) Om de vruchtbaarheid van het systeem ook op de lange termijn te borgen
is het belangrijk om over het gehele terrein ook een ﬂink aantal elzen en
duindoorns aan te planten. Deze binden stikstof in hun wortels, en verhogen
daarmee de vruchtbaarheid van het gehele systeem. (!)
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5. RUSTPLEK
Omschrijving
De rustplek is een plek midden in het zuidelijke gedeelte die bestemd is
voor rust en ontmoeting. In het midden staat een karakteristieke ‘maanboom’ (bijv. linde). Maanbomen stralen rust uit. Er omheen bevinden zich
op elke windrichting een aantal fraai vormgegeven insectenborders. Gevlochten bogen van wilgentakken geven de plek geborgenheid en afscherming van de wind. Nabij is ook de mogelijkheid een of enkele moestuinen
te realiseren. Hierbij is ook ruimte voor een composthoop.
Maanbomen (sterkte + / ++)
++ Beuk - Fagus sylvatica (vereist drogere bodem)
++ Winterlinde - Tilia cordata (vereist drogere bodem)
++ Treurwilg - Salix alba pendula
++ Kersenboom - Prunus avium (vereist drogere bodem)
+ Ruwe berk - Betula pendula
+ Perenboom - Pyrus communis
+ Els - Alnus glutinosa
+ Vlier - Sambucus nigra
Borderplanten voor Insecten en Wilde Bijen
Voorjaar
Herfst
Damastbloem - Hesperis matronalis
Guldenroede - Solidago
Hondsdraf - Glechoma hederacea
Hemelsleutel - Sedum telephium
Longkruid - Pulmonaria
Herfstaster - Aster novi-belgii
Sleutelbloem - Primula
IJzerhard - Verbena bonariensis
Zenegroen - Ajuga reptans
Koninginnekruid - Eupatorium
cannabinum
Zomer
Dropplant - Agastache
Duizendblad - Achillea
Hartgespan - Leonurus cardiaca
Kattenstaart - Lythrum salicaria
Zonneroosje - Helianthemum
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Vijver

Bruggetje over vijver
Sloot in golfpatroon

diepste punt: 2 m
min. 10-20 m
1:3, trapsgewijs

1:5, trapsgewijs

15,00
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6. WATER
Omschrijving
De waterzone bestaat uit twee gedeelten, beiden met een ander karakter.
Het gedeelte ten noorden van de weg, bestaat uit een langgerekte poel met
een insnoering in het midden. Hierover wordt idealiter een houten bruggetje aangelegd. De poel heeft de functie om als leefplek voor amﬁbieën
en visjes te gelden, alsook een drainerende functie voor omliggend terrein.
De poel zal worden aangelegd volgens richtlijnen van Ravon. Eventueel is
dit water te gebruiken om water te geven in de opstartfase van het voedselbos. De uitgegraven grond wordt benut voor ophoging van het voedselbossenterrein.
Het tweede gedeelte ten zuiden van de weg bestaat uit een sloot. Deze
is in een golvende vorm verbreed zodat een andere beleving gecreëerd
wordt. Dit zal worden gedaan via de Europese richtlijnen (STOWA). Op
deze sloot berust schouwplicht. Dit betekent dat de sloot goed door moet
kunnen stromen. Voorkomen moet worden dat de sloot dichtgroeit.
Moeras- en waterplanten
Lisdodde - Typha latifolia
Moerashyacint - Pontederia cordata
Penningkruid - Lysimachia nummularia
Dotterbloem - Caltha palustris
Waterplanten zuustof
Waterpest - Elodea
Fonteinkruid - Potamogeton
Waterranonkel - Ranunculus aquatilis
Aarvederkruid - Myriophyllum spicatum
Hoornblad - Ceratophyllum submersum
Drijfplanten
Waterlelies - Nymphaea
Kikkerbeet - Hydrocharis morsus-ranae
Kroos diversen - Lemna ssp.
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Fruitbomen op stam zoals:
appel, peer, pruim en kers

gemaaid gras paadje

Kruidige onderbegroeiing

15.00
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7. FRUITBOMENWEIDE
Omschrijving
De fruitbomenweide bestaat uit concentrische circels rondom de rustzone. De bomen staan in principe 15 meter uit elkaar en bewust geplant in
lijnen zodat er zichtlijnen naar buiten ontstaan. Wij raden aan een deel
van de vrijgegraven aarde op de uiteindelijke plaatsen waar de fruitbomen
geplant moeten worden te verspreiden. Zo zijn de cirkels subtiel zichtbaar
door een lichte verhoging in het landschap, waardoor er ook net iets andere (drogere) grassen groeien en wilde bijen kunnen nestelen.
De weide bestaat uit bloemrijk grasland dat één tot tweemaal per jaar
gemaaid wordt. Hier en daar staan wat heggetjes, geplant volgens het
cirkelpatroon, welke essentieel zijn om de wind over de vlakte zo veel
mogelijk te breken.
De fruitbomen zijn diverse soorten en rassen op stam. Daaronder kunnen ondersteunende kruidachtige planten groeien, zoals smeerwortel en
stikstofbinders.
Geschikte bomen
Appel, Mispel, Peer, Kers, Pruim, Peervormige lijsterbes - Sorbus domestica, (evt. Perzik - maar alleen op zeer beschutte warme plek).
Geschikte kruiden (onder andere)
Stikstofbindende soorten (vlinderbloemigen; klavers, lupine)
Smeerwortel - Symphytum oﬃcinale
Afrikaantje - Tagetes spp.
Venkel - Phoeniculum vulgare
Bieslook - Allium schoenoprasum
Lavendel - Lavandula angustifolia
Rozemarijn - Rosmarinus oﬃcinalis
+ Overige bijen- en insectenplanten
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BEHEERPLANNING
Tabel 1. Realisatieplanning A najaar
2017
Opschonen + inmeten terrein
Graafwerkzaamheden
Aanleg entree
Aanplant afscherming
Aanleg routing
Aanplant voedselbos
Aanplant fruitbomen weide
Aanleg Rustplek

winter
2018

voorjaar
2018

zomer
2018

najaar
2018

winter
2019

voorjaar
2019

zomer
2019

najaar
2019

Tabel 2. Realisatieplanning B najaar
2017
Opschonen + inmeten terrein
Graafwerkzaamheden
Aanleg entree
Aanplant afscherming
Aanleg routing
Aanplant voedselbos
Aanplant fruitbomen weide
Aanleg Rustplek

winter
2018

voorjaar
2018

zomer
2018

najaar
2018

winter
2019

voorjaar
2019

zomer
2019

najaar
2019
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Maatregel per onderdeel
ENTREE
Maaien van parkeerplaats
Bijhouden begroeing borders
Opruimen rondzwervend vuil
Onderhoud toegangshek en welkomstbord
Snoeien/bijhouden heestersvakken
AFSCHERMING
Maaien graskant wegzijde (zolang afscherming onvolgroeid)
Inboet/snoei/controle bomen/heesters
Oogsten noten / bessen
ROUTING
Herstel en onderhoud (aanvullen houtsnippers/schelpen)
Zwerfvuil opruimen
Overtollige bladeren verwijderen
VOEDSELBOS
Inboet/snoei/controle bomen/heesters
Bijmaaien rondom open plekken
Oogst voedselbos (afhankelijk van soort)

freq.

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

1/w
1/w
1/w
1/j
2/j
2/j
1/j
1/w
1/j
1/w
1/w
2/j
2/j
1/w
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Maatregel per onderdeel
RUSTPLEK
Opruimen verharding
Onderhoud borders
Snoeien/begeleiden wilgenbogen
Onderhoud schaftkeet en gebruiksvoorwerpen
WATER
Herstel en onderhoud brug
Maaien en afruimen rietvegetatie langs water

freq.

Onderhoud waterplanten
FRUITBOMENWEIDE
Snoeien/onderhoud fruitbomen
Maaien bloemrijk grasland
Onderhoud (gras)paden
Onderhoud beplanting onder bomen
Oogst

1/j

1/w
1/w
2/j
1/j
1/j
1/j

2/j
2/j
1/w
1/m
1/w

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D
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