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Bosaanleg Groote Vliet  

(Versie 8 juli 2021) 

 

Nieuw bos 

Natuurgebied Groote Vliet krijgt er ongeveer 10 hectare nieuw bos bij. Het gaat om het gebied ten noordwesten van 

de Groote Vliet zelf. Het nieuw aan te planten bos sluit deels aan bij het al bestaande bos, waardoor de totale 

bosoppervlakte in het gebied circa 22 hectare wordt. Dit gebied is enkele jaren geleden onderdeel geworden van het 

Natuur Netwerk Nederland (NNN) en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De aanleg van het bos komt o.a. voort 

uit de compensatie van 7,6 hectare bos dat in najaar van 2020 in de Schoorlse Duinen is gekapt. Het nieuwe bos 

wordt een toekomstbestendig bos en ingeplant met verschillende soorten, voornamelijk inheemse, bomen, zoals 

bijvoorbeeld wilg, walnoot, eik en haagbeuk. Hierdoor wordt het bos gevarieerder en aantrekkelijker voor dieren, 

planten en mensen. Meer variatie betekent ook dat een bos veerkrachtiger wordt en dus beter bestand is tegen de 

gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme droogte of juist hele natte periodes, en ziektes zoals de 

essentaksterfte. De aanleg van het bos wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. 

Vanuit deze subsidie is er alleen budget voor het aanplanten van het bos. De recreatieve invulling, zoals 

bijvoorbeeld wandelpaden en bankjes zitten niet in dit budget. We maken in het bosontwerp hiervoor wel ruimte en 

staan uiteraard open om dit te zijner tijd met de betrokken partijen op te pakken. 

 

Natuurgebied de Groote Vliet 

De Groote Vliet omvat een kleine 100 ha. Naast een redelijk oppervlak graslanden (60 ha), omvat het een aantal 

bosjes, rietlanden en moeras. Door deze variatie in landschapstypes vinden veel dieren en planten hier hun plekje. 

In de kruidenrijke graslanden kun je onder andere kamgras, behaarde boterbloem, rietorchis en goudknopje 

tegenkomen. Rietgorzen, rietzangers, grasmussen en andere rietvogels voelen zich thuis in de rietlanden rondom 

het water. In de bosranden laten bijvoorbeeld de staartmees, zanglijster en zwartkop van zich horen. Ook voor 

vlinders, libellen en andere insecten is het gebied een belangrijke plek. Zo komen de argusvlinder,  

grote roodoogjuffer, paardenbijter en het bont zandoogje er voor. Bijzonder is de aanwezigheid van een kolonie 

blauwe reigers. Jaarlijks wordt het aantal nesten geteld. In 2017 betrof het aantal nesten 68. 

 

Uitgangspunten, randvoorwaarden en belemmeringen  

Met de volgende uitgangspunten, randvoorwaarden en belemmeringen moeten en willen we rekening houden: 

 

Locatie en oppervlak 

 Oppervlak van het nieuwe bos wordt maximaal 10 hectare. 

 Het wordt aangelegd binnen het plangebied (zie kaart). 

 Graslandpercelen met bestaande natuurwaarden worden niet beplant. 

 Geen aanplant in een brede strook onder de hoogspanningsleiding. 

 Zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande bosvakken.  

 Nakomen contractuele verplichting 3 ha weiland voor de zorgboerderij binnen plangebied. 

 Geen beplanting zone nabij de kade langs de Groote Vliet waarin puin en asbest verwerkt zit. 

 

Ontwerp en samenstelling 

 Zo groot mogelijk aaneengesloten bosblokken t.b.v. ecologische doelen. 

 Gebruik inheemse boomsoorten. 

 Ruimte laten voor toekomstige recreatieve verbindingen. 

 In gebruik nemen bestaande brug. 

 Zoveel mogelijk rekening houden met het uitzicht van directe buren park Vlietlanden op de Groote Vliet. 

 Actief betrekken directe buren bij invulling bos nabij hun huizen. 

 De niet ingeplante delen van het plangebied worden bloemrijk grasland. 
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Kaart 1 met aangegeven enkele randvoorwaarden (uitzicht buren, zichtlijn, zone puin en hoogspanningslijn). 

 

 
Kaart 2 Ontwerp nieuwe bosaanleg Groote Vliet. 

 


