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Op het terrein van de voormalig psychiatrische instelling 
St. Bavo, zal de komende jaren een woonwijk worden 
gerealiseerd. In totaal worden er in verschillende fases ca. 700 
woningen gerealiseerd. 

Het Bavo-terrein kenmerkt zich door haar vele bomen, 
bosschages en open grasvelden. Een deel van deze 
groenstructuren zijn ontstaan na de sloop van de oude 
gebouwen die behoorde tot de instelling, maar ook 
overblijfselen van de PG-tuinen. Een ander deel behoort tot 
de landschappelijke structuren van het terrein. Oude lanen, 
een bosachtige omzoming van het terrein en de Engelse tuin. 
Doordat er de afgelopen jaren weinig onderhoud is gepleegd 
aan deze landschappelijke structuren, is er een wildgroei 
ontstaan van pioneersbeplanting en is veel jong opschot 
doorgegroeid tot een boom en de bomen vormen samen een 
zogenoemde ‘stakenbos’. 

Door de woningbouwontwikkeling op het Bavo-terrein, 
betekent dat er ruimte moet worden gemaakt voor 
woningbouw en infrastructuur. Daarnaast zal er voldaan 
worden aan de klimaateisen, zoals het verbeden van 
watergangen en het realiseren van wadi’s. Ook dient de 
droogleggingseis vanuit het waterschap te worden toegepast. 
Dit betekent dat een deel van het terrein moet worden 

verhoogd. Tevens ligt er een vraag om een landschapsplan 
te maken voor het herstellen van de historische plekken, zoals 
de Franse- en Engelse tuin, de begraafplaats en het Pesthuis. 
Het locatie rondom het Pesthuis zal gebruikt worden als nieuwe 
locatie van de huidige dierenweide op het Bavo-terrein.

Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is het nodig om 
bomen te kappen. Op dit moment zijn verschillende 
kapvergunningsaanvragen ingediend voor het kappen van 
ca. 1800 bomen. Een deel hiervan is al vergund en gekapt en 
een deel is nog in aanvraag. 
De gemeente Noordwijk heeft in het omgevingsplan een 
herplantplicht opgenomen van één-op-één. Deze eis is 
uitdagend in het bestaande plangebied met de gestelde 
eisen uit de verschillende beleidsstukken. Voor het maken van 
een bomenplan, zal dan ook worden gezocht naar een balans 
van kwaliteit (groeiplaats en maat), leefbaarheid (gebruik van 
ruimte), beheerbaarheid en beeldkwaliteit. 

In dit document wordt de situatie wat betreft de aanplant van 
bomen verder toegelicht.  

INLEIDING
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Huidige situatie 
In de huidige situatie is het Bavo-terrein een lommerrijk gebied. 
In de lanen zijn de oude gebouwen gesloopt en de bomen 
in de voormalige tuinen zijn grotendeels behouden. De 
Engelse tuin  bestaat uit veel oude bomen met daarom heen 
pioneersbeplanting. Deze pioneersbeplanting heeft de ruimte 
gekregen door onderhoudsachterstanden. 

De boskavels (en CPO) en Langehorst hebben een 
kenmerkende zoomstructuur, dat pas bij het introverte 
karakter van het voormalige psychiatrische centrum.  De 
gebieden tussen de zoom en oude laanstructuren zijn 
na sloop/onderhoudsachterstand gaan begroeien met 
pioneersbeplanting. De waterweide wordt onderhouden door 
de dierenweide en kent nauwelijks pioneersbeplanting. 
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^ Overzicht inmeting bomen, Boot Veenendaal 
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Legenda

Deze weergave is gebaseerd op de  beschikbare 
gegevens van de inmeting van Boot.

Overzicht boomsoorten
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Beleid
De hoofdopzet van het stedenbouwkundig plan is vastgelegd 
in de spelregelkaart van Atelier Dutch. Aan spelregelkaart is 
het beeldkwaliteitsplan gekoppeld over de uitstraling van de 
verschillende deelgebieden in het stedenbouwkundig plan. 
Deze documenten zijn vastgelegd in het omgevingsplan Bavo-
terrein (29 november 2017). 

Beleidsstukken: 

- Spelregelkaart, 12 september 2017
- Beeldkwaliteitsplan 30 juni 2016
- Omgevingsplan 29 november 2017

In de spelregelkaart en het omgevingsplan zijn de 
stedenbouwkundige uitgangspunten vastgelegd, zoals 
de infrastructuur, bouwvelden, behoudt van groene 
hoofdstructuren, belangrijke zichtlijnen (openheid) en 
zoekgebieden voor watercompensatie. 

In het beeldkwaliteitsplan is een principe weergegeven hoe er 
moet worden omgegaan met de inpassing van de woningen 
in de boskavels, beeldkwaliteitsplan 2017, pagina 75. 

In het omgevingsplan is een herplant van 1 op 1 opgenomen. 
Dit betekent voor elk te kappen boom er een nieuwe boom 
moet worden aangeplant. Het verplanten van bomen behoort 
tot de mogelijkheid. 
Op pagina 22 van het omgevingsplan wordt het streefbeeld 
van de groenstructuur weergegeven.
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bouwvlakgrens

Regels gerelateerd aan het bouwvlak:

voorgeveloriëntatie + vaste rooilijn 
Aangegeven is hoeveel meter deze vaste rooilijn van de bouwvlakgrens af ligt.

voorgeveloriëntatie + uiterste rooilijn 
Aangegeven is hoeveel meter deze uiterste rooilijn van de bouwvlakgrens af ligt.

max. % bebouwd opp. / max. % niet bebouwd verhard opp. / 
min. % opp. met groen en te handhaven bomen

35/35/30

min. % aantal te realiseren pp. op te lossen binnen bouwvlak

min. hoeveelheid m2 groen te realiseren in bouwvlak, positie n.t.b.

P 30%

max. aantal m2 bebouwd opp. F 650m2

300

openbare ruimte (+ min. hoeveelheid m2 te realiseren in 
bouwvlak)

min. hoeveelheid m2 water te realiseren in bouwvlak positie n.t.b.300

zoekgebied extra opp. water compensatie indien nodig

fiets verbinding bouwvlak excate locatie nalocatie der te bepalen

auto verbinding in of naar bouwvlak, locatie nader te bepalen

achterpad/brandpad

te realiseren dierenweide

dichte bosstrook (intensief begroeid bomen en onderbeplanting) 

Regels gerelateerd aan groen en water

bossages Engelse tuin, exacte vormgeving nader te bepalen, 
getekende opzet op hoofdlijnen volgen

laanbeplanting, exacte vormgeving en locatie nader te bepalen

clusters of lanen van bestaande bomen, locatie indicatief. Waar 
mogelijk behouden en inpassen in nieuw ontwerp.

straten en wegen

Openbare Ruimte

Terrein Bavo gebouw. Nader in te vullen

Overig

te compenseren 
oppervlak per peilvak

Peilvak Boezem

Watercompensatie

oevers Engelse tuin, exacte vormgeving nader te bepalen, getekende 
opzet op hoofdlijnen volgen

vrijliggend fietspad 

vrijliggend voetpad

sloot door bosstrook (ligging nader te bepalen)

dichte bosstrook min.10 m. breed, ligging max. X m. verschuivenbouwvlak De Lanen

bouwvlak De Boskavels, te realiseren met nieuwe aanplant

bouwvlak De Boskavels te realiseren in bestaand bos

bouwvlak Langhorst

bouwvlak Waterweide

bouwvlak Anemoonhoek

hoogteverschil oplossen in bebouwing of landschappelijke 
vormgeving

maximaal aantal bouwlagen boven het maaiveld. (De kap is ook een bouwlaag)
2 lagen en kap
2 lagen en kap, maximaal X % van de gevel is 3 lagen plat of met flauwe kap 
uitgevoerd (max. 30 graden hellingshoek)
3 lagen (plat of kap)
4 lagen (plat of kap)
4 lagen waarbij parkeren onder gebouw toegestaan is gebruik makend van het 
hoogteverschil. Entree woningen op hoge maaiveld en parkeren op lage 
maaiveld   

Regels gerelateerd aan de bebouwing:

B ...

B2K

B2+(x%)

B4

B3

B4P

max. aantal gebouwen

landmark (bijzonder gebouw in zichtlijn)

architectonisch accent

3

architectonisch ensemble

symmetrisch profiel/bebouwing gelijkwaardig aan beide zijden

overheersende nokrichting

te handhaven bebouwing

vrij te houden van bebouwing (afstand vanaf bestaande 
bebouwing in meters)

open te houden zichtlijn 

tweezijdige orientatie bebouwing

orientatie entrees en ontsluiting

Spelregelkaart Bavo-terrein
vastgesteld d.d. 30 juni 2016 
aanpassing d.d. 12 september 2017

1,5

1,5

400

profiel Boslaan (zie BKP Boskavels openbare ruimte), 
ligging nader te bepalen

x

waterverbinding, ligging nader te bepalen

X

5344 m2

3715 m2
Peilvak Polder

^ Spelregelkaart, Atelier Dutch 
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^ Omgevingsplan pg 22 , Gemeente Noordwijkerhout 
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75

D E  B O S K A V E L S

3. Kavels geïntegreerd in het bosgebied. 4. Aanzetten van de erfgrenzen. 

2. Verwijderen van de bomen op de footprint. 1. Bestaand bosgebied. 1. Gebied met bosrand 2. Kavels+ woningen

3. Per 100 m² een boom

200 m² 400 m²

4. Aanzetten van de erfgrenzen

K A V E L S  I N  B E S T A A N D  B O S N I E U W E  B O S K A V E L S

S T E D E N B O U W

Hier zullen kavels als het ware ín het bestaande bos gezet worden. Uitgangspunt 
is de bebouwing zorgvuldig in te passen om waardevolle bomen te behouden en 
toch een goede bezonning van woning en tuin te verkrijgen. Indicatief wordt 1 
boom per 100 m² gehanteerd. Indien nodig worden nieuwe bomen aangeplant. 
Nieuwe bomen zijn bij voorkeur zichtbaar vanaf de openbare weg. De erfschei-
dingen tussen de kavels worden aangezet met een groene heg, zoombeplanting, 
onderbeplanting en/of kleine bomen. 

Bij kavels in nieuwe bosvakken worden bomen aangeplant naar rato van 
oppervlak van de kavel (1 boom per 100 m²). Ook hier geldt dat dit in balans 
moet zijn met de bezonning van de tuin en de woning. De erfscheidingen 
tussen de kavels worden aangezet met een groene heg, zoombeplanting, 
onderbeplanting en/of kleine bomen.

^ Beeldkwaliteitsplan pg 75, Atelier Dutch 
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Bomenstructuur Bavo-terrein 
De Lanen 

Het plandeel de Lanen heeft een stedenbouwkundige 
structuur van een carré van bomen met daarbinnen 
een orthogonale en hiërarchische opzet. De structuren 
zorgen voor een heldere indeling van de woonblokken. 
De woonblokken bestaan voornamelijk uit rijwoningen. De 
straten van de lanen worden functioneel maar ook royaal 
groen. Binnen het deelgebied de lanen worden de straten 
op hiërarchie aangezet met bomenlanen en boomrijen. 
De brede straten worden ingeplant met 2e grootte bomen 
met een transparante kroon (lichtinval woning). De bomen 
worden op gelijke afstand van elkaar geplant en krijgen ruime 
groeiplaatsen, waar zij kunnen uitgroeien tot een volwassen 
structuurboom. 

Binnen de Lanen zijn drie belangrijk zicht-assen. De assen 
hebben een breder profi el, zodat er ruimte is om buurt parkjes 
te maken. De groene as is een zeer breed profi el en zorgt 
voor een zichtlijn tussen de Engelse tuin en het hoofdgebouw 
van Bavo. De zicht-as wordt benadrukt door een statige 
dubbele bomenlaan. De kleine zicht-assen kenmerken zich 
als parkachtige gazons en kennen geen tot nauwelijks onder 
beplanting. De open weides worden ingeplant met solitaire 
bomen.

Om de lanen te realiseren zullen de bomen op de 
bouwvlakken en infrastructuur worden gekapt. Daarnaast 
worden er wadi’s gerealiseerd voor de toekomstige piekbuien 
in de open weides. Dit zorgt ervoor dat in dit deelgebied veel 
bomen worden gekapt om de woningen te realiseren en 
om te voldoen aan de klimaateisen. Na de bouw worden er 
nieuwe bomen aangeplant in de Lanen. De bomen worden 
in de maat 25/30 aangeplant, zodat zij hoger in hiërarchie 
komen te staan. De nieuwe solitaire bomen in de grasweides 
hebben dezelfde maat.  

De Boskavels (en CPO)

Het plandeel de Boskavels bevindt zich aan de rand van het 
Bavo-terrein en kenmerkt zich als een dichtbegroeide groene 
zoom. Binnen de zoom is de laatste jaren een stakenbos 
ontstaan. In het stedenbouwkundig plan is ervoor gekozen 
om een lommerrijke sfeer te creëren en een exclusieve 

De Lanen 

De Boskavels 

Waterweide

Langehorst 

Anemoonhoek

Engelse Tuin 

LEGENDA

aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend
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buurt te realiseren. De boskavels worden ontsloten door een 
doodlopende weg, die is aangesloten op de hoofdontsluiting 
van het plangebied. De weg krijgt een groen profi el met brede 
bermen en een stevige bomenlaan. In de bospercelen komen 
diverse woningtypes, waaronder vrijstaande-, twee-onder-
een-kap- en drie-onder-een-kapwoningen, waarbij de auto’s 
zoveel mogelijk op eigen terrein parkeren. Op de percelen van 
de nieuwbouw worden nieuwe bomen aangeplant, waarbij 
er rekening wordt gehouden met de bezonning van de tuin 
en de woning. De rand van de bospercelen zal bestaan uit 
een dichtere zoom met onder beplanting, zodat de bewoners 
voldoende privacy hebben. 

Om de woningen in de boskavels te realiseren, is het nodig 
om bomen te kappen, vooral pioneersbeplanting met 
een beperkte toekomstwaarde. Daarnaast zal er rekening 
worden gehouden met de droogleggingseis van het 
waterschap. De betekent dat een deel van de boskavels 
en de hoofdontsluiting zal worden verhoogd en dat houdt in 
dat hierdoor extra bomen moeten worden gekapt. Een deel 
van de bospercelen kunnen op het bestaande maaiveld 
blijven, daar worden de bomen op een zorgvuldige manier 
behouden. Tevens zal de Bavosloot worden verbreed 
om voldoende waterbergingscapaciteit te geven bij 
piekbuien, ook hier zal gekapt worden. Hier komt een nieuwe 
toekomstgerichte bomenlaan voor terug. 

Bij het realiseren van de boskavels zal de laan worden 
aangeplant met de maat 25/30. Op de percelen worden 
verschillende soorten bomen aangeplant om de biodiversiteit 
in de boskavels te vergroten. De bomen worden met de maat 
(14/16) aangeplant. Zo blijven de bomen ondergeschikt aan 
de laanstructuur maar zorgen zij wel voor een lommerrijke 
sfeer. De percelen zullen voldoen aan de eis van minimaal 1 
boom per 100m2 (BKP 30-06-2016). 

Langehorst 

Het deelgebied Langehorst maakt deel uit van de zoom van 
het Bavo-terrein, net als de boskavels. Langs Langehorst is een 
historisch kastanjelaan (’t Langerlaantje). Tussen de zoom en 
het laantje is de laatste jaren veel opschot ontstaan na de 
sloop van de voormalige bebouwing. 

Op de vier percelen in Langehorst worden appartementen 
gerealiseerd. Rondom de appartementen wordt de zoom 
behouden. In de zoom zijn nu enkele ‘kale’ plekken. Deze 
plekken worden aangeplant met inheemse bomen (maat 
16/18) en onder beplanting. Zodat er een doorlopende 
zoomstructuur ontstaat. De zoom gaat op vier plekken naar 
binnen richting het laantje, waardoor de appartementen in 
haar geheel worden ingepakt met groen. Het laantje wordt 
hersteld en waar nodig worden zieke bomen gekapt. Hiervoor 
worden nieuwe bomen aangeplant (maat 25/30). 

Om de appartementen te realiseren is het nodig om de 
pioneersbeplanting te kappen. Ook bij het laantje is het nodig 
om enkele bomen te kappen. Voor zowel een ontsluiting 
van de wijk, als voor de groeiontwikkeling van de laan. Het 
is mogelijk dat er enkele bomen tussen de laan worden 
gekapt vanwege de leeftijd en eventuele ziektes. Op deze 
plekken worden nieuwe bomen aangeplant. Zodat er een 
toekomstbestendige laan ontstaat. 

Waterweide 

Het deelgebied de Waterweide is een op zich zelf gerichte 
plek en is onderscheidend vanwege het bouwveld wat 
omringt is door water. Op de eilanden worden twee 
buurtschappen gerealiseerd, het water wordt verbreed om 
de piekbuien op te vangen. Bij de realisatie van de woningen 
zal moeten worden voldaan aan de drooglegginseis van het 
waterschap. 

Het stedenbouwkundig plan voor dit deelgebied is nog in 
ontwikkeling. Waardoor er nog onvoldoende informatie is, om 
in te gaan op de inpassing en nieuwe aanplant van bomen. 
Het eiland vraagt om een open uitstraling met open weides 
en solitaire bomen. De boomsoorten kunnen afwijkend zijn en 
passend bij de waterrijke omgeving. 

De Anemoonhoek

In het deelgebied Anemoonhoek wordt een 
zorgappartementengebouw gerealiseerd. Het overige deel 
van dit deelgebied is nog ontwikkeling, maar zal bestaan uit 

appartementen en rijwoningen. Omdat de Anemoonhoek 
ook een rand in van het plangebied, wordt er een zoom 
gerealiseerd. Enerzijds als rand van het plangebied en 
anderzijds voor de privacy van de bewoners. 
In het plan worden de oude perceelgrenzen van de 
productieakkers zichtbaar gemaakt met knotbomen. Rondom 
het zorgappartementengebouw komen solitaire bomen met 
een bijzonder herfstkleur voor de seizoenenbeleving van de 
bewoners.

De Engelse tuin

De Engelse tuin wordt het park van het Bavo-terrein. Op dit 
moment is de tuin verwaarloosd en is er veel beplanting gaan 
woekeren. Ook hebben er vernielingen plaatsgevonden aan 
historische elementen. 

De Engelse tuin zal worden hersteld. Historische elementen 
zoals de vijver, het Mariabeeld en de waterval worden 
hersteld. Zichtlijnen worden weer inzichtelijk en de beplanting 
zal het nodige onderhoud krijgen. Er komen nieuwe bruggen 
en paden die de verschillende deelgebieden met elkaar 
verbinden. 

Het herstel van de tuin houdt in dat er diverse bomen worden 
gekapt, zodat beeldbepalende bomen de ruimte krijgen om 
zich verder te ontwikkelen. Ook op schot en een deel van 
de onder beplanting zal worden verwijderd, zodat het park 
zichtbaar wordt vanuit de woongebieden

NB. Omdat er voor de Engelse tuin een opgave ligt om een 
separaat landschapsplan te maken voor het herstel van 
de tuin. Is het gewenst om de bomen in dit deelgebied 
vooralsnog buiten beschouwing te laten. Voor het restaureren 
en herstellen naar het oorspronkelijk landschapsontwerp is 
kap van bomen nodig.  De kap wordt gedaan ten goede 
van de kwaliteit, veiligheid en beleefbaarheid. Daarnaast is 
het nodig om zichtlijnen- en de typische verrassingseffecten 
terug te brengen en om solitaire bomen de ruimte te geven 
om te groeien. Ook wordt het park minder besloten en meer 
onderdeel van de woonwijk. 
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Concept bomenplan Bavo-terrein 
De tekstuele vertaling van het boomstructuurplan is hiernaast 
weergegeven. Zowel bestaande bomen als nieuwe bomen zijn 
hierin aangeduid. 

Kort samengevat: 

• Brede zoom beplanting rondom het plangebied met 
verschillende boomsoorten met onderbeplanting. 

• De boskavels worden met diverse bomen aangeplant om de 
diversiteit van het gebied te vergroten. 

• Lanen komen terug in de verschillende deelgebieden. Een 
lommerrijke bomenlaan in de boskavels en hiërarchische 
lanen in het deelgebied van de lanen en bij de smalle wegen 
een bomenrij. Het oude kastanje laantje wordt hersteld in het 
deelgebied Langerhorst. 

• In de open grasweides met belangrijke zichtlijnen komen solitaire 
bomen. 

• In de Groene-as komt een dubbele bomenlaan die de zicht-as 
benadrukt tussen de Engelse tuin en het Bavo-gebouw. 

• De waterweide kent een eigen uitstraling, passend bij het 
waterrijke karakter. 

LEGENDA

Zoombeplanting met bomen en 
onderbeplanting 

Lommerrijke perceel bomen 

Laanstructuren 

Bomenrij onderscheidend t.o.v. de lanen

Solitaire bomen in grasweides

Onderscheidende bomenstructuur met 
waterrijke uitstraling 
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Zoom met bomen en onderbeplanting 

Zoom met bomen en onderbeplanting 

Lommerrijke bomenlaan 

Lommerrijke bomen op de percelen

Waterweide met bomen passend bij de 
sfeer van het gebied 

Herstellen en aanvullen kastanje laantje

Aanplanten nieuwe statige bomenlanen

Aanplanten nieuwe statige bomenlanen

Franse tuin met symmetrie 

Bomenrij met onderscheidende bomen

Solitaire bomen in grasweides 

Laantje op oude perceelgrenzen 
productiekavels

aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend
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Stedenbouwkundig ontwerp juni 2020
Met de nieuwe woonwijk ‘Landgoed in den Houte’ 
wordt er gestreefd naar een groene, leefbare en 
prettige leefomgeving. Waarbij wordt ingezet om de 
landschappelijke structuren zoveel mogelijk te behouden 
en door nieuwe structuren toe te voegen in het plan. 
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aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend
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Bomenkap 
Prognose tot  juli 2020

aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend
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Bomenstructuur mei 2020 
Met de uitgangspunten uit de inleiding en de toelichting bij 
de beplantingsstructuur van het Bavo-terrein, is er een doorkijk 
geschetst naar de gewenste aanplant van de bomen op het Bavo-
terrein. 

Met de weergave van het bomenplan voor het Bavo-terrein, 
worden de landschappelijke structuren in verschillende kleuren 
aangeduid en zijn onderverdeeld in lanen,  zoombeplanting, de 
perceel- en solitaire bomen. Bij de positionering van de bomen 
is rekening gehouden met de groeiplaats, beheerbaarheid en 
beeldkwaliteit. Met het bomenplan ontstaat een lommerrijke zoom 
met hiërarchische bomenlanen 

Gewenste maatvoering bomen:

• Laanbomen maat 25/30 
• Solitaire bomen maat 20/25
• Perceel bomen maat 14/16 
• De bomen in de zoom (bosplantsoen) worden aangeplant met 

de maat 14/16

Laanstructuren

Referentiebeeld:

Referentiebeeld:

Solitaire parkbomen ^ Van den Berk

^ Beeldkwaliteitsplan, atelier Dutch 
Perceelbomen
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Extra aanplanten in de zoom 

Extra aanplanten in de zoom 

Extra aanplanten in de zoom 

Aanplanten bomen op percelen

Solitaire bomen in grasweides

Solitaire bomen in grasweides

Aanplant van laanstructuren 

Aanplant van laanstructuren 

Aanplant van laanstructuren 

aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend
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aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend
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Heesters 
Werkgrens aanplant/ aanvullen nieuw bosplantsoen

Projectgrens

Bestaande bomen behouden 

Langs de Langevelderweg is een groene zoom van 10-15m breed. 
In de zoom worden bomen aangeplant om de zoom te versterken 
en om een hoge groene zoom te creeren. Naast bomen worden er 
grote heesters aangeplant, zij zorgen voor een dichte groene zoom 
op ooghoogte. 

De heesters zijn een alternatief voorstel om aan de 
bomencompensatie te voldoen. Dit geldt voor de te kappen 
bomen met een diameter van 30cm of minder. In totaal is er ruimte 
voor ca. 950 heesters. Het voorgestelde principe is door te zetten 
naar de CPO boskavels. Maar omdat dit nog niet is ontworpen in 
het stedenbouwkundig plan, is dit niet meegenomen. 

aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend
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Bomen 

Ac Acer campestre  - Veldesdoorn
Alc Alnus cordata  - Zwarte els 
Bp Betula pendula  - Ruwe berk 
Cb Carpinus betulus  - Haagbeuk
Qr Quercus robur  - Zomereik

Bestaande bomen inpassen 

Heesters

al Amelanchier lamarckii - Krentenboompje
cm Cornus mas   - Gele kornoelje
co Corylus avellana   - Hazelaar
cr Crataegus monogyna - Eenstijlige meidoorn
ee Euonymus europaeus - Kardinaalsmuts
fa Frangula alnus  - Sporkehout
ie Ilex aquifolium  - Hulst
sn Sambucus nigra  - Gewone vlier
tb Taxus baccata  - Venijnboom

Kruidenruigte 

Droge kruigenruigte, gecertifi ceerd mengsel met 
inheemse (wilde)zaden. 

Aanplant 

De singel met bosplantsoen bestaat uit bomen, 
heestergroepen en een kruidlaag. Het aangegegen 
beplantingsprincipe kan worden herhaald over de 
gehele lengte van de aangegeven stroken. De singel 
varieert van breedte tussen de 10-15 meter.

De bomen in de singel worden in driehoeksverband 
aangeplant met een minimale plantafstand van 6m. 
De bomen hebben een minimale maat van 14/16 cm 
en zijn geveerd. 

De heesters worden in groepen aangeplant van 
minimaal 9 en maximaal 15 stuks per groep. De 
heesters worden in vierhoeksverband aangeplant met 
een minimale plantafstand van 1.5 meter. De heesters 
hebben een minimale maat van 200/250cm, voorzien 
van een kluit en goed vertakt min. 2 à 3 takken. 

Inzaaien van kruidenmengsel na aanplant van heesters 
en bomen. 

Bij bestaande bomen wordt een ruimte van minimaal 
2.0m vrij gehouden ter bescherming van het 
bestaande wortelpakket van de boom.  
Indien er een afwijkende situatie voordoet, dient er 
naar eigen inzicht, maar wel zo dicht mogelijk, het 
plantschema gevolgd te worden. 

Beheer

De bosplantsoen singel wordt als hakhout beheerd. 
Dit houdt in dat de heesters om de 10 à 15 jaar 
worden afgezet. De bomen worden ontwikkeld tot 
solitaire bomen in de singelstructuur. De singel zal 
clustergewijs (gefaseerd) worden afgezet, om voor de 
inmiddels aangetrokken fauna voldoende habitat te 
waarborgen. 

Impressie bomen

Impressie heesters

Amelanchier lamarckii

Acer campestre Alnus cordata Betula pendula Carpinus betulus

Quercus robur

Cornus mas Corylus avellana 

Crataegus monogyna Euonymus europaeus Ilex aquifolium

Liguster vulgare Sambucus nigra Taxus baccata

^ Van den Berk
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Voorlopige conclusie

Omdat het plan nog in ontwikkeling is, kan het betekenen dat er 
meer bomen worden gekapt dan nu is voorzien. Hiervoor hebben 
wij twee mogelijkheden om extra kap te compenseren. 

De mogelijkheden: 

• Tiny forest: twee locaties worden aangeduid voor zoeklocatie 
van een zogenoemde ‘Tiny Forest’. Beide locaties hebben een 
grootte van minimaal 100m2. Met de aanplant van 3-5 bomen 
per m2 betekent dit een compensatie van 1000 bomen (2x 
100m2). Aanplant maat 14/16.

• Bewoners een boom aanbieden in de tuin maat 14/16 ( ca. 300 
bomen)
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Op het Bavo-terrein zijn twee locaties aangeduid als zoekgebied 
voor het inpassen en aanplanten van een tiny forest. Deze 
bossen kunnen worden gebruikt als compensatieregeling van de 
te kappen bomen. Daarnaast biedt een tiny forest educatieve 
waarde voor de basisscholen in de omgeving en voor de tijdelijke 
basisschool op het terrein. Naast de educatieve waarde, kan het 
ook gebruikt worden om de nieuwe buurtbewoners te ontmoeten 
door bijvoorbeeld een aanplantdag te organiseren. 

De tiny forest kan worden aangeplant conform het handboek ‘Tiny 
Forest Plantmethode van IVN Natuur Educatie. 

In de stedenbouwkundige verkaveling zal de tiny forest als 
uitgangspunt worden meegenomen.

De locaties:

• 1: Anemoonlocatie 

• 2: Waterweide

Tiny Forest 
Bewonersboom

Voor de woningen in het deelgebied de lanen en de waterweide 
is het mogelijk om de nieuwe bewoners een boom te geven. De 
boom dient in de achtertuin te worden aangeplant. Voor de 
achtertuinen adviseren wij een grote heesters of een 3e grootte 
boom. 
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aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend
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Conclusie:
Het gezamenlijke doel is om een groene hoogwaardige en 
kwalitatieve woonwijk te realiseren op het Bavo-terrein te 
Noordwijkerhout. Er wordt ingezet om landschappelijke structuren, 
solitaire bomen en open ruimtes te behouden en te versterken. Het 
groen maakt deze plek tot wat het nu is en het is belangrijk om dit 
te waarborgen. 

Voor de realisatie van de nieuwe woonwijk is telkens de balans 
gezocht tussen het behouden van kwalitatief groen en de 
inpassing ervan. In een boomrijk gebied als het Bavo-terrein is het 
onontkoombaar om bomen te moeten kappen. Dit is nodig voor 
woningen, de infrastructuur, waterberging en de droogleggingseis. 

Voor de inpassing van de woningen, met name in de boskavels, 
is gekeken hoe er zoveel mogelijk toekomstwaardige bomen 
ingepast kunnen worden. Mede hierom is gekozen voor incidentele 
verhoging in de boskavels, mede door de droogleggingseis moet er 
grond worden opgebracht. Om een deel van de kavel (achtertuin) 
op het huidige maaiveld te behouden, kunnen we bomen 
behouden. Het deel van de kavel dat wordt opgehoogd, wordt 
ingeplant met diverse boomsoorten, zodat er meer biodiversiteit 
ontstaat in het huidige eentonige pioneersbeplanting.  Ook bij de 
inpassing van de watergang voor de waterberging, is gekozen 
om een meanderende waterstructuur aan te houden, om de 
landschappelijke zoom zoveel mogelijk intact te houden. 

Ondanks de zorgvuldige omgang van de bomen, is het toch nodig 
om veel bomen te kappen. Met name de pioneersbeplanting in 
de huidige boskavels, hebben een grote impact om het te aantal 
kappen bomen. 

In het huidig stedenbouwkundig plan wordt er niet voldaan aan de 
1op1 herplant van de te kappen bomen. Maar met de mogelijkheid 
om grote heesters aan te planten in de zoom van het plan, wordt er 
voldaan aan de compensatie. 

Omdat dit nog een voorlopige prognose in van de kap en er nog 
deelgebieden in ontwikkeling zijn, wordt er een doorkijk gegeven 

naar de compensatiemogelijkheden indien er meer wordt gekapt 
dan nu is voorzien. Dit kan worden gedaan door het realiseren van 
een educatieve tiny forest of het geven van een boom aan de 
nieuwe bewoners voor hun achtertuin. 
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