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Vertrekpunt: Waterrijk en Lommerrijk

• Kernkwaliteiten:
• ruimte
• duurzaam
• uitzicht
• privacy
• groen
• water

• Nieuwe, bijzondere en unieke waterrijke woonmilieus toevoegen.

• Goed aansluitend op omringende bestaande landelijke en stedelijke omgeving.

• Vaarroutes, die met het buitengebied in verbinding staan, zijn de basis voor het blauwe netwerk.

• Wonen op en aan open vaarwater is het primaire uitgangspunt.



Randvoorwaarden: Ecologie

• Vliegroutes voor vleermuizen moeten blijven, of door 
middel van aanvullende maatregelen worden 
gecompenseerd.

Kaartje:

• De rode vliegroutes moeten blijven. 

• Minimaal 2 van de roze vliegroutes moeten blijven. 



Randvoorwaarden: Landschap

1. De buitenrand van het plangebied is kwetsbaar. 
Hier moet zorgvuldig en terughoudend mee worden 
omgegaan.

• Plangebied grenst aan Stelling van Amsterdam, 
Unesco erfgoed. 

• Grens is tevens overgang van bebouwd  naar 
onbebouwd gebied (stedelijk naar landelijk).

2. Platanen aan de Marslaan verplanten.

3. Onderzocht moet worden hoe en welke 
behoudenswaardige bomen gehandhaafd kunnen 
blijven dan wel verplaatst moeten worden.
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Landschappelijke inrichting [Uitwerking tender]



Uitgangspunten landschappelijke inrichting

Landschappelijke verbinding Recreatieve verbinding Vaarverbinding



Landschappelijke inrichting [VO Stedenbouw juli 2019] 



Inrichting terreinen Staatsbosbeheer
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Staatsbosbeheer

Randvoorwaarden 

• Nationaal Natuurnetwerk (NNN vroeger EHS)
• Natuurbeheerplan Provincie Noord-Holland 
• Recreatie

Uitgangspunten

• Ecologische waarde percelen verstreken 
natuurtypen: rietland, moeras, nat hooiland

• Recreatie: landschap ervaren
Ommetjes en verbindingen; aansluiten op 
routenetwerk



Inrichting terreinen Staatsbosbeheer (gebied 1)



Inrichting terreinen Staatsbosbeheer (gebied 1)

• Optie 1: Gecontroleerde systeem met rondwandeling • Optie 2: Open verbinding met wandelpad naar uitzichtpunt



Inrichting terreinen Staatsbosbeheer (gebied 2)



Varen op de Ham



Vragen?



Groenplan [VO Stedenbouw juli 2019] 

• Nieuwe groenstructuren • Te verwijderen en behouden groenstructuren



Vleermuisroutes

• 2015 Natuuronderzoek Eelerwoude
• 2018 Quick scan Flora & Fauna Arcadis 
• 2019 Ecologisch onderzoek EcoLogisch

EERSTE BEVINDINGEN ONDERZOEKEN
• Geen vliegroutes gevonden (beide onderzoeken)
• Wel foeragerende vleermuizen (4 soorten: gewone en ruige 

dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis)
• Zomerverblijfplaats (in boom) van rosse vleermuis
• Bomenrijen worden gebruikt voor oriëntatie

STAND VAN ZAKEN
§ Voorstel vervangende bomen Busch en Westdijk voor 

oriëntatie
§ Rapportage onderzoek binnenkort gereed
§ Ecologische beoordeling 
§ Ontheffingsaanvraag 
§ Afstemming met bevoegd gezag omgevingsdienst (ODNHN)



Vragen?



Omgang met cultuurhistorie

• Stelling van Amsterdam



Aansluiting Busch en Westdijk



Waterverbinding met de Ham



Vragen?



EILANDEN VAN HAIN
Burenoverleg 15-10-2019 

Natuur, recreatieve routes en erfgoed


