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Samenvatting
Hoofdstuk 1
De gemeente Alkmaar wil meer soorten dieren en planten in en rond de stad. In haar groenbeleidsplan heeft
ze de ambitie uitgesproken om de biodiversiteit te bevorderen. Stichting Animo is van mening dat voor Park
Oosterhout een aangepast beheer wenselijk is, omdat dit zal leiden tot een bijdrage aan het versterken van
de biodiversiteit in die regio. Het doel is om een beheerplan op te stellen wat afgestemd is op uitdagingen
van deze tijd zoals het klimaatverdrag, behoud van biodiversiteit, het actuele gemeentelijke groenbeleid en
de gedragscode soortenbescherming voor gemeenten (zie paragraaf 1.1 en 1.2). Stichting ANIMO heeft
Bureau Endemica benaderd voor inbreng van ecologische kennis en ervaring om te adviseren hoe het
groenbeheer van Park Oosterhout zodanig uitgevoerd kan worden dat de doelstellingen van de gemeente
worden gehaald. Samen met onze opdrachtgever hebben we gezocht naar de meest kansrijke maatregelen
die de biodiversiteit in Park Oosterhout vergroten. Dit past in de ambitie van alle drie de
samenwerkingspartners: samen werken we aan het vergroten van biodiversiteit en verbetering van kwaliteit
van openbaar groen.
Hoofdstuk 2 & 3
Park de Oosterhout is ontworpen om een brede groep gebruikers te bedienen: wandelaars, fietsers,
natuurliefhebbers, sporters, hondenliefhebbers en kinderen. Het park biedt dan ook een groot aanbod aan
recreatieplekken zoals speelwerktuigen, een vlindertuin, een kindveilige eenden-voederplaats, Jeu-deboules baan, Skateveldje, bewegingstoestellen, wandel- en fietsroutes, trapveldje, waterpartijen, een poel
en een avonturenheuvel (zie paragraaf 2.1 t/m 2.3). Al deze groepen en voorzieningen behouden een plek
in het park. We willen het park beperkt herinrichten en op een natuurlijkere manier laten beheren (is tevens
kostenbesparend) welke past bij de ecologische regio waarin Alkmaar ligt. In de huidige situatie is op
sommige plekken al een redelijke variatie zichtbaar in soorten en biotopen. Zo is in de voedselrijke boszomen
plaatselijk zeldzame of bedreigde plantensoorten te vinden zoals Gevlekte dovenetel, Daslook, Holwortel,
Vingerhelmbloem. Het grasland daarentegen, waar het park ongeveer een kwart uit bestaat, is mede door
het frequente maaibeleid soortenarm (zie paragraaf 2.4). Wat betreft beheer wordt in park Oosterhout
onderscheid gemaakt tussen intensief gemaaid grasland (1x per 2 weken) en natuurlijk maaien (1-2x per
jaar) (zie paragraaf 3.4). Verder zijn er veel steile oevers aanwezig en het voorkomen van bloemrijke ruigten
is zeer beperkt tot enkele smalle stroken in het park (zie paragraaf 2.4). Om een bijdrage te leveren aan de
soorten die in de Oosterhout voorkomen zijn door de jaren heen wel enkele bijzondere parkvoorzieningen
ten behoeve van natuur aangelegd zoals oeverbakken, insectenhotels, vleermuiskasten, een vlindertuin,
vleermuiskelder en paddenpoel (zie paragraaf 2.5).
Hoofdstuk 4
Desondanks lijkt de algehele soortendiversiteit vrij laag. Als kanttekening kan hierbij geplaatst worden dat
er zeer weinig (recent) intensief onderzoek is gedaan naar de verscheidenheid aan soorten. Over het
voorkomen en de diversiteit van fauna is dan ook niet altijd evenveel bekend. In 2001 heeft een uitgebreid
flora- en vegetatieonderzoek plaatsgevonden, waaruit bleek dat in het bos en de zomen in totaal 151
plantensoorten aanwezig zijn. Hierbij is opgevallen dat veel plantensoorten worden overwoekerd door bijv.
Grote brandnetel en Haagwinde, vaak ten gevolge van het weinig onderhoud (paragraaf 4.1). Tevens treedt
op meerdere plekken verbraming op. Daarentegen heeft het park wel een grote diversiteit aan
loofboomsoorten en een kenmerkende, fraaie laan van Witte paardenkastanjes. In totaliteit zijn in de
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Oosterhout 53 vogel-, vijf vis-, acht libellen- en zeven vleermuissoorten geregistreerd. Tevens komen bij de
daarvoor aangelegde poel enkele algemene amfibieënsoorten voor, echter in zeer gering aantallen.
Vermoedelijk komt dit door de geïsoleerde ligging van de poel. Reptielen komen niet voor in de Oosterhout
(paragraaf 4.2). Daarnaast zijn in de vlindertuin en de rest van het park achttien soorten vlinders
waargenomen. Desalniettemin heeft ook de vlindertuin een vrij geïsoleerd plek in het park en vormt
momenteel een soort eiland in een verder zeer vlinderarme omgeving, met name wanneer gekeken wordt
naar graslandsoorten zoals Bruin zandoogje en Kleine vuurvlinder (paragraaf 4.3). De vleermuiskelder die in
2010 is aangelegd, is functioneel voor overwinterende vleermuizen zoals de Gewone grootoorvleermuis,
Baardvleermuis, Watervleermuis en Meervleermuis. Desondanks zijn er tot op heden nog geen
overwinterende vleermuizen in aangetroffen (paragraaf 4.4). Wel maakt Gewone grootoorvleermuis gebruik
van de opgehangen vleermuiskasten als verblijfplaats.
Hoofdstuk 5
Het wensbeeld van ANIMO voor de Oosterhout is een klimaatbestendig stadspark met hoge biodiversiteit
en recreatieve belevingswaarde. Want een biodivers stadspark biedt oplossingen voor tal van hedendaagse
problemen als hittestress, wateroverlast, gezondheidsklachten en achteruitgang van de biodiversiteit. Maar
klimaatverandering vergt aanpassingen, ook in het parkbeheer en voor een duurzaam behoud van
biodiversiteit is maatwerk vereist. Dit geldt met name voor het maaibeheer maar ook voor inrichting (zie
paragraaf 5.1). Met een gevarieerde inrichting, zoals de aanwezigheid van diverse bomen, mantel
zoomvegetatie, natuurlijke oevers, faunarijk grasland én met het juiste beheer kan Oosterhout meer
diversiteit in flora verwezenlijken en aantrekkelijkere plek worden voor fauna (paragraaf 5.2). Daarnaast kan
het ook inspelen op andere hedendaagse uitdagingen door ook een koeltepark (d.w.z. schaduwrijk park) en
innovatief stadspark (oftewel Urban Oasis) te zijn, die mensen een plek van verkoeling biedt en met schone
technologieën de omgeving duurzamer maakt (zie paragraaf 5.1). Het huidige beheer laat echter veel kansen
liggen om het aanwezige groen te versterken en de biodiversiteit te vergroten. Op locaties en situaties waar
de klimaatveranderingen sterk naar voren komen is ook het huidige beheerssysteem niet toereikend.
Hoofdstuk 7
We adviseren een harmonisch parkbeheer waarbij (1) duurzaamheid, (2) diversiteit en (3) dynamiek centraal
staat. Dat wil zeggen dat dat de Oosterhout door middel van een duurzaam beheerplan groen moet blijven
(1), dat de verschillende functies die aan de Oosterhout zijn toebedeeld ook vervuld worden met daarnaast
zoveel mogelijk diversiteit zijn in soorten (biodiversiteit) en structuur (afwisseling bomen-struiken-graswater) (2) en dat er bij het park- en groenbeheer aandacht moet zijn voor het feit dat de wensen van de
gebruikers kunnen veranderen (3).
Op praktisch gebied houdt dit in dat het park de intensief gemaaide delen die niet tot nauwelijks door
mensen worden gebruikt, ecologischer moet beheren (d.w.z. met meer extensief maaibeheer en meer
staand dood hout) en dat het beheer in deze deelgebieden meer gericht wordt op faunarijk grasland. Door
intensief beheerde grasvlakken af te wisselen met een meer extensief beheerd gras-/kruidenmengsel
ontstaat er meer diversiteit. Ook de groenbermen naast de verbindingspaden en de grasvlakken langs
watergang liggen zijn interessant voor een beheeromvorming aangezien ze vanuit recreatieve oogpunt
minder aantrekkelijk zijn. Dit zorgt tevens voor een betere verbinding voor diverse flora en fauna tussen de
verschillende deelgebieden (zoals vlindertuin en avonturenheuvel). De extensief beheerde delen worden 1
x per 2 jaar, in het najaar (sept/okt) gemaaid, waarbij het maaisel binnen max. 10 dagen dient te worden
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afgevoerd. Tevens wordt aangeraden om, daar waar mogelijk, soortenarme oevers en oeverbakken om te
vormen naar goed functionerende natuurlijke oevers. Door het toepassen van flauwe taluds (minimaal 1:5)
zonder oeverbeschoeiing, met onregelmatig plasdras-plekken, wordt de watergang in zijn geheel ecologisch
waardevoller, met name voor libellen maar ook tal van andere fauna. Om de geïsoleerde poel te versterken
met meer geschikt leefruimte voor amfibieën en libellen, wordt aangeraden om nog enkele poelen aan te
leggen en deze goed te onderhouden. Ook moeten maatregelen worden getroffen tegen de achteruitgang
van vlinders. Dit kan door de strook op de top van de avonturenheuvel uit te breiden naar de flank, waarbij
het tevens essentieel is om deze locatie te verbinden met de vlindertuin via bloemrijke bermen van paden
en natuurlijke oevers langs watergangen in het park. Om gehoor te geven aan de recreatieve infrastructuur
en functie van het park en de extreme weersomstandigheden die klimaatverandering met zich meebrengt,
zou een aanvulling zijn om fietsrustpunt aan te legen met daarnaast door zonnepanelen gevoede oplader
voor elektrische fietsen en een watertappunt. Daarnaast gaat het vooral om het uitbreiden en beheren van
zomen, het terugzetten van oprukkend braamstruweel in bloemrijke grasruigte en het aanleggen van
takkenhopen voor kleine zoogdieren en vogels en het plaatsen van broedgelegenheden voor eenden
(middels een eendenbroedkorf of broedeilandjes). Bovendien zijn nog enkele kleine aanpassingen gewenst
aan het vleermuiswinterverblijf om ervoor te zorgen dat de vleermuizen hier (eindelijk) gaan overwinteren.
Tenslotte kan het vernieuwde park gebruikt worden voor natuureducatie vanuit de kinderboerderij en als
onderdeel van het lespakket op de Mathiasschool en PCC Oosterhout. Een goede kennis over het voorkomen
van (bijzondere) soorten is daarbij belangrijk en dient regelmatig gemonitord te worden. Met de verkregen
kennis kan beter sturing worden gegeven aan het beheer. De doelsoorten worden bepaald door wet- en
regelgeving en door (het beleid van) de stakeholders en komen naar voren door de knelpuntanalyse. De
passeerbaarheid van de voorziening door de doelsoorten is afhankelijk van de inrichting van de voorziening,
maar ook van de aanwezigheid van predatoren, concurrenten of mensen. Door twee zaken te combineren:
participatie en onderzoek naar omgevingswaarden, wordt direct ingespeeld op de nieuwe Omgevingswet
waarin beide aspecten worden voorgeschreven.
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1 Inleiding
De noodzaak om natuur een volwaardige plaats te geven in het geheel van stedelijke functies is groter
dan ooit. Door de toenemende verstedelijking woont een steeds groter deel van de bevolking in een
steeds uitgebreider stedelijk gebied. Voor veel soorten planten en dieren wordt de noodzaak om zich
binnen dat stedelijke gebied te handhaven steeds sterker. Dit vraagt om een nieuwe, meer natuurlijke
stad waarin de voorzieningen voor mens en natuur beter in balans zijn (Vink et al. 2017). Elke stad heeft
één of meerdere parken, zo ook Alkmaar Stad. Natuurlijk beheer van (gedeelten) van stadsparken wordt
steeds meer geaccepteerd en toegepast. De ecologische functie van parken wordt daardoor versterkt
ook doordat er meer aandacht is voor de diversiteit van inheemse planten- en boomsoorten. Stichting
Animo is van mening dat voor Park Oosterhout een aangepast beheer wenselijk is. Dit zal namelijk leiden
tot een belangrijke bijdrage aan het versterken (en herstel) van de biodiversiteit in de regio. Gerichter
beheer van de stadsparken past bovendien bij het beleid van de gemeente Alkmaar om het aanwezige
groen te behouden en te versterken. Dit zoals vastgelegd in het Groenbeleidsplan 2017-2027 en verder
uitgewerkt in de plannen “kansen voor biodiversiteit” en "kansen voor vergroenen" van 8 oktober 2019
(Alkmaar 2017, 2019 a,b).

1.1 Probleemverkenning beheer Park Oosterhout
Park Oosterhout is in 2011, tijdens de herstructurering van Buurt Oosterhout, gelegen in wijk Overdie,
opgeknapt. De veranderingen die in 2011 zijn doorgevoerd hebben plaatsgevonden in samenwerking
met bewoners, natuurorganisaties en de gemeente Alkmaar. Het park is daarbij verdeeld in 4
deelgebieden te weten: een doorkijk gedeelte met vlindertuin, een ecologisch gedeelte, een
evenementen terrein en een avonturenheuvel met (daaronder/in) een vleermuis kelder. In de loop van
de tijd is er het een en ander veranderd. In het park zijn speeltoestellen geplaatst en er is een
hondenstrandje gerealiseerd. Het park wordt doorkruist met een fietspad en er zijn wandelpaden. Het
huidige beheer laat echter veel kansen liggen om het aanwezige groen te versterken en de biodiversiteit
te vergroten. Dit past daarom niet bij het vernieuwde gemeentelijke Groenbeleidsplan 2017-2027
waardoor behoefte bestaat aan een aanvullend beheeradvies.

1.2 Doel advies
In Park de Oosterhout is nu een beheersysteem in gebruik uitgevoerd door Stadswerk072. Het doel van
voorliggend rapport is om van het beheersysteem een beheerplan te maken wat afgestemd is op de
uitdagingen van deze tijd; klimaatverdrag, behoud biodiversiteit, het actuele gemeentelijke
groenbeleid, de gedragscode soortenbescherming voor gemeenten (Stadswerk 2020) en passend bij de
nieuwe Omgevingswet (anno 2023). Stichting ANIMO wil in de Oosterhout graag maatregelen treffen
die gunstig zijn voor de biodiversiteit en wilde bijen en vlinders in het bijzonder, waar mensen graag
recreëren.
Op locaties en situaties waar de klimaatveranderingen sterk naar voren komen is het huidige
beheerssysteem niet toereikend. Ter illustratie, er wordt gemaaid onafhankelijk van de
weersomstandigheden, het tijdstip van de bloeiwijze en de groeicyclus van de insectenpopulatie. Met
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een beheersplan kan op een systematische manier ingespeeld worden op de nieuwe uitdagingen, om
op die manier te komen tot een beter beheer en behoud van het park op langere termijn. Voorliggend
beheeradvies zal aangeboden worden aan de gemeente Alkmaar om verder in detail uitgewerkt te
kunnen worden en door Stadswerk072 omgevormd naar een beheerplan.

1.3 Werkwijze
De eerste stap is een verkenning van het park samen met de Stichting ANIMO en met vrijwilligers van
de Vlindertuin. Tijdens deze verkenning zijn de wensen en gedachten meer inzichtelijk gemaakt.
De tweede stap is een studie naar de aanwezigheid van plant en diersoorten in het park. Hierbij is
gezocht literatuurbronnen en naar waarnemingen in natuurdatabanken. Tevens is
Floraenfaunacheck.nl/Alkmaar geraadpleegd. Laatstgenoemde betreft een verkenning van heel
Alkmaar op potentiële natuurwaarden. Deze is in 2017 uitgevoerd door Regelink Ecologie & Landschap
in samenwerking met Bureau Endemica.
De derde stap is een overleg met Stadswerk072 over hun bestek en werkwijze zodat meer inzicht
verkregen wordt in waar wat en waarom gebeurd. Tevens is gekeken naar de nieuwe gedragscode van
Stadswerk, de nieuwe Omgevingswet (2023) en kansen die het gemeentelijke natuurbeleid biedt.
De vierde stap is het benoemen van de kansen voor het versterken van de biodiversiteit en het aangeven
van (beheer)maatregelen om dit ook werkelijk te realiseren.
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2 Historische- en bestaande situatie
2.1 Ligging Park Oosterhout
Park De Oosterhout is 23 ha groot en ligt op de rand van Alkmaar Centrum en de wijk Overdie. Voor de
wijk Overdie betekent het park een verbinding tussen de buurten Oud- en Nieuw Overdie en een plek
voor ontmoeting. In het park vinden we speelwerktuigen, een vlindertuin, een kindveilige eendenvoederplaats, Jeu-de-boules baan, Skateveldje, bewegingstoestellen, trapveldje, waterpartijen, bos,
poel en een avonturenheuvel met ingegraven vleermuiswinterverblijf. Naast het park ligt een 1,4 ha
grootte kinderboerderij (MEK Oosterhout), een sportcomplex en een middelbare school (PCC
Oosterhout). Het park ligt ten oosten van de Vondellaan, ten noorden van de Koelmalaan en ten
zuidwesten van het Zeglis. Het park heeft verschillende grote waterpartijen die deels dicht begroeid zijn
met waterlelies en met het Noord-Hollands kanaal een open verbinding heeft.

Figuur 1. kaart met ligging Park Oosterhout, Overdie, Alkmaar en namen van de verharde paden in het park (Beeldmateriaal 18-04-2018).

2.2 Geschiedenis
Park Oosterhout is aangelegd tussen 1958 en 1963 met sportvelden en volkstuinen aan de (toenmalige)
rand van de stad. Het park Oosterhout was vooral bedoeld voor de bewoners van de wijken Oud- en
Nieuw Overdie. In het jaar 1965 is de ernaast gelegen toenmalige vuilstort toegedekt met grond en in
1970 beplant met bomen en bij het bestaande park gevoegd. Het oudste deel werd vrij strak ingericht
met vlakken gras en bos. Het nieuwere deel, dat op de voormalige vuilstortplaats kwam, is als natuurlijk
landschap ingericht. In 1976 heeft de wijkvereniging Oud-Overdie bij gemeente Alkmaar een verzoek
ingediend om het park om te vormen van een kijkpark naar een gebruikspark. Vervolgens is het park
tussen 1979 en 1980 heringericht waarbij er verharde loop- en fietspaden zijn aangelegd. Gelijktijdig is

9

de kinderboerderij opgezet. In de 90-er jaren is een revitalisering van het park uitgevoerd om de
gebruiksmogelijkheden voor het park te verbeteren en de samenhang tussen park en omliggende
gebieden te vergroten. Veel maatregelen zijn uitgevoerd zoals recreatieve wandel- en fietsroutes,
versterking van het centrumgebied van het park en de aanleg van ecologische verbindingen. Het
accentueren van de hoofdentree en de verbinding van de parkrand aan de noordzijde met Oud Overdie
lopen gelijk op met de aanpak van de aangrenzende woongebieden.

Figuur 2.kaart met ligging Park Oosterhout, Overdie, Alkmaar en namen van de verharde paden in het park voor de herinrichting in 2015
(Beeldmateriaal 01-01-2005).

In 2001 is de flora en fauna in de Oosterhout grondig geïnventariseerd (Damm & van de Goes 2001) ten
behoeve van wederom een herstructurering. Het doel van deze herstructurering was de realisatie van
een aantrekkelijk gevarieerd en veilig park met meer ruimte voor zowel natuur als recreatie. Zo zouden
er ecologische oevers worden aangelegd. In 2004 zijn als eerste het sport- en jongerencentrum
d’Oosterhout, wijkboerderij d'Oosterhout en het wijkinformatiecentrum Overdie gerealiseerd.
Vervolgens is de Oosterhout gerevitaliseerd met medewerking van omwonenden. De toegankelijkheid
werd verbeterd, wederom zijn de wandelpaden verhard en er is een avonturenheuvel gemaakt. Er zijn
voor de jeugd twee speeltoestellen geplaatst, de "Spin" en de "Vlinder", een jeu-de-boules-veld en er
werd een vlindertuin aangelegd. Om de bewoners de gelegenheid te bieden om eenden en ganzen te
voeren is er een plek gecreëerd wat ook als amfitheater dienst kan doen en waar de mensen gezellig
kunnen genieten. Ten tijde van het ontwerpen van de heuvel, werden er aan de randweg van Alkmaar
boerderijen gesloopt t.b.v. de verbreding van wegen. In de boerderijen kwamen veel vleermuizen voor
en die zouden, als er niets gebeurde verdwijnen (onder de Europese Habitatrichtlijn beschermde
diersoort). Dit geldt ook voor de Gewone dwergvleermuizen in de aangrenzende woningen die gesloopt
dan wel gerenoveerd zullen gaan worden. Zodoende is in het ontwerp van de heuvel een
vleermuiskelder met twee gangenstelsels aangebracht. Echter de vleermuiskelders zijn alleen
functioneel voor overwinterende soorten zoals de Watervleermuis, Meervleermuis en Gewone
grootoorvleermuis. De boerderijen en woningen functioneerde als zomer-, kraam- en paarverblijfplaats
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voor Gewone dwergvleermuizen en Laatvliegers. Voor deze soorten is de bunker niet geschikt als
overwinteringslocatie. Gelijktijdig met aanleg van de avonturenheuvel met vleermuisbunker zijn aan de
waterkant enkele IJsvogelwanden gemaakt. Op 15 juni 2011 werd de heringerichte stadspark
Oosterhout officieel heropend door projectwethouder Overdie: Anjo van de Ven.

Figuur 3. Foto van een van de 2 gangen van de vleermuisbunker met (nieuwe) hangplekken voor de vleermuizen.

2.3 Huidig gebruik
Zeker ’s zomers wordt het park volop gebruik door omwonenden om te ontspannen of te sporten. De
jeu-de-boules baan ligt er wat verwaarloosd bij en wordt dan ook niet meer gebruikt. Ook het
openluchttheater wordt nagenoeg niet gebruikt, mogelijk doordat het teveel uit het zicht ligt. Door het
gebrek aan winters met sneeuw is de functie van sneeuwglijbaan van de avonturenheuvel helaas weinig
voorkomend. Wel vinden de kinderen allerlei andere middelen om toch naar beneden te hobbelen. Het
plaatsen van speeltoestellen heeft het gebruik van het park door kinderen zeker gestimuleerd. Verder
is het vooral een wandelpark (al dan niet met de hond) en om te sporten (met name om te joggen).
In het park is tevens een avonturenheuvel aangelegd met meer en minder begroeide zijden waardoor
verschillende speel/gebruiksmogelijkheden ontstaan. Door het ontwerp van de heuvel ontstond tevens
plek voor een vleermuizenkelder met twee gangen en een ijsvogelwand. Rond de heuvel is een flinke
waterpartij gerealiseerd en er zijn verbindingspaden tussen heuvel en de rest van het Park aangelegd.
Op deze manier krijgt het park een functie voor de jeugd om de spelen en voor bezoekers om te
recreëren.
Vanaf de oever is in het water een twee meter brede strook gerealiseerd waarin het water slechts 15
centimeter diep is. Door de speciale vormgeving met betonnen zitelementen is een soort amfitheater
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ontstaan met een rond pleintje. Het is een verblijfsruimte geworden. Een geschikte plek voor
schoolklassen en scoutinggroepen om lessen of kleinschalige theatervoorstellingen te volgen.
Ook is er een vlindertuin aanwezig waarvan vanaf juni 2013 het onderhoud voortvarend is aangepakt
door o.a. het opnieuw inzaaien van bloemenzaad en de aanleg van een takkenril, waarna er weer diverse
soorten vlinders zijn waargenomen. Verder zijn er drie insectenhotels en vogelnestkastjes in de tuin
aangebracht. De vlindertuin beslaat een oppervlakte van zo’n 4500 m² en bestaat uit 1/3 ruige
begroeiing – 1/3 vlinder aantrekkende planten en bloemen en 1/3 wilde uit de natuur komende
begroeiing.

Figuur 4. Ontwerpschets Vlindertuin. Bron: Oranjetipje.

Gezien het gebrek aan geregistreerde waarnemingen van soorten is het park niet in trek bij
natuurliefhebbers. Uitgezonderd natuurlijk de vrijwilligers van de vlindertuin. Het gebruik van het park
door omwonende en anderen wordt echter niet gemonitord.
In het park liggen zowel verharde als half-verharde paden. De fietspaden zijn geasfalteerd en met name
de houtsnipperpaden in het park zijn voor wandelaars. De fietspaden zijn voor fietsers en niet voor
brommers en scooters, maar hier wordt weinig tot niet op gehandhaafd. In de Oosterhout starten vier
wandelroutes. De bosrijke stadswandeling (5,59 km) door Alkmaar gaat door het park Oosterhout, via
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het bolwerk van de historische binnenstad, naar Westerhout en de Alkmaarder Hout. De 4,67 km lange
gele route gaat tevens over het Kennemer- en Kwerenbolwerk in het zuidoosten van de binnen stad en
door de Alkmaarderhout. De 8,97 km lange zwarte route brengt je van de Oosterhout naar de
Boekelermeer en de Westerhout. Het graspad over de kade van de Boekeler Ringsloot is exclusief voor
wandelaars en verboden voor honden.

Figuur 5. In de Oosterhout kan gestart worden met verschillende wandelroutes.

Naast wandelroutes gaat ook een lange afstand fietsroute door de Oosterhout (zie Figuur 6).

Figuur 6. Lange afstand fietsroute die door de Oosterhout gaat.
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2.4 Bestaand groen
Bos- en boszomen
Het park is inmiddels 50 jaar oud en het gedeelte met bomen betreft ca. de helft aan oppervlak. Door
de afwisseling van kleinere en grotere bospercelen met water, grasvelden en paden zijn in het
bosgedeelte voedselrijke boszomen met algemene zoomsoorten aanwezig. De belangrijkste kensoorten
zijn Grote brandnetel, Kleefkruid, Hondsdraf, Look-zonderlook, Witte dovenetel en Zevenblad, naast
soorten als Dagkoekoeksbloem, Geel nagelkruid, Bosandoorn, Grote muur en Robertskruid. Plaatselijk
bevatten deze ruigten zeldzame of bedreigde plantensoorten. Het gaat o.a. om Gevlekte dovenetel,
Daslook, Holwortel, Vingerhelmbloem. De aanwezige bomen betreffen vooral Esdoorn, Witte
paardenkastanje (centrale bomenlaan), Beuk, Zomereik, Witte abeel, Grauwe abeel, Canadapopulier,
Schietwilg, Grauwe wilg en Hollandse linde maar ook Zwarte els, Zwarte den, Ruwe berk. Tamme
kastanje. De struiklaag (vaak met klimop) bestaat vooral uit Eenstijlige meidoorn, Wilde lijsterbes,
Kornoelje en Vlier maar ook Hazelaar, Wegedoorn, Sporkehout.

Figuur 7. De kastanjelaan is bijzonder fraai en wordt hoog gewaardeerd door de bezoekers.

Gazons, gras- en hooiland
Ongeveer een kwart van het park bestaat uit gazons, grasland en in zeer beperkte mate hooiland. Deze
zijn over het algemeen soortenarm, door het frequent maaien. De smallere stroken, vaak langs de
waterkant, zijn wat vochtiger. Indien ze minder frequent gemaaid worden zijn ze ook soortenrijker.
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Water, oevers en rietvegetaties.
Een maatregel die de natuurwaarde van het water in de stad aanmerkelijk kan verbeteren, is de aanleg
van natuuroevers. Door oeververharding te vervangen door glooiende oevers met beplanting en plasdras situaties wordt een biotoop gecreëerd waar veel planten en dieren van profiteren. Bovendien
ontstaat een veiligere situatie voor kinderen en natuurlijke barrières. Net als natuurlijke bermen vraagt
een natuuroever om speciaal onderhoud waarbij het dichtgroeien moet worden voorkomen zonder de
beplanting helemaal weg te maaien. Het open water in de Oosterhout bedraagt ca. 15% van het
oppervlak en betreft veelal zeer voedselrijk en humeus (bladafval) water, arm aan waterplanten en
waterfauna. Er zijn nog veel steile oevers aanwezig en geen plasdras-oevers. Dat wat aangemerkt is als
natuurvriendelijke oever ligt veelal te droog en heeft te weinig contact met het water.

Figuur 8.Links een voorbeeld van wel functionerende plas-dras oever (niet aanwezig in park Oosterhout); recht de huidige steile oever in de
Oosterhout.

2.5 Bijzondere parkvoorzieningen
Oeverbakken
West van het Belijnpad is een zone met oevervegetatie aangelegd in de vorm van afgeschermde
‘bakken’. De bij de aanleg aanwezige plantenrijkdom is door het gebrek aan onderhoud volledig verloren
gegaan en wordt nu gedomineerd door (oever)zegge.

Figuur 9. Door de overmatige groei van zeggen zijn de bakken met oevervegetatie niet meer als zodanig herkenbaar.
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Theater en eendenvoerplek
Aan het einde van het Belijnpad slingeren betonelementen waarop men kan gaan zitten en die dienst
kan doen als openluchttheater. Helaas wordt het niet als zodanig gebruikt. De eendenvoerplek is
ingericht door middel van een twee meter brede 15 cm diepe zandlaag waarin in principe gespeeld kan
worden, zonder gevaar van verdrinking.

Figuur 10. Het openluchttheater ligt er veelal verlaten bij.

Vleermuiskelders
Op de voormalige vuilstort is in 2010 een avonturenheuvel gerealiseerd met daarin twee
vleermuiskelders. Elke kelder bestaat uit een ingang, tochtsluis en vervolgens een tientallen meters
lange gang met hangplekken voor vleermuizen en is afgedekt met een dikke laag grond. Achterin is een
kleine overstort aangebracht zodat een teveel aan water afgevoerd kan worden. In de praktijk zijn beide
kelders vochtig maar staat slechts in één van beide continu een laagje water. Daarmee is deze het meest
geschikt voor Watervleermuizen en de andere voor Gewone grootoorvleermuizen.

Figuur 11. Een van de keldergangen voor vleermuizen met langs de muur kastjes waarin de dieren kunnen wegkruipen.
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Speeltoestellen
Op meerdere plekken bevinden zich speeltoestellen, zoals ‘de spin’ langs het Grimbeertpad (zie Figuur
12) en ‘de vlinder’. Onder ‘de vlinder’ ligt een kunststof ondergrond wat spelen veiliger zou maken en
de toestellen schoner. Ook op de avonturenheuvel zijn enkele speeltoestellen geplaatst. In juli 2020 zijn
in het park meerdere beweegtoestellen geplaatst.

Figuur 12. Deze speeltoestellen, hier ‘de spin’ tonen ondanks hun naam weinig binding met hun omgeving.

Figuur 13. Voorbeeld van speeltoestellen met een meer natuurlijke uitstraling (niet aanwezig in park Oosterhout).

Paddenpoel
Ten zuiden van de kinderboerdij ligt de enige paddenpoel, ingeklemd tussen het Skateveldje en de
sportvelden van sportcomplex Oosterhout. Deze ondiepe plas, met een stapstenenpad, is aan het
dichtslibben en dichtgroeien (zie Figuur 14 en Figuur 15). In beperkte mate zijn er nog groene
(bastaard)kikkers aanwezig. Langs de rand vinden we een natte vegetatie met ondermeer Rietorchis,
Zilverschoon en Ratelaar.

17

Figuur 14. Op de bodem van de poel vormt zich een laag slib en de poel groeit steeds verder dicht.

Figuur 15. Ligging van de paddenpoel met stapstenenpad en het skateveldje.

Skateveldje
Naast de paddenpoel ligt een kleine Skateveldje. Naast skateboarders komen er ook enkele BMXfietsers, steppers en inlineskaters. Naast skaten is het vooral een mooie ontmoetingsplek waar vrienden
elkaar in een relaxte omgeving kunnen ontmoeten. Echter voor skateboarders in Alkmaar en Oudorp is
Skatepark Oudorp hét park om te skaten en niet park Oosterhout.
Jeu-de-boules baan
In het park ligt een Jeu-de-boules baan. Bij aanleg was de opbouw als volgt: een speciale
waterdoorlatende toplaag (3 à 4 cm), daaronder een fundering (plm 10 cm) en een waterafvoerende
laag (plm 20 cm). De Jeu-de-boulessport vraagt om een gezellige omgeving. Deze is verkregen door het
plaatsen van bankjes, struiken en bomen rondom het terrein. Een afdakje ontbreekt. De baan wordt
tegenwoordig maar weinig gebruikt.
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3 Beheer en beleidskader
3.1 Wetten en richtlijnen
3.1.1 Wet natuurbescherming
Veel verschillende planten- en dierensoorten zorgen ervoor dat de natuur tegen een stootje kan.
Sommige soorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen zijn kwetsbaar. In een dichtbevolkte
samenleving als Nederland is daarom goede natuurbescherming belangrijk. Wanneer het met de natuur
goed gaat, is er ook meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten. Sinds 1
januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze heeft 3 oudere wetten vervangen; de
Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.
In de Wet natuurbescherming staan regels voor de bescherming van dieren en planten in Nederland.
Provincies bepalen voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Dat doen zij aan de hand van
nationale en internationale regels. Provincies geven ook vergunningen en ontheffingen af voor
activiteiten in de buurt van natuurgebieden. Gaat he3t om activiteiten die belangrijk zijn voor heel
Nederland, bijvoorbeeld woningbouw, dan geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) de vergunning of ontheffing af.
In 2022 gaat de Wet natuurbescherming op in de Omgevingswet. De Omgevingswet biedt straks
richtlijnen voor regels en maatregelen die de natuur beschermen. Deze nieuwe wet beschrijft onder
meer het volgende:
o regels voor overheden, bedrijfsleven, natuurorganisaties en burgers over hoe zij om moeten
gaan met de natuur (zorgplicht);
o maatregelen die provincies en het Rijk moeten nemen om de natuur te beschermen;
o specifieke onderwerpen, zoals de jacht, bomenkap en de bestrijding van schadelijke dieren;
o regels over hoe overheden, bedrijfsleven, natuurorganisaties en burgers om moeten gaan met
niet-inheemse dieren en planten.
3.1.2 Omgevingswet
De Rijksoverheid wil met de Omgevingswet de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen
en samenvoegen. De Omgevingswet streeft het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde
fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit na.
De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2022. De nieuwe Omgevingswet is een integrale
wet die de kwaliteit van de leefomgeving borgt en tegelijkertijd ontwikkeling stimuleert.
Sleutelbegrippen in de toepassing van de wet zijn eenvoud & efficiency, (integrale) samenwerking,
regionaal maatwerk en verbinding naar externe partners. Om dit mogelijk te maken is een wisseling van
perspectief nodig. Stichting ANIMO speelt hierop in door dit beheeradvies te laten opstellen.
Gemeenten vervullen een spin-in-het-web functie en dienen vanuit een holistisch perspectief een
integrale aanpak te kunnen bieden. Tegelijkertijd verschuift hun rol van een besluitvormende naar een
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faciliterende en co-creërende rol. Daarmee ontstaat er een nieuwe balans tussen overheid,
maatschappelijk middenveld en de private sector, gekenmerkt door samenwerken in (nieuwe)
netwerken. Dit gaat gepaard met privatisering, deregulering en verschuiving van
verantwoordelijkheden.
3.1.3 Biodiversiteitsverdrag
Het Biodiversiteitsverdrag, Conventie inzake Biologische Diversiteit (CBD), is één van de drie verdragen
die in 1992 op de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro zijn opgezet. Naast het
Klimaatverdrag werd hier ook een verdrag getekend om de biodiversiteit te behouden. Het
Biodiversiteitsverdrag is door 196 landen ondertekend, het is daardoor één van de breedst gesteunde
internationale milieuverdragen. Ook Nederland heeft het verdrag ondertekend. Met hun handtekening
verplichten landen zich om: 1. biodiversiteit te behouden; 2. duurzaam gebruik te maken van
biodiversiteit, en 3. de kosten en opbrengsten uit biodiversiteit eerlijk tussen landen te verdelen.
Als lid van de Europese Unie heeft Nederland zich bovendien gecommitteerd aan de EU
Biodiversiteitsstrategie voor 2020. Het biodiversiteitsverlies en de aantasting van ecosysteemdiensten
in de EU diende uiterlijk in 2020 te stoppen en, voor zover dit haalbaar was, ongedaan gemaakt te
worden, en tevens moest de bijdrage van de EU tot het ombuigen van wereldwijd biodiversiteitsverlies
opgevoerd worden. Tegen 2020 zouden ecosystemen en ecosysteemdiensten worden gehandhaafd en
verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen
te herstellen. Helaas is dit doel niet bereikt.
Het recente rapport van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten
(IPBES) maakte duidelijk dat de achteruitgang van de biodiversiteit wereldwijd sneller gaat dan verwacht
en leidt tot grote risico’s voor het menselijk welzijn. Het rapport wijst op de noodzaak voor een omslag
in ons denken en handelen. Samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
werkt IUCN NL aan een ambitieuze Nederlandse inbreng voor het Biodiversiteitsverdrag. Het is
belangrijk dat er niet alleen over doelen gesproken wordt, maar dat er ook afspraken komen over
concrete acties om deze doelen te halen.
Die actie komt vanuit de overheid, maar ook daarbuiten. De Nederlandse actieagenda moet bestaan uit
initiatieven die worden genomen door verschillende groepen in de samenleving. Dat vergroot de kans
op ambitieuze afspraken voor biodiversiteit, zowel in Nederland als wereldwijd. Samen met het
ministerie van LNV mobiliseert IUCN NL maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, burgers en
het bedrijfsleven om bij te dragen aan de Nederlandse actieagenda. Zij brengen de Nederlandse acties
en initiatieven in kaart om tot een ambitieuze inbreng voor het Biodiversiteitsverdrag te komen. ANIMO
probeert met dit beheeradvies bij te dragen aan het herstellen van de biodiversiteit.
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3.1.4 Klimaatakkoord
Het broeikasgas CO2 is een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. Om de planeet ook
voor toekomstige generaties te behouden, moet de koolstofdioxide-emissie de komende decennia dan
ook drastisch naar beneden. Dit betekent dat op internationaal niveau CO2-reductie in impactvolle
sectoren, zoals scheep- en luchtvaart, cruciaal is. In dit artikel focust TNO zich op maatregelen en
innovaties voor CO2-reductie in vier belangrijke sectoren: energiebedrijven, industrie, wegverkeer en
gebouwde omgeving.
De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 al met de helft omlaag en in 2050 zelfs met 95 procent. Dit
heeft de Nederlandse regering besloten naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs. Vijftien
procent van de CO2-uitstoot in Nederland vindt plaats in de gebouwde omgeving (bron: CBS). Een van
de belangrijke oorzaken hiervoor is dat veel van de energie die we opwekken voor de gebouwde
omgeving, bijvoorbeeld voor verwarming en warm water, grotendeels uit fossiele brandstoffen wordt
gewonnen. En dat terwijl het energiegebruik van huishoudens toeneemt en fossiele brandstoffen
opraken.
In 2050 moet de gebouwde omgeving daarom volledig klimaatneutraal zijn, zoals afgesproken in het
Klimaatakkoord. Stadswerk072 is ook volop bezig met het verduurzamen van Alkmaar. Zo komen er
wadi’s in wijken waardoor er meer water in de ondergrond kan worden opgevangen.
De rijkdom aan planten in Nederland die gebonden zijn aan stikstofarme milieus, was in de periode
1950-1970 op lokale schaal sterk afgenomen met de toenemende stikstofbelasting door intensivering
van de landbouw. Dit leidde tot een landelijke achteruitgang in de periode daarna. Vanaf 1990 nam de
stikstofdepositie af en trad er enig herstel op, mede als gevolg van succesvol natuurbeheer. Maar de
stikstofbelasting bleek nog te hoog voor verder herstel.

3.2 Provinciaal
Noord-Holland telt talrijke initiatieven op het gebied van natuurbeheer en natuurinclusief bouwen.
Vijftien Noord-Hollandse organisaties (terreinbeheerders, natuur-en milieuorganisaties,
landbouworganisaties, onderwijsinstellingen en Rabobank-kring Noord-Holland Noord) hebben de
handen ineengeslagen om het landelijke Deltaplan Biodiversiteit in Noord-Holland uit te voeren. Voor
de uitvoering van het Deltaplan is de steun van de provincie nodig, zowel als het gaat om regelgeving
en beleid als om de financiering. Maar de provincie wordt ook gevraagd om andere organisaties en
instanties te enthousiasmeren en hen mee te krijgen bij de uitvoering. Belangrijk onderdeel is verder de
verbetering van de biodiversiteitsmonitoring. Voor gemeente Alkmaar en park de Oosterhout een kans.

3.3 Gemeentelijk beleidskaders
Het gemeentelijke groenbeleidsplan geeft een nieuwe impuls, met heldere en realistische kaders voor
behoud en ontwikkeling van groen in Alkmaar. Groen is gezond, zorgt voor veel recreatieve en
ecologische mogelijkheden en geeft verbinding. Groen draagt bovendien bij aan een klimaatbestendige
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Gemeente en aan behoud en versterken van biodiversiteit. Bij inrichting en beheer wil de gemeente
blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen, kennis, trends en behoeften. In het rapport ‘Kansen voor
biodiversiteit’ (Alkmaar juli 2019) zijn de kansen voor het versterken van biodiversiteit tot 2027
uitgewerkt. Het betreft een uitwerking van het Groenbeleidsplan 2017-2027 en een invulling van het
collegeprogramma “Alkmaar aan zet 2018-2022”. Gemeentelijke parken worden gezien als
biodiversiteitshotspots in de stad (zie figuur 16). Geïnvesteerd zal worden in het behoud en versterken
van deze natuurwaarden.

Park Oosterhout

Figuur 16. Parken in Alkmaar. (Bron: Groenbeleidsplan 2017-2027).

Groen is volgens de gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij de uitvoering werkt de
gemeente samen met Stadswerk072 NV, de recreatieschappen, het hoogheemraadschap en andere
overheden. Maar ook de betrokkenheid van inwoners, organisaties en ondernemers is van groot belang.
Zij kunnen volgens de wethouder, Robert te Beest, positief bijdragen aan de eigen groene
(leef)omgeving. Dit stimuleert de gemeente door open te staan voor groene initiatieven uit de
samenleving en deze waar mogelijk te ondersteunen. Door het laten opstellen van dit beheeradvies
toont ANIMO haar betrokkenheid bij het openbare groen en het willen inspelen op onder meer de
klimaatverandering.

3.4 Huidig beheer
Stadswerk072 voert in opdracht van gemeente Alkmaar het beheer van de openbare ruimte uit. In park
Oosterhout wordt onderscheid gemaakt naar intensief gemaaid grasland (1x per 2 weken, zie Figuur 18)
en natuurlijk maaien (1-2x per jaar, zie Figuur 19). Het voorkomen van bloemrijke ruigten is zeer beperkt
tot enkele smalle stroken in het park (zie Figuur 20).
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Figuur 17. Park Oosterhout verdeeld in groencategorieën. Bron: Stadswerk072.

Figuur 18. Overzicht intensief gemaaide delen in het park. Bron: Stadswerk072.
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Figuur 19. Overzicht natuurlijk gemaaide delen. Bron: Stadswerk072.

Figuur 20.Ligging bloemrijke ruigten en watergangen. Bron: Stadswerk072.

24

4 Natuurwaarden
Voor een aantal lokale plant- en dierpopulaties, zoals kleine grondgebonden zoogdieren (egel, bosmuis)
maar ook voor de meeste vogelsoorten, roofvogelsoorten, uilen en vleermuizen, is de Oosterhout een
belangrijke verblijfsplaats in de stad. Vooral oudere bomen, dicht struikgewas, wat hogere
bodemdekkers, klimplanten (verbinders tussen de grond en boomkruin zoals klimop), bloemrijke
grasstroken, schrale bermen en poelen zorgen voor een enorme soortenrijkdom. Niet alles is in ruime
mate aanwezig in de Oosterhout.

4.1 Flora
Planten spelen een onmiskenbaar belangrijke rol in de uitstraling van de leefomgeving en versterking
van de biodiversiteit. Een juiste combinatie van soorten die elkaar versterken zorgt voor een afwisselend
beeld door het gehele jaar heen. In 2001 heeft een uitgebreid flora- en vegetatieonderzoek
plaatsgevonden. Daarbij zijn 232 taxa waargenomen. Op basis hiervan is een beheertypenkaart en zijn
maaibeheerkaarten gemaakt. De oppervlakte aan bos bedroeg ongeveer 10 ha waarbij het grootste
aaneengesloten deel ongeveer 3,5 ha was. In het bos en de zomen zijn in 2001 151 soorten (taxa)
aangetroffen. Het park is niet bepaald in trek bij mensen die natuurwaarnemingen doorgeven. In de
afgelopen 10 jaar zijn slechts 35 plantensoorten doorgegeven (tezamen 40 waarnemingen). Het ging
daarbij ondermeer om soorten zoals Dotter, Oosterse Morgenster en Zwart tandzaad maar ook Klimop,
Dagkoekoeksbloem en Smeerwortel.
Sinds de Wet natuurbescherming de Flora- en faunawet heeft vervangen zijn veel plantensoorten, zoals
Daslook en Rietorchis, niet langer strikt beschermd. Momenteel komen geen strikt beschermde
plantensoorten voor in park de Oosterhout. Bestaande zomen worden weinig onderhouden waardoor
de aanwezige planten zoals Daslook en Voorjaarshelmbloem verdwijnen onder ongewenste woekeraars
zoals de Grote brandnetel en Haagwinde. Uit recreatief oogpunt is het wenselijk dat in het park intensief
gemaaid grasland aanwezig is. Dit zeer soortenarme grasland (zie Figuur 21), dat 1x per 2 weken wordt
gemaaid, kan worden gebruikt om o.a. te spelen, dan wel op te liggen chillen.

Figuur 21. Intensief gemaaid grasland is veelal arm aan soorten maar vanuit recreatief oogpunt wel heel functioneel.
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Bos, boszomen en bomenlanen
Gezien de diversiteit aan aanwezige loofboomsoorten is het bos in het park een kenmerkend stadsbos.
De boomlaag wordt gedomineerd door Gewone esdoorn en Vogelkers waar grote Wilgen en Populieren
boven uitsteken. Bijzonder fraai is de laan van Witte Paardenkastanjes (Oosterhoutlaan). Deze bomen
zijn inmiddels 50 jaar oud en zijn, ondanks de sinds 2002 in ons land heersende Kastanjebloedziekte,
anno 2020 in redelijk goede conditie. In 2019 is één van deze bomen, die grotendeels afgestorven was,
verwijderd. Deze laan vormt een belangrijk foerageergebied voor (dwerg)vleermuizen.
Verbraming
Op meerdere plaatsen in het park zijn bramen dominant aanwezig. Verbraming treedt op als over een
grote oppervlakte condities voor bramengroei uniform gunstig zijn en gedurende langere tijd gunstig
blijven. De belangrijkste voorwaarde is een hoge lichtbeschikbaarheid. Van verbraming is sprake als
braamstruiken een aaneengesloten vegetatielaag vormen over een oppervlakte van tenminste enkele
aren. Hierbij wordt de kruidlaag vaak langdurig onderdrukt. In bossen kan een belangrijk deel van de
voorjaarsflora verdwijnen en wordt verjonging sterk bemoeilijkt. Verbraming wordt vaak gezien als een
vorm van verruiging als gevolg van stikstofdepositie (vermesting) wat bijdraagt aan het negatieve imago.
Anderzijds bieden bramen vaak goede schuilmogelijkheden voor kleine zangvogels zoals de Zwartkop
en kleine zoogdieren zoals Egels. Bovendien zijn bramen in de nazomer zeer in trek bij parkbezoekers
om bramen te plukken.
Stinzenflora
Verspreid in het park is een stinzenflora aanwezig die met name bestaat uit Helmbloem, Wilde hyacint,
Daslook, Maarts viooltje, Maagdenpalm, Lieve vrouwebedstro, Winterakoniet en Gewone vogelmelk.
(korst)Mosvegetatie
In park Oosterhout zijn slechts zes algemene (korst)mossoorten waargenomen, zoals het Rond
dambordje en Groot dooiermos. Daarnaast is het vrij zeldzame Greppelblaadje (Cladonia caespiticia)
waargenomen. Het schaarse aantal soorten is meer een indicatie dat deze soortgroep nooit goed is
onderzocht in de Oosterhout.
Paddenstoelen
Het gaat slecht met de paddenstoelen in Nederland! Zestien jaar systematisch onderzoek toont
negatieve trends. In park de Oosterhout zijn de paddenstoelen slechts zeer beperkt onderzocht. Tot op
heden zijn 17 vrij algemene soorten bekend, zoals de Grote bloedsteelmycena. De aangetroffen
paddenstoelen passen bij loofbossen op voedselrijke gronden maar wel met een redelijke hoeveelheid
aan dood hout.

4.2 Fauna
Vogels
Volgens de Flora- en Faunacheck van Bureau Regelink kunnen in park de Oosterhout de volgende
vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten aangetroffen worden: Steenuil, Ransuil, Bosuil, Buizerd,
Havik, Sperwer, Boomvalk en Slechtvalk. De Bosuil was van 2009 t/m 2011 aanwezig en de Sperwer en
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Buizerd gelden als broedvogel. De overige soorten zijn nooit broedend waargenomen in de Oosterhout.
In 1984, 1994 en 2001 zijn de broedvogels in de Oosterhout gekarteerd waarbij 28 soorten zijn
vastgesteld. In 2014 werden 29 broedvogelsoorten vastgesteld (Smit et al. 2014). Het gaat daarbij vooral
om bos- en struweelvogels en enkele water- en moerasvogelsoorten. De Merel is het meest algemeen
gevolgd door de Winterkoning, Wilde eend, Houtduif, Kauw, Tjiftjaf, Meerkoet, Ekster, Koolmees en
Pimpelmees. Geconcludeerd werd dat het aantal broedvogels goed te noemen is maar dat het aantal
kritische soorten vrij laag is (Damm & van der Goes 2001) maar dat is niet vreemd voor een stadsbos. In
2014 broedde in het park verder onder meer 1 Nachtegaal, 1 Tuinfluiter, 1 Fitis, 1 Staartmees en vier
Zanglijsters,
In het eerste twee decennia van de 21e eeuw zijn door bezoekers 53 vogelsoorten geregistreerd in het
park waarvan de top 10 bestaat uit Merel, Ekster, Meerkoet, Koolmees, Wilde eend, Waterhoen, Kauw,
Tjiftjaf, Groene specht en Grote bonte specht. In 2017 heeft mogelijk een IJsvogel gebroed aan de rand
van de speelheuvel. Van 26 mei t/m 8 juni 2006 werd een baltsende/zingende Iberische Tjiftjaf
waargenomen. Een dwaalgast die zich niet heeft gevestigd. In 2007 heeft de Ooievaar in de Oosterhout
gebroed (Saane 2007) en in 2020 werd door de Ooievaar een nest gebouwd bovenop een
nieuwbouwflat aan de rand van het park. In 2019 en 2020 zijn in het voorjaar Vinken gehoord in het
park en mogelijk heeft deze soort zich, met het ouder worden van de bomen, gevestigd als broedvogel.
Ook de Halsbandparkiet heeft zich vermoedelijk recent gevestigd.
Vissen in troebel water
Voor vissen en ook voor de waterhuishouding van de stad is het belangrijk dat water onderling
verbonden is. Anderzijds is die verbinding ook weer de oorzaak van een vaak voedselrijke situatie.
Doordat de watergangen in het park een open verbinding hebben met het Noord-Hollands kanaal komt
er veel vis in voor. Toch is slecht bekend welke soorten en met welke aantallen. Het onderzoek,
steekproefsgewijs, van Van der Goes en Groot leverde vijf soorten op, waarbij alleen de Blankvoorn
algemeen was. Verder werden Rietvoorn, Karper, Snoek en Baars gevangen.
Grondgebonden zoogdieren
Volgens de Flora- en Faunacheck van Bureau Regelink kunnen in park de Oosterhout de volgende
beschermde soorten worden aangetroffen: Bunzing, Hermelijn, Wezel, Boommarter en Eekhoorn. Met
name de Eekhoorn is, gezien de huidige achteruitgang, zeker niet te verwachten. Van de marterachtigen
is in 2020 de Bunzing waargenomen bij de Stadsboerderij. Dit is de marterachtige die het meest dicht
bij menselijke bewoning zijn leefgebied heeft. De andere marterachtigen zijn nog nooit vastgesteld in
de Oosterhout. De meest algemene grondgebonden zoogdier is de Egel. Daarnaast verraden molshopen
de aanwezigheid van de Mol. Het in 2001 door Van der Goes en Groot uitgevoerde muizenonderzoek,
met inloopvallen, leverde uitsluitend vangsten op van de Huisspitsmuis, Bosmuis en Bruine rat. In 2018
hebben scholieren, onder leiding van Jeroen van Assema, opnieuw een muizenonderzoek uitgevoerd.
Daarbij zijn de Veldmuis, Rosse woelmuis en Dwergmuis als nieuwe soorten aangetroffen. De Veldmuis
is kenmerkend voor graslanden, de Rosse woelmuis voor struweel en de Dwergmuis voor ruigten met
hoog opgaande kruidenvegetatie.
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Vleermuizen
Volgens opgaaf van Bureau Regelink dient rekening gehouden te worden met een elftal
vleermuissoorten, terwijl in 2001 door Van der Goes en Groot slechts drie soorten werden
waargenomen (Gewonde dwergvleermuis, Watervleermuis en Meervleermuis. In 2011 is een
vleermuiskelder aangelegd en in de afgelopen vijf jaar zijn door het gehele park een vijftiental
vleermuiskasten opgehangen.
In de afgelopen drie jaar zijn zeven vleermuissoorten waargenomen in Park Oosterhout: de
huisbewonende Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger en Meervleermuis en de boombewonende Ruige
dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Watervleermuis en Gewone grootoorvleermuis. De Gewone
dwergvleermuis is het meest algemeen. Deze soort verblijft waarschijnlijk in gebouwen in de omgeving
en gebruikt het park om te foerageren. Zo kan je ’s avonds een sliert van Gewone dwergvleermuizen
zien die vanuit hun kolonie in Oud Overdie via Cornelis Evertsenplein naar het park vliegen. Boven het
water worden ook Watervleermuizen aangetroffen maar onbekend is of in het park boomholten
aanwezig zijn waarin deze soort woont. De Gewone grootoorvleermuis maakt gebruik van de
opgehangen vleermuiskasten als verblijfplaats en in een spechtengat in een wilg is een verblijfplaats van
twee Rosse vleermuizen ontdekt (Witte 2019). De vleermuisbunker, die als compensatie voor
verdwenen verblijven in relatie tot de verbreding van de ringweg is aangelegd, wordt jaarlijks op
overwinterende vleermuizen onderzocht. Echter, tot op heden is nooit een overwinterend exemplaar
aangetroffen (med. John Scheepe).
Amfibieën en Reptielen
In het park komen geen reptielen, zoals de Ringslang, Zandhagedis of Hazelworm, voor. Amfibieën
worden nooit gemeld maar uit de inventarisatie van Van der Goes en Groot in 2001 blijkt dat in het park
in ieder geval de Gewone pad, Bruine kikker en Bastaardkikker (ook wel Middelste groene kikker
genoemd) voorkomen. Tussen het skatepark en de sportvelden ligt een kleine poel met stapstenen
eromheen. Hier worden verreweg de meeste kikkers gehoord en in 2020 waren hier Gewone pad, Bruine
kikker en Bastaardkikker aanwezig. Dit is echter de enige poel in het park en daardoor in feite een soort
geïsoleerd ‘eiland’ waardoor het aantal soorten in de poel beperkt is. De aantallen die uit de
inventarisatie van Van der Goes en Groot naar voren kwamen, zijn overigens zeer gering. Vermoedelijk
heeft dit te maken met het gebrek aan visvrij water en de geïsoleerde ligging van de amfibieënpoel. De
zwaarder beschermde Rugstreeppad komt naar alle waarschijnlijkheid niet voor in het park.
Libellen
Waarnemingen van libellen in park Oosterhout worden eveneens
zelden geregistreerd. Op basis van navraag blijken de volgende
soorten te zijn waargenomen”
1. Lantaarntje
2. Houtpantserjuffer
3. Grote roodoogjuffer
4. Grote keizerlibel
5. Vroege glazenmaker
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Figuur 22. De platbuik wordt regelmatig gezien
in park Oosterhout.

6. Paardenbijter
7. Platbuik
8. Heidelibel spec.
Het betreft dus uitsluitend algemene en weinig kritische soorten. In het park ontbreekt het nagenoeg
aan visvrije wateren met een rijke water en oever oevervegetatie waardoor het aantal libellen(soorten)
beperkt zal blijven.
(Dag)vlinders
In de vlindertuin wordt hard gewerkt aan een goed biotoop voor vlinders en andere insecten.
Systematische tellingen vinden echter niet plaats. Het Bont Zandoogje, de Gehakkelde aurelia en de
Kleine vos zijn de meest doorgegeven soorten. Tijdens de inventarisatie in 2001 waren het Landkaartje
en het Bruin zandoogje de meest algemene soorten. De meeste aangetroffen vlindersoorten zijn
karakteristiek voor een stedelijke omgeving. De Atalanta is zowel in de stedelijke omgeving als
daarbuiten algemeen. Het Bruin Zandoogje is karakteristiek voor ruige graslanden en struwelen. Het
Bruin blauwtje is karakteristiek voor droge, zandige graslanden, rivier- en kustduinen. De Oranje
luzernevlinder is een soort van klaver- of luzernevelden die grote afstanden af kan leggen op allerlei
locaties plotseling, en soms met grote aantallen, kan opduiken.
Op 17 juli 2017 werd de Oranje passiebloemvlinder (Dryas iulia) aangetroffen door Arie van Diepen en
Hans Nieuwenhuizen. Dit is een soort van Zuid- en Midden-Amerika die vaak in vlinderkassen wordt
gehouden. Onduidelijk is waar dit individu vandaan komt.
In 2015 is door Willem Boomkens en John van Roosmalen een onderzoekje verricht aan nachtvlinders
en daarbij zijn 33 soorten vastgesteld. Alle soorten waren algemeen tot vrij algemeen. De meest
bijzondere soorten waren de Grote worteluil, Open breedband-huismoeder, Zuidelijke stofuil, Turkse
uil, Donker brandnetelkapje en Groot platlijfje.
Tabel 1: Overzicht waargenomen vlindersoorten in de Oosterhout. Vet weergegeven zijn soorten die niet direct kenmerkend zijn voor de stedelijke omgeving.

1. Argusvlinder
2. Bont zandoogje
3. Icarusblauwtje
4. Gehakkelde aurelia
5. Landkaartje
6. Kleine vuurvlinder
7. Boomblauwtje
8. Citroenvlinder
9. Klein koolwitje
10. Groot koolwitje
11. Klein geaderd witje
12. Kleine vos
13. Dagpauwoog

14. Atalanta
15. Distelvlinder
16. Oranje luzernevlinder
17. Bruin zandoogje
18. Bruin blauwtje

Figuur 23. Kleine vuurvlinder op duizendblad.
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Sprinkhanen
Tot op heden zijn vijf (vrij) algemene sprinkhaansoorten aangetroffen. Dit zijn:
1. Kustsprinkhaan
2. Bruine sprinkhaan
3. Zuidelijk spitskopje
4. Struiksprinkhaan
5. Zuidelijke boomsprinkhaan
Overige insecten
In 2018 is door de Alkmaarse bijenkenner Hans Nieuwenhuijzen een
inventarisatie van insectensoorten in de vlindertuin “de Oosterhout”
uitgevoerd. Dat leverde minimaal 60 soorten bijen en vliegen op waaronder
de zeldzame Gewone bladvlododer, Roodbuikje, Valse rozenzandbij,
Gewone kleine wespbij, Smalband wespbij en Sierlijke wespbij.
Figuur 24. Gewone langhoornbij.

Binnen Oosterpark zijn minimaal 32 soorten vliegen en muggen bekend waaronder de zeldzame Bibio
anglicus, een muggensoort uit de familie van de zwarte vliegen. Meer algemene soorten zijn
bijvoorbeeld de Stadsreus en de Doodskopzweefvlieg. Van de kevers zijn slechts 14 soorten bekend
waaronder bijvoorbeeld de Zwartkopvuurkever. Verder zijn 12 soorten wantsen waargenomen
waaronder de Luzernesierblindwants.
Overige soorten
Van de spinnen zijn 14 algemene tot vrij algemene soorten in het park waargenomen, zoals de
Prachtkogelspin. Slechts zes slakkensoorten zijn geregistreerd: De Segrijnslak, Zwartgerande tuinslak ,
Heesterslak, twee soorten barnsteenslakken (Oxyloma spec. en Succineidae indet.) en een naaktslak
(Rode wegslak/Spaanse wegslak).

4.3 Vlindertuin
De vlindertuin bestaat uit ruige begroeiing, vlinder aantrekkende planten en bloemen en uit wilde uit
de natuur komende begroeiing. Er staan zo’n 55 soorten vaste planten en 66 soorten wilde planten
waaronder de Ratelaar. Ook zijn er veel grassoorten waaronder Bevertjes. De tuin vormt momenteel
een soort eiland in een verder zeer vlinderarme omgeving. Voor vlindersoorten van bosranden
(Landkaartje, Bont zandoogje, Gehakkelde aurelia, Boomblauwtje) geldt dit niet maar vooral wel voor
graslandsoorten (Bruin zandoogje en Kleine vuurvlinder). Volgens Damm & van der Goes (2001) werden
de meeste vlinders waargenomen bij relatief kruidenrijke hooilandvegetaties rond het trapveldje. Deze
rand met hooilandvegetatie is anno 2020 geheel verdwenen en wordt nu gedomineerd door
bramenstruweel. Naast in de vlindertuin is alleen nog beperkt vlindervegetatie te vinden aan de
bovenrand van de avonturenheuvel. Hier staat nu nog Kleine bevernel, Gewone margriet en
Duizendblad. Maar ook deze locatie is sterk geïsoleerd en daardoor zijn hier steeds minder vlinders
aanwezig. Meer karakteristiek soorten zoals het Hooibeestje en Zwartsprietdikkopje ontbreken.
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4.4 Vleermuisverblijven
Vleermuiskelders
Ten tijde van het ontwerpen van de heuvel, werden aan de randweg van Alkmaar boerderijen gesloopt
t.b.v. de verbreding van wegen. In de boerderijen kwamen veel vleermuizen voor (onder de Europese
Habitatrichtlijn beschermde diersoort) en die zouden, zo was de gedachten, verdwijnen als er niets
gebeurde. Daarnaast, omdat de wijk oud-Overdie wordt gerenoveerd, verdwijnen veel oude huizen en
daarmee veel winterverblijfplaatsen voor de vleermuizen. Ter compensatie daarvan, zijn twee nieuwe
winterverblijven gemaakt. De vleermuiskelder beschikt over twee gangen en is in 2010 gebouwd en
daarna afgedekt waarbij de heuvel zijn huidige vorm kreeg. Beide gangen zijn echter alleen functioneel
voor overwinterende vleermuizen zoals de Gewone grootoorvleermuis, Baardvleermuis,
Watervleermuis en Meervleermuis. De boerderijen en woningen functioneerden als zomer-, kraam- en
paarverblijfplaats voor Gewone dwergvleermuizen en Laatvliegers. Hiervoor zijn deze winterverblijven
niet geschikt. Dwergvleermuizen en Laatvliegers overwinteren in spouwmuren, zoals van de
flatgebouwen aan de van der Veldelaan en de Judith Leysterstraat (Witte 2018) en niet in bunkers of
vleermuisgangen.
Overwinteringsplekken voor Watervleermuis ontbreken binnen Alkmaar. Om te kunnen overwinteren
moeten Watervleermuizen uitwijken naar IJskelders en bunkers in het duingebied. De kelders in de
Oosterhout zijn koel en vorstvrij en hebben een constante hoge vochtigheidsgraad en daardoor in
principe geschikt voor Watervleermuizen. Bovendien foerageren Watervleermuizen in de Oosterhout
en de ingang van de bunker is vrij van verlichting (de Watervleermuis is zeer lichtgevoelig) en
aanvliegbaar vanaf het water. Eenmaal per jaar, in januari/februari, worden beide kelders
geïnventariseerd maar tot op heden zijn geen overwinterende vleermuizen aangetroffen. In 2017 is de
bunker daarom voorzien van extra hangplekken. De aanwezigheid van overwinterende vlinders, zoals
het Roesje en Dagpauwogen, indiceren dat het klimaat in beide vleermuiskelders, geschikt is om te
overwinteren. Deze vlinders worden namelijk veelvuldig aangetroffen op plekken waar ook vleermuizen
overwinteren.
Vleermuiskasten
In het park hangen elf vleermuiskasten waarvan één oude houten kast, drie ronde kasten van houtbeton
(type 2FN), 6 platte kasten (type 1FF) en één dubbelwandige kast van het type 1FFH. Voor zover bekend
zijn minimaal drie kasten in gebruik door vleermuizen. Kast nr. 9 is in gebruik bij de Gewone
grootoorvleermuis. Kasten nr. 4 en 6 zijn in gebruik maar het is niet bekend door welke vleermuissoort.
De controle vindt plaats door vrijwilligers van de vlindertuin maar zij kunnen geen vleermuizen op zicht
herkennen. Mogelijk gaat het om Ruige dwergvleermuizen.

4.5 Bomenopstanden
Zoals beschreven in 2001 (Van der Goes & Groot 2001) is het bos in park Oosterhout duidelijk een
parkbos met een veelheid aan voornamelijk loofbomen. In het bos en de zomen zijn in 2001 in totaal
151 plantensoorten aangetroffen. De boomlaag wordt gedomineerd door Gewone Esdoorn en
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Vogelkers waar grote wilgen en populieren boven uitsteken. Op de bodem ligt veel klimop.
Boomsoorten die aan te treffen zijn Spaanse Aak, Noorse esdoorn, Zilverspar, Zwarte Els, Amerikaans
krentenboompje, Ruwe Berk, , Haagbeuk, Tamme kastanje, Hazelaar, Eenstijlige meidoorn, Olijfwilg,
Beuk, Gewone es, Zwarte den, Witte abeel, Grauwe abeel, Canadapopulier, Zomereik, Amerikaanse Eik,
Wegedoorn, Sporkehout, Schietwilg, Grauwe wilg, Duitse dot, Katwilg, Gewone vlier, Meelbes, Wilde
Lijsterbes, Hollandse linde, Iep en Gelderse roos. En daarnaast natuurlijk de prachtig laan met Witte
paardekastanjes.

4.6 Klimop
Klimop is van grote ecologische betekenis en biedt een leefomgeving voor talrijke warmte minnende
insectensoorten, kleine zoogdieren en vogelsoorten. Kwikstaarten, mussen, winterkoninkjes en uilen
maken gretig gebruik van de klimop en sommigen gebruiken ook de vruchten als voedsel. De groengele
bloeischermen produceren veel nectar. Zweefvliegen, bijen en wespen benutten de late bloei in
september en oktober als laatste bron voor stuifmeel. De klimopbijen (Colletes hederae) gebruiken zelfs
uitsluitend stuifmeel van klimop voor de voeding van hun broed. Klimop begint te bloeien vanaf een
leeftijd van 10 jaar. De bessen zijn zeker tijdens de voedselschaarste in het winterseizoen een welkome
voedselbron voor vogels zoals de Zwartkop, Merel en lijster. Klimop maakt een park klimaatbestendiger.
De groenblijvende klimop biedt een effectieve bescherming tegen zonnebrand, zeker bij bomen met
een dunne schors zoals beuken. Hetzelfde geldt voor de verdamping. Klimop is bovendien een
verbazend goede luchtreiniger, wat door verscheidene onderzoeken is bevestigd.
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5 Ontwikkelingsvisie
Het wensbeeld van ANIMO voor de Oosterhout is een klimaatbestendig stadspark met hoge
biodiversiteit en recreatieve belevingswaarde. Doordat door het park niet alleen fietspaden en
wandelpaden slingeren maar ook bloem- en insectenrijke zones worden de plekken met een hogere
biodiversiteit (oa vlindertuin, rand avonturenheuvel en poelen) met elkaar verbonden.
Een biodivers stadspark biedt oplossingen voor tal van hedendaagse problemen als hittestress,
wateroverlast, gezondheidsklachten en achteruitgang van de biodiversiteit. Groenvoorziening met
schuilmogelijkheden en bloeiende beplanting is een welkome leefomgeving voor een groot scala aan
flora en fauna, zeker in de stedelijke omgeving. Daarnaast werkt verbinding met buitenruimte positief
door op mensen. Kwalitatief groen is een toevoeging die veel verder reikt dan de tuinbeleving ‘an sich’.

5.1 Klimaatbestendig
Klimaatverandering vormt een uitdaging voor de samenleving, maar niet minder voor de natuur. De
zomers van 2018 t/m 2020 benadrukken dat we inderdaad te maken hebben met een grote
klimaatsverandering. Klimaatverandering is niet alleen een kwestie van een geleidelijke opwarming,
maar gaat juist ook gepaard met een toename van weersextremen van zowel droogte als hevige
neerslag. Indicatoren voor klimaatextremen zijn met name het neerslagtekort, neerslagpieken, hitte en
late nachtvorst.
Klimaatverandering brengt meer extreme weersomstandigheden met zich mee. Daarom is in het
Deltaprogramma 2015 afgesproken dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn
ingericht. Klimaatverandering vergt aanpassingen, ook in het parkbeheer. De omgang met droogte,
maar ook extreme neerslag vragen gerichte aandacht. Voor een duurzaam behoud van biodiversiteit is
maatwerk vereist. Dit geldt met name voor het maaibeheer maar ook voor inrichting van (natte) oevers
en aanleg van wadi’s in stadsparken. Vaak wordt gedacht dat er op locatieniveau weinig maatregelen
kunnen worden genomen om leefgebieden klimaatbestendig te maken, maar dat is wel degelijk
mogelijk, wanneer goed gebruik gemaakt wordt van variatie in beheer (maaien), reliëf,
waterhuishouding en microklimaat.
Effecten van klimaatfactoren zullen sterk wisselen tussen de soorten in afhankelijkheid van hun
ecologische relaties, maar soms ook worden beïnvloed door de lokale condities. Droogte en hitte
kunnen zowel voor soorten van droge als vochtiger biotopen negatief doorwerken. Hoge temperaturen
en droogte kunnen voor koudbloedige dieren tot op zekere hoogte echter ook positief uitpakken
vanwege een snellere ontwikkeling en betere voortplanting. Door de sterk toenemende verdamping bij
hitte, kan de droogtestress bij hitte eveneens extreem worden. Een neerslagrijke periode kan
negatiefdoorwerken door beperking van de vliegtijd van vlinders en soms ook door inundatie van het
leefgebied, maar deze kan ook een positief effect hebben door een betere groei van waardplanten en
meer bloei van nectarplanten. Van late vorst en hevige neerslag (buien) worden alleen negatieve
effecten verwacht op met name de overleving van rupsen of poppen in het voorjaar en de vliegtijd en
voortplanting van de vlinders. De populatieontwikkeling zal vaak positiever zijn bij een grotere
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oppervlakte leefgebied, omdat zowel grotere populaties als omgevingsvariatie ervoor kunnen zorgen
dat fluctuaties in populatiegrootte worden gedempt. Op reliëfrijke locaties, waar het leefgebied meer
verspreid over de vochtgradiënt kan voorkomen, mag worden verwacht dat voor sommige soorten de
effecten van klimaatextremen minder groot zijn. Effecten van droogte zullen naar verwachting minder
sterk zijn op sterker vochthoudende bodems, terwijl effecten van inundatie daar eerder zullen optreden.
Bij hoge temperaturen en langdurige droogte dient te worden voorkomen dat in deze periode de
vegetatie zo kort is dat het zonlicht de bodem kan bereiken wat leidt tot sterke verdroging van de
leeflaag waarvan de plantengroei afhankelijk is.
Koeltepark
Een koeltepark wordt zo ingericht dat de gebruikers er in de zomer niet alleen ontspanning, maar ook
vooral verkoeling kunnen vinden. Het zijn dan ook schaduwrijke parken waarin mensen kunnen
ontspannen onder de hoge en rijkelijk met bladeren begroeide bomen. Waterpartijen zorgen voor
verdere verkoeling doordat ze een verkoelend effect hebben op de omgeving. De aanleg van zo'n
koeltepark verschilt van andere parken door de inrichting. Een park met een sterke recreatiefunctie
heeft bijvoorbeeld grote grasvlaktes waar gepicknickt en gevoetbald kan worden. Park Oosterhout
voldoet aan alle randvoorwaarden om aangemerkt te kunnen worden als een koeltepark: het is bosrijk,
het heeft een waterpartij, wandelpaden en zitplekken.
Oase in de stad
Dit wordt ook wel met de internationale term Urban Oasis aangeduid. Dit betreft een klein maar
innovatief stadspark met schone technologieën die de omgeving schoner en duurzamer moeten maken.
Uiteenlopende plantensoorten zorgen voor biodiversiteit en zuiveren de lucht. Een speciaal ontwikkelde
installatie haalt bovendien fijnstof uit de lucht en speciale stenen leggen CO2 vast. De Urban Oasis is in
staat om grote hoeveelheden vervuilde lucht te zuiveren en om van regenwater drinkwater te maken.

5.2 Vergroten natuurwaarden
Met veel planten- en diersoorten gaat het in Nederland niet goed. Bovendien is niet alleen in de
natuurgebieden winst te behalen; kansen liggen er (juist) ook in de stad. Met een beperkte extra
inspanning kan de biodiversiteit enorm vooruitgeholpen worden. Het behoud en herstel van natuur en
landschap en daarmee biodiversiteit is van belang voor de natuur, maar is tevens onmisbaar voor de
mens. Bestuiving en natuurlijke plaagbestrijding zijn belangrijk voor de voedselvoorziening. Drie
redenen om planten en dieren te beschermen zijn de ecologische, de economische en de ethische.
Diversiteit van dier- en plantensoorten verhoogt de spankracht en de levensvatbaarheid van de natuur
zelf (ecologie). Daarnaast is de biodiversiteit een belangrijke productiefactor voor de mens (economie)
en worden dieren en planten beschermd vanwege hun intrinsieke waarde (ethiek). Om de biodiversiteit
te beschermen moet natuur- en landschapsbeheer gezien worden in samenhang met andere thema’s
zoals water, milieukwaliteit, landbouw en recreatie. Het gaat daarbij niet alleen om groter dieren en
planten maar vaak ook om kleinere minder zichtbare soorten. Pissebedden, miljoenpoten,
vliegenlarven, wormen, houtkevers, mestkevers, aaskevers en vele andere soorten vormen een
onmisbaar leger opruimers in de natuur. Ongewervelden breken dertig tot veertig procent van het
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organisch materiaal direct af. Ze eten het op, verteren het en scheiden het uit. Daarnaast houden onder
meer mijten en springstaarten door stimulering van schimmels en bacteriën indirect de recycling
draaiende. Er zitten sleutelsoorten onder de opruimers, zoals wormen die de bodem luchtig houden.
Als de worm verdwijnt, slaat de bodem dicht. Maar het milieubeleid noemt nergens wormen.
Ongewervelden in Nederland staan bloot aan een groot aantal bedreigingen, zoals versnippering
(vlinders die de snelweg niet oversteken), verdroging (waarvoor bijvoorbeeld springstaarten gevoelig
zijn), vermesting (waterkevers, libellen, wantsen en haften) en het in één keer wegmaaien van
voedselplanten. Wat de ongewervelden betreft, waarborgt het natuurbeleid en terreinbeheer de
biodiversiteit niet.
Tabel 2. Mogelijk voorkomende beschermde soorten op basis van de Flora- en faunacheck Alkmaar. Cursief weergegeven zijn de
soorten waarvan aanwezigheid werkelijk bekend is.

Soortgroep

Potentieel voorkomende soorten.

Vleermuizen

Met verblijfplaats in park: Rosse vleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Ruige dwergvleermuis,
Watervleermuis,
Met verblijfplaats buiten park: Gewone dwergvleermuis, Meervleermuis, Laatvlieger
Thans niet voorkomend: Baardvleermuis, Kleine dwergvleermuis, Franjestaart,
Bunzing (gezien nabij kinderboerderij in 2020)
Wezel, Hermelijn, Boommarter, Eekhoorn (komen thans niet voor)
Rugstreeppad (komt thans niet voor)
Steenuil, Ransuil (geen waarnemingen bekend)
Bosuil (waargenomen in 2009 t/m 2011)
Torenvalk
Boomvalk, Havik, Buizerd (allen potentieel als broedvogel)
Sperwer (broedvogel)
Groene specht (Rode lijstsoort, broedvogel)

Overige zoogdieren
Amfibieën
Uilen
Roofvogels

Overige vogels

In 2017 is door Regelink Ecologie & Landschap, in samenwerking met Bureau Endemica, een potentieinschatting uitgevoerd om de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten en functies in Alkmaar
in kaart te brengen. In tabel 2 staan de zwaarder beschermde soorten waarvoor park Oosterhout in
potentie geschikt werd geacht. Het parklandschap is een coproductie tussen mens en natuur; een
samenspel tussen bodem, water, plantengroei en landgebruik. Een aantrekkelijk 'biodivers' stadspark
bestaat uit een vlechtwerk van landschapselementen: watergangen met brede, langzaam aflopende
oevers, moerasjes en poelen, speelvelden, zonneweiden, kleine bospercelen, paden en bloemenlinten.
5.2.1 Diversiteit bomen
Bomen spelen een sleutelrol in bosecosystemen. De identiteit van de bomen en het aantal boomsoorten
in een bos bepalen in grote mate de rijkdom van organismen die een functionele relatie hebben met
bomen, zoals, ongewervelde herbivoren (zoals houtkevers) en paddenstoelen. Er wordt verondersteld
dat gemengde bossen meer biodiversiteit herbergen dan homogene bossen, omdat er een gevarieerder
aanbod is van hulpbronnen en habitats. In gemengde bossen is een grotere diversiteit aanwezig van
organismen die afhankelijk zijn van bomen, dan in homogene bossen, omdat in het gemengde bos zowel
specialisten als generalisten voor kunnen komen. De biodiversiteit in de beboste delen van het park
wordt mede bepaald door de variatie (of het ontbreken daarvan) in bodemsamenstelling. Secundaire
loofboomsoorten (bomen in onderlaag die niet uitgroeien de toplaag) hebben vaak een hoge intrinsieke
betekenis voor de biodiversiteit van een bosbestand. Het bosbeheer zou gericht moeten zijn op het
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behoud of begunstigen van deze boomsoorten. Daarnaast wordt de biodiversiteit ook bepaald door de
hoeveelheid dood hout en met name staand dood hout.
5.2.2 Mantel zoomvegetatie
Overgangen zijn de meest interessante plekken voor veel dieren en planten. Roofdieren struinen
slootkanten af, vlinders vliegen langs de border en ook wandelaars volgen van nature de bosrand. Dat
doen ze omdat op deze overgangen het meeste voedsel is te vinden. Kortom, overgangen zijn
soortenrijk, ze hebben een hoge biodiversiteit. Een van de meest voorkomende overgangen is de
bosrand. Een natuurlijke bosrand heeft vanuit de ogen van insecten ontzettend veel verschillende
leefgebiedjes, met als gevolg dat er een enorme hoeveelheid insectensoorten kan wonen. En waar
insecten zijn is voedsel voor vogels, vleermuizen, kikkers, spitsmuizen, egels en libellen. Die op hun beurt
weer voedsel zijn voor marters en vogels.
Op meerdere plekken in het park is sprake van een ”harde bosrand” of losstaande bomen in een
frequent gemaaid grasland. Dit is jammer, want deze overgangen zijn niet zo soortenrijk als ze zouden
kunnen zijn. In een natuurlijke situatie ontstaat vaak een zogenaamde “mantel-zoom” vegetatie. De
mantel is een struik- of hakhout zone. De zoom is een zone met ruigtekruiden. Deze vegetatiezone
beschermt het bos tegen invloeden van wind of randinvloeden zoals drukke recreatie en vergroot de
ecologische waarde. De zoom wordt beheerd door gefaseerd maaien, elk deel van de ruigte wordt bij
voorkeur om de 2 tot 4 jaar gemaaid. Afvoeren van maaisel is nodig om ruigtes bloemrijk en biodivers
te maken. Ongewervelden zoals vlinders en libellen maar ook slakken en kevers profiteren van een
bosrand. En daarmee ook dieren voor wie zij prooi vormen zoals vogels en kleine zoogdieren.
5.2.3 Natuurlijke oevers en poelen
Een andere veelvoorkomende overgang in de Oosterhout is die van droog naar nat. Ook hier zien we
vaak dat de overgang zeer abrupt is door bijvoorbeeld een beschoeiing (Figuur 25). Dat komt de
soortenrijkdom niet ten goede. In het park zijn enkele als natuurvriendelijk bedoelde oevers aanwezig
maar door hun geringe omvang en manier van aanleg zijn deze feitelijk niet functioneel. Een (te) steile
oever biedt vrijwel geen kansen voor het ontstaan van een gevarieerde oevervegetatie en amper
leefmogelijkheden voor diverse planten, vissen en andere waterdieren. Bij een natuurvriendelijke oever
is die ruimte er wel.

Figuur 25. De meeste oevers in en rond de Oosterhout zijn niet natuurvriendelijk aangelegd (links) en de natuurvriendelijke oevers in het
park hebben te weinig profiel om goed te functioneren (rechts).
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Een maatregel die de natuurwaarde van het water in de stad aanmerkelijk kan verbeteren, is dan ook
de aanleg van natuuroevers. Natuurvriendelijke oevers zijn oevers met een flauw talud waarbij naast de
waterkerende functie vooral rekening gehouden wordt met natuur en landschap. Ecologisch gezien is
deze oever een dynamische zone omdat er een geleidelijke overgang is van open water naar natte grond
en droog land (Figuur 26). Ook de planten volgen deze overgang. Bovenaan staat boterbloem, op het
natte gedeelte groeit kattenstaart en in het water groeit zwanenbloem.
Als er genoeg ruimte is kan soms de beschoeiing worden weggehaald en de oever flauw worden
gemaakt waarna plas-dras situaties ontstaat, die op zijn buurt weer variatie in groeiomstandigheden
creëert, zodat een diversiteit aan oeverplanten, waterplanten en diersoorten kan voorkomen. De strook
vegetatie, bestaande uit oever- en waterplanten, beslaat in regel circa 5 tot 10% van de breedte van de
watergang. Op de hogere en droge gedeeltes groeien kruiden en grassen. De vegetatie in en langs het
water vormt een belangrijk leef-, broed-, paai- en rustgebied voor vele diersoorten variërend van
insecten, zoals libellen, vlinders en kevers en de larven daarvan, tot vissen, kleine zoogdieren en
watervogels. De geleidelijke overgang van water naar land maakt het de amfibieën ook makkelijker
tussen water en land te migreren. Daarnaast hebben waterplanten een zuiverende werking en is een
gevarieerde begroeiing van oever en watergang en een grote diversiteit aan waterdieren en vissen
tevens indicatoren voor een goede ecologische waterkwaliteit. Bovendien creëren flauwe oevers een
veiligere situatie voor kinderen en natuurlijke barrières.

Figuur 26. Voorbeeld van wel functionerende plas-dras oevers (niet aanwezig in park Oosterhout).

De inrichting van de oever is sterk bepalend voor de soorten en processen en is, omdat lokale
omstandigheden verschillend zijn, altijd maatwerk waarbij de relatie tussen inrichting en beheer cruciaal
is. De natuurvriendelijke oever kan worden ingedeeld in 5 zones, waarbij zone 1 tot en met 3 onderdeel
zijn van het waterdeel en zone 4 en 5 onderdeel zijn van het landdeel van de natuurvriendelijke oever.
Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers verbetert de ecologische waterkwaliteit en draagt dus bij
aan het behalen van ecologische doelstellingen, waaronder ook de doelen van de Kaderrichtlijn Water.
Lokaal zorgt de aanwezigheid van natuurvriendelijke oevers voor een verbetering van de fysischchemische waterkwaliteit, door invangen van slib, verminderen van zwevend stof, verbeteren van de
zuurstofhuishouding en de opname en omzetting van voedingsstoffen in het water. Hierdoor wordt
tevens de kans op algenbloei (blauwalgen) sterk verminderd.
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In stedelijk gebied zal het aanplanten van oevervegetatie de voorkeur hebben boven het afwachten van
spontane ontwikkeling. De oever geeft na aanleg een “verzorgder beeld” dan een oever die eerst kaal is
en daarna begroeid raakt met pionierssoorten. Goede resultaten worden ook bereikt met het
uitstrooien van maaisel uit dichtbij gelegen natuurzones. Een veelgehoorde wens van bewoners en
recreanten is “het water te kunnen blijven zien”. Bij de keuze voor oeverplanten kan daarmee rekening
worden gehouden door voor laagblijvende soorten te kiezen, die bij voorkeur ook sierlijk zijn. De
aanplant van hoge soorten zoals riet wordt afgeraden. De acceptatie van een natuurvriendelijke oever
door bewoners kan daarmee worden vergroot. Een goede communicatie over aanleg en verwachte
ontwikkeling van de oever blijft belangrijk. In stedelijk gebied zal er ook aandacht moeten zijn voor
zwerfvuil in de oever. Het vuil belemmert de ontwikkeling van de vegetatie en is nadelig voor de beleving
van de oever door omwonenden.
Om het ecologisch rendement van de natuurvriendelijke oever te vergroten ten opzichte van een oever
die voldoet aan de minimale eisen kunnen de volgende aanpassingen aan het ontwerp worden gedaan:
1. talud flauwer aanleggen dan 1:3. Elke verflauwing van het talud geeft meer diversiteit in
standplaatsen, waardoor meer verschillende plantensoorten kunnen voorkomen. Een talud van
1:5 of 1:6 is al een grote verbetering, 1:10 tot 1:20 geldt als een taludhelling waarbij de
oevernatuur zich optimaal kan ontwikkelen;
2. flauw talud breder aanleggen dan minimaal voorgeschreven waarbij het gedeelte flauwe oever
onder water breder is. De oever wordt dus “doorgetrokken” het water in, waardoor het flauwe
talud niet alleen op de overgang van land naar water ligt, maar tot dieper in de watergang. Een
flauw talud tot aan de bodem van de watergang kan als optimaal worden beschouwd;
3. flauw talud breder aanleggen dan minimum, waarbij het gedeelte flauwe oever boven water
breder is. De oever wordt dus “doorgetrokken” het land op, waarmee een standplaats wordt
gecreëerd voor bloemrijke kruiden en grassen. In deze zone vinden kleine zoogdieren, vogels en
insecten zoals rupsen en vlinders een goede leefomgeving. Elke verbreding van het flauwe talud
aan landzijde biedt meer ruimte voor oevergebonden planten en dieren. Een verbreding van het
flauwe talud tot aan maaiveld kan als optimaal worden beschouwd. De betekenis als groeiplaats
voor planten en als leefgebied en verplaatsingsmogelijkheid voor dieren neemt bij breedten
vanaf 2 meter sterk toe.
Een natuurvriendelijke oever zal zich beter ontwikkelen als de planten voldoende zonlicht krijgen.
Noordelijke hellingen liggen in de zon en worden bij voorkeur flauwer aangelegd dan zuidelijke hellingen
om het licht optimaal te benutten. Op deze manier ontstaat een oever die snel opwarmt en daarmee
aantrekkelijk is voor vissen, amfibieën en macrofauna zoals libellen. Houdt er bij het ontwerp rekening
mee dat de oever bij voorkeur zo min mogelijk wordt beschaduwd door bomen of hoge gebouwen.
Beschaduwing beperkt de kansen op een goede ontwikkeling van de vegetatie. Tevens leidt de bladval
van bomen die dicht bij de watergang staan tot een dikkere baggerlaag wat niet wenselijk is voor de
ontwikkeling van oevervegetatie en waterplanten.
Net als natuurlijke bermen vraagt een natuuroever om speciaal onderhoud waarbij het dichtgroeien
moet worden voorkomen zonder de beplanting helemaal weg te maaien. De natuurvriendelijke oever
en de watergang worden dan ook periodiek onderhouden om te voorkomen dat de afvoercapaciteit
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afneemt en om de ontwikkeling van de vegetatie naar de gewenste situatie te brengen. Bij voorkeur
worden deze jonge bomen bij de maaibeurt ook meegenomen, zodat de zojuist genoemde baggerlaag
wordt vermeden. Zorg er bij het ontwerpen van de oever voor dat de oever te onderhouden is, zo
mogelijk vanaf de kant. De breedte van de oeverzone moet passen bij de reikwijdte van het in te zetten
onderhoudsmaterieel.
Door poelen regelmatig te schonen ontstaat steeds een pioniersituatie die belangrijk zijn voor
pioniervegetatie en pioniersoorten onder onze fauna, zoals tal van insecten en bijvoorbeeld de
Rugstreeppad. Als er meerdere poelen in het park liggen, die nooit gelijktijdig geschoond moeten
worden maar gefaseerd in jaren, kunnen verschillende soorten altijd hun plek vinden. Voor verbetering
van de biodiversitiet moeten de grotere wateren niet van oever tot oever worden geschoond. Beter is
om elk jaar om en om één van de oevers ongemoeid te laten.
Voor natuurvriendelijk onderhoud wordt aangehouden dat kosten circa 20 tot 30% hoger liggen dan
“traditioneel onderhoud”. Dit is afhankelijk van de situatie ter plaatse en de invulling van het
onderhoud. Als het natuurvriendelijk onderhoud er uit bestaat om af en toe een jaar over te slaan, dan
worden in dat jaar geen kosten gemaakt, de kosten in het volgend jaar zijn mogelijk iets hoger dan
gemiddeld, maar uiteindelijk wordt dan toch een besparing op de onderhoudskosten ten opzichte van
traditioneel onderhoud bereikt.
Paddenpoelen / Libellenvijvers (beide visloos)
In park de Oosterhout is weinig geschikte leefruimte voor kikkers, salamanders, libellen en andere
watergebonden insecten. Waterpartijen met vissen zijn voor hen ongeschikt. Voor deze soorten is de
aanwezigheid van poelen noodzakelijk welke geen open verbinding hebben met visrijk water. Kleinere
niet-verbonden plassen en poelen hebben dan ook een belangrijke rol in de levenscyclus van amfibieën.
Naast de afwezigheid van vis is met name voor amfibieën de aanwezigheid van een kruidige begroeiing
rondom het voortplantingswater van belang. Deze brede natuurlijke oever rondom de poelen bieden
beschutting tijdens het zonnen en insecten om op te jagen. Maar ook de nabijheid van bomen met een
rijke mantelzone en zoom zorgen vaak voor goede schuilmogelijkheden tijdens de landfasen van
amfibieën, bijvoorbeeld voor de overwintering van Gewone pad en Kleine groene watersalamander.
Afhankelijk van de soort, het landschap en het beschikbare habitat kan kruidige begroeiing ook op
grotere afstand van het voortplantingswater amfibieën een schuilplaats bieden. Versnippering van het
leefgebied en barrièrewerking dienen te worden voorkomen. Kruidige begroeiingen langs oevers biedt
beschutting en insecten om op te jagen. Ook gebruiken sommige soorten libellen planten langs de oever
om als imago uit te sluipen. Ook bij poelen is regelmatig onderhoud nodig om te voorkomen dat deze
oevers dicht gaan groeien met struweel en ruigtekruiden zoals brandnetel en wilgenroosje.
In geval van herprofileringswerkzaamheden geldt bij soorten die overwinteren op land dat de
herprofileringswerkzaamheden plaats moet vinden buiten de soortspecifieke voortplantingsperiode.
Globaal is de geschikte werkperiode oktober tot en met februari. De exacte periode dient te worden
bepaald door een ecologisch deskundige. Na afloop van de werkzaamheden is de locatie weer geschikt
voor de soort (behoud functionaliteit). Voor soorten die jaarrond in water leven vinden
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herprofileringswerkzaamheden buiten de kwetsbare voortplantingsperiode en winterperiode plaats.
Globaal is de geschikte werkperiode september tot en met oktober. Bij deze werkzaamheden wordt
maximaal 50% van de watergang per jaar bewerkt. De herprofilering mag geen afbreuk doen aan de
voortplantingsmogelijkheden van de watergang voor amfibieën. Daarvoor dienen relevante (a)biotische
factoren behouden te blijven zoals aanwezigheid van ondiepe zones, afwezigheid van vis, begroeide
oevers.
5.2.4 Faunarijke grasvelden
In een goed ontwikkeld natuurlijk grasland kunnen wel 300 plantensoorten voorkomen! Daarnaast zijn
natuurlijke graslanden een goede leefomgeving voor een grote diversiteit aan insecten, vogels en
zoogdieren. Ze zijn daarom bijzonder belangrijk voor de biodiversiteit. Ieder jaar neemt het aantal
natuurlijke graslanden in ons land nog steeds af. Reden genoeg om er zuinig op te zijn en de graslanden
goed te beheren, ook in stadsparken. Gefaseerd maaien waarbij bij elke maaibeurt delen blijven
overstaan, is de enige optie waarbij zowel de bloemen- als de vlinderrijkdom van graslanden duurzaam
behouden kunnen worden. Bij de keuze voor het type maaimachine voor natuurlijk maaien heeft de
messenbalk de voorkeur, gevolgd door de schotelmaaier en in laatste instantie de maai-zuigcombinatie.
Onderzoek laat zien dat minder frequent maaien de diversiteit aan soorten in een grasveld verhoogd.
Zelfs door een bescheiden vermindering van het aantal keren maaien van gras zal het aantal bestuivers
(zoals vlinders, bijen en zweefvliegen) vergroten en kan men geld besparen. In de eerste stadia van
ontwikkeling is het voor botanische ontwikkeling noodzakelijk om vroeg te maaien, dus begin of medio
mei en niet pas na 15 juni. Vroeg maaien verschraalt meer, maakt een flinke tweede en eventueel derde
snede mogelijk en verbetert de concurrentiepositie van kruiden ten opzichte van grassen. Zodra een
grote variatie aan kruiden is ontstaan kan beter worden volstaan met het maaien na de bloei en
zaadzetting. Flexibiliteit in relatie tot de weersomstandigheden is nodig om het juiste maaimoment te
bepalen. Bovendien dient niet alles in 1x gemaaid te worden. Om ervoor te zorgen dat voldoende
insecten en andere dieren overleven dient per maaibeurt minimaal 30% van de vegetatie te blijven
staan. Daarbij is het vooral belangrijk om de randen deels te laten staan.
De eerste jaren (meestal zo’n 6 jaar) vormt maaien en afvoeren het belangrijkste beheer. Zodra de
bodem minder voedselrijk is zullen er meer verschillende soorten grassen in het grasland opkomen en
krijgen kruiden de kans zich te ontwikkelen. Maai de eerste keer zo vroeg mogelijk in het jaar, om zo
veel mogelijk gewasgroei te stimuleren, zodat in een tweede en soms derde maaibeurt nog meer gewas
(gras/kruiden) en daarmee voedingsstoffen verwijderd kan worden. Tijdig maaien in de eerste fasen
zorgt bovendien voor een betere kwaliteit hooi (bijvoorbeeld voor de stadsboerderij)! Afvoeren van
maaisel is cruciaal, want dit zorgt voor afvoer van voedingsstoffen als stikstof en fosfaat. Beweiding met
koeien, paarden of andere dieren is niet gewenst.
Door het vele maaien en afvoeren zal er steeds minder gewas groeien. Er kan dan ook later in het seizoen
gemaaid worden. Door verdere verschraling zal de kruidenrijkdom toenemen in het grasland. Bloeiende
kruiden trekken insecten, zoals het terugkerende bruin zandoogje, aan die op hun beurt weer vogels en
zoogdieren (vleermuizen) aantrekken. In speelgazons kan een vroege maaibeurt vaak worden
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overgeslagen zodat Madelief, Pinksterbloem en Paardenbloem langer in bloei staan. Deze zijn, zeker in
het vroege voorjaar, zeer belangrijk voor allerlei insecten. En bovendien is de belevingswaarde van
madeliefjes in het gazon zeer groot.
Zorg dat er niet tijdens te natte omstandigheden en met te grote machines wordt gewerkt, om
verdichting van de bodem te voorkomen. Voer geen diepe grondbewerking uit, zoals ploegen of frezen.
Uiteraard is het vanuit recreatieve oogpunt wenselijk om grasvelden die in gebruik zijn als speelveld,
voetbalveld of ligweide wel frequent (15x / jaar) te blijven maaien. Ten tijden van extreme droogte is
het beter om een of meerdere maaibeurten over te slaan. Aangroei is door droogte sowieso beperkt.

5.2.5 Vlinder- en educatietuin
Wormenhotel
Een wormenhotel is een kast op straat, nabij de ingang van het park, waar buurtbewoners hun groente,
fruit- en etensresten in composteren met behulp van wormen. Dit levert niet alleen een waardevolle
bodemverbeteraar op, het maakt de buurt leuker en gezelliger. Een of enkele bewoners verzorgen als
wormenhotelier verzorgt samen met een groep buren het wormenhotel in het park nabij hun
appartementencomplex. Buren leren elkaar en de kinderen in de buurt hoe de kringloop van organische
materialen werkt en hoe fijn het is om meer contact met je omgeving te hebben. Twee keer per jaar
wordt bij het oogstfeest de zelfgemaakte compost verdeeld onder de bewoners die meedoen en krijgen
alle geveltuintjes en plantenbakken een dosis extra voeding. De buurt wordt groener, gezelliger en
gezonder. De eerste wormenhotel kan door de gemeente geschonken worden aan de buurt en door een
wethouder, bij voorkeur samen met een groepje kinderen, in gebruik worden genomen.
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Vleermuiskasten
Vleermuiskasten worden steeds populairder. Veel mensen vinden het leuk om aan de gevel van hun
huis een vleermuiskast te hangen en zo vleermuizen woningruimte te bieden. Echter bepaalde
vleermuissoorten geven de voorkeur aan bomen, of vleermuiskasten aan bomen, om te verblijven.
Zeker indien te weinig oude bomen met voor vleermuizen geschikte holten aanwezig zijn bieden
vleermuiskasten een dankbare aanvulling. In Park de Oosterhout hangen inmiddels 11 vleermuiskasten.
Afhankelijk van het type kast is deze geschikt als dagrustplaats, paarverblijfplaats of zelfs als
kraamverblijfplaats. Vleermuiskasten van houtbeton gaan veel langer mee dan kasten van multiplex.

Figuur 27. Vleermuispaalkast zoals in Heemskerk door de gemeente is geplaatst nabij Kasteel Assumburg (links) en een vleermuistoren
(rechts) zoals in Varsen is geplaatst.

Tegenwoordig bestaan er ook paalkasten en worden zelfs woontorens voor vleermuizen gebouwd.
Vanwege de hoge kosten gebeurd dat meestal alleen als er sprake is van compensatie bij sloop van
gebouwen of als door isolatie woningen ongeschikt worden voor vleermuizen om in te verblijven.
5.2.6 Avonturenheuvel
Op de top van de heuvel vinden we een strook met onder meer Kleine pimpernel. Door gebrek aan
gericht beheer gaat de kwaliteit van dit stukje bloemrijk grasland, sterk achteruit en verdwijnen de
vlinders. Het is het qua oppervlakte te klein om met gefaseerd maaien en voldoende vlinders in stand
te kunnen blijven.
5.2.7 Vleermuisbunker
Vleermuizen zijn vaak zeer trouw aan de bij hen bekende verblijfplaatsen, zeker als het gaat om
overwinteringsplekken. IJskelders en bunkers worden meestal decennia achter elkaar gebruikt door

42

vleermuizen en hun nakomelingen. En binnen de verblijfplaats gebruiken individuen jaren achter elkaar
hetzelfde holletje of richeltje om de winter slapend door te komen. In augustus vindt het zwermgedrag
van vleermuizen plaats. Door ecologen wordt dit gedrag beschouwd als het moment waarop
vleermuizen aan elkaar vertellen welke plekken geschikt zijn om te overwinteren en komende winter
dan ook als zodanig gebruikt zullen gaan worden. Dit zwermen vindt doorgaans plaats bij locaties die al
eerder door vleermuizen als verblijfplaats zijn gebruikt. Tijdens de zwermperiode vliegen de dieren rond
middernacht luid roepend rond nabij de ingang van de verblijfplaats. Regelmatig landen ze op de gevel
nabij de ingang en regelmatig betreden het ze ook kortstondig. Doordat bij nieuwe verblijfplaatsen geen
zwermende dieren aanwezig zijn die al eerder daar overwinterd hebben, kan het vele jaren duren
alvorens de verblijfplaats door de vleermuizen ontdekt en gebruikt worden. Dit kan versneld worden
door in de zwermperiode de sociale roepen van de betreffende vleermuissoort af te spelen. Dit kan met
een zogenaamde BatLure. Dit is feitelijk een muziekboks die de vleermuisgeluiden in met de voor de
vleermuis hoorbare hoge frequentie, vaak onhoorbaar voor het menselijke oor, afspeelt.
De vleermuisbunker is in principe geschikt voor overwinterende vleermuizen. Tot noch toe
overwinteren hier alleen nog dagvlinders (zoals de Dagpauwoog) en nachtvlinders (zoals het Roesje). Er
zijn wel een aantal verbeterpunten waardoor de kans op gebruikt door vleermuizen wordt vergroot:
✓ De heuvel met invliegopeningen is begroeid met braam. Door de braam (regelmatig) terug te
snoeien tot minimaal 1,5 m beneden de invliegopeningen wordt de mogelijkheid tot zwermen
bij de ingang vergroot, en dat vergroot de kans op gebruik.
✓ De betonnen rand van de uitvliegopeningen is te glad. Door deze ruw te maken kunnen
vleermuizen die weer naar buiten willen op de rand landen en dan naar buiten kruipen
✓ De opgehangen vleermuiskasten in de bunkergangen hebben een open kier aan de bovenzijde
(weerskanten). Hierdoor is er sprake van een ongewenste luchtstroom. Door deze openingen
dicht te maken vergroot de kans op gebruik door vleermuizen.
✓ Plaats vroeg in april en in augustus een Batlure die de baltsroep van de Gewone
grootoorvleermuis afspeelt. Hiermee kunnen de Gewone grootoorvleermuizen in het park
verleid worden om naar de bunker te komen.
✓ Controleer op aanwezigheid van overwinterende vleermuizen op een moment (in de periode
december t/m februari) dat er sprake is van nachtvorst. Op zo’n moment is de kans op gebruik
het grootst.
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Figuur 28. Locaties van opgehangen vleermuiskasten. Ster geeft locatie beide vleermuiswinterverblijven weer.

5.3 Riolering
De riolering heeft, uit het oogpunt van doelmatigheid, een bepaalde capaciteit. Als de rioolbuizen vol
zijn wordt het water bovengronds verwerkt, op straat en in het openbaar groen. Het regenwater wacht
daar op afvoer en is in korte tijd weer weg. Dat is een belangrijke vorm van waterberging, hoe hinderlijk
het soms ook is. Gemeenten treft maatregelen hiertegen, zoals de aanleg van aparte regenwaterriolen,
tijdelijke waterberging in het groen en op straat en het weghalen van obstakels die afstroming
belemmeren. Daarbij wordt het regenwater van het riool ‘afgekoppeld’. Dat betekent dat hemelwater
niet op het riool wordt geloosd, maar wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater of wegzakt in de
bodem. In park de Oosterhout kan het regenwater dat op de bestrating valt veel direct wegzakken in de
open grond naast de paden. Mogelijk dat het park in de toekomst toegankelijker gemaakt kan worden
als noodberging van wateroverschot in omliggende wijken.

5.4 Parkmeubilair
Parkmeubilair moet aan veel eisen voldoen. Bij de keuze moet je met veel zaken rekening houden. Het
moet uiteraard mooi zijn, sterk zijn, lang meegaan en bovenal veilig zijn. Producten gemaakt uit 100%
gerecycleerde kunststof, vormen het perfecte alternatief voor hout en beton. Het productieproces is
een schoolvoorbeeld van de cradle-to-cradle- filosofie : ook de eindproducten zijn opnieuw 100%
recycelbaar.
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5.5 Verlichting
Kunstlicht ontregelt natuurlijke ritmes en kan verstorend werken op zowel mensen, dieren als planten.
Nachtelijke verlichting dient echter (meestal) belangrijke doelen, zoals je veilig door het park kunnen
verplaatsen. Door toepassen van natuurvriendelijke verlichting beperk je in grote mate het verstorend
effect van verlichting.
Natuurvriendelijke verlichting is verlichting die lichtverstoring in de natuur voorkomt en dus goed
samengaat met natuur (Bron: Natuur en Milieu Federatie Noord-Holland). Kortom verlichting die geen
lichthinder veroorzaakt. Zoogdieren en vogels houden van een donkere nacht en zijn goed aangepast
aan het leven in het donker. Felle en/of verkeerd aangebrachte verlichting verstoort het bioritme van
dieren en het ecologisch evenwicht tussen predatoren en prooidieren: prooidieren kunnen in sommige
gevallen gemakkelijker worden opgespoord. Insecten kunnen door het felle licht worden aangetrokken
en verspillen zo hun energie. Broedgebieden kunnen door een te veel aan licht kleiner worden. Geen
kunstlicht is altijd beter maar een natuurvriendelijke verlichting gaat redelijk goed samen met de natuur
én zorgt voor een lager energieverbruik. Natuurvriendelijke verlichting heeft een lage
verlichtingssterkte, verlicht alleen datgene dat verlicht moet worden, is (schuin) naar beneden gericht
en brandt niet continu. In sommige gevallen is gekleurd licht beter (bijvoorbeeld oranje rode
vleermuisvriendelijke verlichting). De gewenste kwaliteit van het licht is ook afhankelijk van het type
activiteiten of werkzaamheden dat ’s avonds en ‘s nachts moet plaatsvinden en van de wensen op het
gebied van sociale veiligheid en verkeersveiligheid. Door de volgende tips voor natuurvriendelijke
verlichting toe te passen voorkom je verstoring van de natuur:
✓ Wel of niet verlichten? Denk ook aan dynamische verlichting. In de rustige uren van de nacht
kunnen lampen dan sterk gedimd of uitgeschakeld worden door gebruik van moderne
technieken.
✓ Zijn er alternatieven voor lichtmasten? Bijvoorbeeld wegdekreflectoren?
✓ Welke lichtsterkte? Gebruik in natuurgebieden minder sterke verlichting.
✓ Welke lichtkleur? Niet verlichten is voor de natuur altijd beter. Vaak is rood licht beter voor de
natuur, en soms groen licht. Het ‘koude’ blauwe led-licht is niet gezond.
✓ Zorg dat de verlichting naar beneden schijnt ter voorkoming van strooilicht. Zorg dat licht niet
opzij of naar boven schijnt maar alleen daar waar nodig..

5.6 Speelvoorzieningen
Uit onderzoek van Alterra blijkt dat kinderen een gevarieerder speelgedrag vertonen in natuurlijke en
avontuurlijke speelterreinen dan in de sporthal. In een natuurspeeltuin worden kinderen meer
uitgedaagd tot creatief en onderzoekend speelgedrag. Spelen in het groen leidt tot een grotere
verbetering van de concentratie en bij meisjes heeft spelen in het groen ook een positief effect op de
lichamelijke activiteit.
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5.7 Culturele activiteiten
Gezien de groeiende behoefte aan culturele activiteiten is door de Alkmaarse Gemeenteraad besloten
dat meer culturele activiteiten in de Alkmaarse stadsparken gehouden moeten kunnen worden.
Voorheen was het beleid dat festivals en voorstellingen vóór zonsondergang afgerond moeten zijn en
het publiek parken voor aanvang van de duisternis en de nachtelijke rust hebben verlaten. Om te kunnen
beslissen of dit verruimd kon worden werden in 2016 enkele voorstelling rond de avondschemering
toegestaan die plaats vonden in het Alkmaarder Hout. Voorwaarde was wel dat gekeken moest worden
of er tekenen zichtbaar waren omtrent de invloed op de natuurwaarde in het gebied (Witte 2016). Op
grond van dit onderzoek heeft de Gemeenteraad besloten dat ze vaker toestemming willen verlenen
maar dat indien de activiteiten tot na zonsondergang plaatsvinden er wel een Quickscan Flora en Fauna
uitgevoerd moet worden om te bepalen of de voorgenomen plannen geen ernstige natuurschade tot
gevolg hebben.
Als het evenement effect kan hebben op een ingevolge de Wet natuurbescherming beschermd gebied
dan dienen de eventuele gevolgen van het evenement te worden getoetst aan de
instandhoudingsdoelstellingen van die gebieden. Het is ook mogelijk dat de activiteiten leiden tot
beschadiging of verstoring van beschermde planten- en diersoorten waardoor de Wet
natuurbescherming wordt overtreden. Het is belangrijk om te weten dat de Wet natuurbescherming
geen mogelijkheden biedt om ontheffing te verkrijgen van verbodsbepalingen indien het gaat om een
evenement. Het laten plaatsvinden van een evenement (concert, feest, vuurwerk, sport, obstacle run,
JOL, etc.) behoort niet tot de in de Wet natuurbescherming opgenomen belangen ten behoeve waarvan
een ontheffing kan worden afgegeven. Men dient in het geval van het organiseren van een evenement
dus een deskundig ecologisch onderzoek, een zogenaamde QuickScan Flora en Fauna, uit te (laten)
voeren. Als hieruit blijkt dat beschermde soorten in het geding zijn als gevolg van het doen plaatsvinden
van het evenement is het zaak dat evenement zó in te richten dat de beschadiging en/of verstoring “tot
nul” wordt beperkt (gemitigeerd). Voor vogels geldt dat verstoring niet is verboden indien die verstoring
niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort (artikel
3.1 lid 4 en lid 5). Er dient dus nadrukkelijk gekeken te worden naar het effect op (mogelijk) in het park
broedende Rode Lijst-soorten zoals de Groene specht, Grote lijster, Nachtegaal, Grauwe vliegenvanger,
Kneu, Graspieper, Ringmus, Spotvogel, en Spreeuw.
Natuurschade aan groen(voorzieningen) moet dus zoveel mogelijk worden voorkomen. In de Wet
natuurbescherming is naast de benoeming van een aantal beschermde soorten, een algemene
zorgplicht voor alle planten en dieren opgenomen, ongeacht of deze beschermd of onbeschermd zijn.
De Wet natuurbescherming bevat een algemene zorgplicht (artikel 1.11). Die vereist dat een ieder
voldoende zorg in acht neemt voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
De zorgplicht houdt in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of
nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is:
➢ dergelijke handelingen achterwege te laten, dan wel,
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➢ indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke
maatregelen te treffen om die gevolgen te voorkomen, of
➢ voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of
ongedaan te maken.
Deze zorgplicht is niet strafrechtelijk handhaafbaar, maar wel bestuursrechtelijk (o.a. via toepassing van
bestuursdwang door het bevoegde bestuursorgaan). De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan
deze zorgplicht ligt primair bij de organisator van een evenement. De initiatiefnemer van het evenement
moet een overtreding van de verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming voorkomen door
aantoonbaar te voldoen aan de zorgplichtvereisten. Daarbij dient initiatiefnemer alle maatregelen te
treffen die voorkomen dat de staat van instandhouding van beschermde soorten wordt aangetast.
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6 Toekomstvisie
Niet alleen mensen, maar ook plant en dier trekken steeds meer naar de stad (Clergeau et al. 2006).
Veelal gaat dat onopgemerkt, maar als vossen in Haarlem verschijnen en meeuwen het winkelend
publiek in Alkmaar belagen, dan komt stadsnatuur echt onder de aandacht. De uitverkochte vertoning
van de films De Nieuwe Wildernis (Smit 2014), Amsterdam Wildlife (Melchers & Westrik 2015) en de
populariteit van Freek Vonk laat zien dat het grote publiek zich graag laat verwonderen door de lange
stoet aan inheemse en exotische soorten die de afgelopen jaren de weg naar de stad heeft gevonden.
Voor een breed maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud is het daarom nodig dat de stad kansen
biedt voor betekenisvolle interacties tussen mens en natuur. Dat wil zeggen dat er voldoende ruimte in
de stad dient te zijn voor natuur en het beleven daarvan. Dit is allesbehalve vanzelfsprekend in een
stedelijke wereld waarin belangen vechten om ruimte, geld en aandacht, en waarin de meeste stadse
actoren natuur niet direct op het netvlies hebben staan. Met de klimaatveranderingen en zesde massaextinctie in het nieuws en de bedreigingen door virussen van de mens zonder natuur gaat de mens
mogelijk veranderen. Juist stadsparken, zoals park de Oosterhout, Westerhout, Egmonderhout,
Rekerhout en de Oude Kwekerij bieden daar kansen toe, zeker als ze onderling verbonden worden door
ecologische verbindingszones.
Veel van de soorten die in de stad voorkomen zijn algemeen voorkomende soorten in Nederland.
Bovendien is het aandeel plant- en diersoorten (beschermd en onbeschermd) dat ook echt van de stad
afhankelijk is gering (<5%) (Lahr et al., 2014). Toch speelt stadnatuur een belangrijke rol, ook voor de
natuur erbuiten. Door een combinatie van verarmd habitat, bestrijdingsmiddelen en plagen (Varroamijt)
heeft de honingbij het moeilijk. Wilde bijen doen het ook slecht, en zijn qua bestuivingswaarde vaak net
zo belangrijk. Onze tuin- en landbouw is gebaat bij een gezonde, alom verspreide populatie bestuivers.
Dat garanderen is van strategische waarde. De stedelijke omgeving kan daarbij een belangrijke rol
spelen. Door het kleinschalig landgebruik met veel nectar- en stuifmeelbronnen zijn de stad en
stadsrand al langer in trek bij imkers. Uit vergelijkend onderzoek naar de aanwezigheid van bestuivers
(naast bijen ook zweefvliegen en dagvlinders) op locaties met stadslandbouw en conventioneel
openbaar groen blijkt dat stadslandbouw een veel hoger nectaraanbod heeft en bestuiversdichtheden
daar aanzienlijk hoger liggen. Inzetten op bijvriendelijk stadsgroen kan dus natuur en (agro)economie
ondersteunen. Sterker nog, op nationaal niveau kan het netwerk aan stadsranden een soort ’habitat
ruggegraat’ vormen, waar bestuivers kunnen gedijen en van daaruit de landbouw kunnen
ondersteunen. Niet voor niets heeft zowel Gemeente Alkmaar als Bureau Endemica het bijenconvenant
ondertekent. Daarom liggen in de nabije toekomst in de Oosterhout meerdere visvrije poelen omzoomd
met kruidenrijke begroeiing welke onderling bereikbaar zijn door werkelijk plasdrasse oevers langs
watergangen en slingeren bloemrijke stroken met regelmatig steilwandjes voor bijen, zich door park
Oosterhout.
Natuurbescherming in de stad is de moeite waard. Het gaat dan om de bescherming van bedreigde
soorten die de stad uitkiezen als leefgebied. Zonder deze stedelijke populaties komt het voortbestaan
van deze soort in Nederland al snel in gevaar. Maar natuur in de stad gaat ook over beleven, zeker ook
voor de jeugd. Wat is er mooier dan door in hun directe woon- en werkomgeving biodiversiteit te
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ondersteunen? Bewoners, Stadswerk072, Gemeente Alkmaar en regionale bedrijven kunnen bijdragen
aan een toekomst met veerkrachtige natuur in en rond Alkmaar. De aanwezigheid van de wijkboerderij
Oosterhout naast park Oosterhout biedt kansen voor natuureducatieve projecten. Denk daarbij aan het
bezoeken van de vlindertuin, vleermuiskasten en poelen. In de toekomst worden hopelijk vanuit de
wijkboerderij kindernatuurexcursies in park Oosterhout gehouden en worden de kinderen van nu de
beschermers, beheerders en gebruikers van later.
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7 Harmonisch parkbeer
Voor park de Oosterhout wordt als beheertype het zogenaamde harmonisch parkbeheer aanbevolen.
De bedoeling van deze methode is de Oosterhout zo te beheren dat de veelzijdigheid van stukjes natuur
in het park niet verloren gaan maar zich kunnen ontwikkelen. Het beheer van een stadspark is een
evenwichtsoefening waarbij zowel aandacht moet worden besteed aan de wensen van de bezoeker als
aan de nodige zorg voor de natuur en het milieu. Harmonisch parkbeheer is de manier om ervoor te
zorgen dat alle functies binnen het park zo optimaal mogelijk verweven worden.
Het Harmonisch parkbeheer omvat van drie basisprincipes: (1) duurzaamheid, (2) diversiteit en (3)
dynamiek. Met (1) duurzaamheid wordt ondermeer bedoeld dat de Oosterhout groen moet blijven en
dat men dus geen beheeropties mag nemen die zijn eigenheid in gevaar brengen, op korte of langere
termijn. Onder meer door het opstellen van een beheerplan kan ervoor gezorgd worden dat dit
duurzaam beheer verankerd wordt. Diversiteit (2) betekent dat de verschillende functies (sport,
ontspanning, natuurbeleving, etc.) die aan de Oosterhout zijn toebedeeld ook vervuld worden.
Daarnaast moet er zoveel mogelijk diversiteit zijn in soorten (biodiversiteit) en structuur (afwisseling
bomen-struiken-gras-water). Belangrijk daarbij is dat de biodiversiteit, en verandering daarin, goed
geïnventariseerd en gemonitord wordt zodat duidelijk is waar waarden en kansen liggen. Zo is er in de
Oosterhout zowel ruimte voor bloeiend hooiland met een grote natuurwaarde als voor een intensief
beheerd grasveld om op te sporten of te luieren. Zowel het hooiland als de grasvelden vormen een
specifieke habitat zodat uit een diverse parkstructuur vaak ook een hoge diversiteit in soorten volgt. Het
laatste basisprincipe, dynamiek (3), houdt in dat er bij het park- en groenbeheer aandacht moet zijn
voor het feit dat de wensen van de gebruikers kunnen veranderen. Hiermee moet in het beheer rekening
gehouden worden. Uiteraard is het moeilijk om te weten wat mensen over enkele jaren verlangen van
het park, maar door participatie van de gebruikers (via enquêtes of buurtvergaderingen) kan men toch
trachten hier een beeld van te krijgen. Op basis van deze drie basisprincipes proberen we in dit rapport
te zorgen voor een evenwicht tussen mensgerichte, natuurgerichte en milieugerichte maatregelen. Zo
kan in bepaalde delen van een park de mens op de eerste plaats komen, terwijl in andere stukken natuur
of milieu de bovenhand krijgen. De verschillende doelstellingen moeten tegen elkaar afgewogen
worden, waarna keuzes gemaakt worden en het beheer wordt toegespitst op het behalen van de
doelstellingen. Onontbeerlijk voor een goed beheerplan is een monitoringsplan. Hierin wordt getoetst
of de doelstellingen gehaald worden. Zo kunnen beheer of doelstellingen aangepast worden.
Beheerplanning is dus een cyclisch proces.
Mensgerichte maatregelen beogen het realiseren van aantrekkelijke en gevarieerde groenelementen,
waarin de gebruiker zijn gading vindt. Parken en openbaar groen zijn er in de eerste plaats voor en ook
door mensen. Zo moet de Oosterhout in zijn geheel openstaan voor recreatie en moet er voldoende
recreatieve infrastructuur (banken, speeltuigen, Skateveldje, etc.) aanwezig zijn. In kader van extreme
weersomstandigheden, die klimaatverandering met zich meebrengt, zou een goede aanvulling op de
inrichting kunnen zijn om een aantal drinkwatertappunten aan te brengen. Ook kunnen op verschillende
plekken in de Oosterhout oplaadpunten met zonnepanelen voor elektrische fietsen worden geplaatst –
wat tevens in lijn is met het eerder genoemde concept van Urban Oasis – met een bankje, afdakje
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(eventueel bij een watertappunt) waarmee de aantrekkingskracht van het park wordt versterkt voor de
fietsers van langere afstanden.
Bij het beheer moet oog zijn voor 'beleving' van het groen. Dit aspect van groen slaat op zintuiglijke
waarnemingen, kleuren, geuren en smaken. Ook cultuurhistorische en landschappelijke elementen
zoals solitaire bomen, zichtassen, vleermuiskelders etc. moeten optimaal bewaard of eventueel hersteld
worden. Natuurgerichte maatregelen beogen het instandhouden en/of verhogen van de biodiversiteit.
Zo worden natuurlijke processen gestimuleerd. Denk aan het gebruik van natuurlijke verjonging in
bosrijke gedeelten of het laten staan van dood hout waar mogelijk. Elementen met een specifieke
natuurwaarde, zoals een poel met orchideeënrijke oever, krijgen een aangepast beheer. Onderdeel van
de natuurgerichte principes is ook dat bomen oud moeten kunnen worden.
Maaibeheer
In het park zien we voornamelijk mensgericht intensief maaibeheer, met uitzondering van het
ecologisch maaibeheer langs enkele smalle randen. Naast het open karakter en de speelruimte die door
dit beheer geboden wordt, zorgt het voor weinig natuurlijke diversiteit. Door het streven naar een
grotere variatie aan kruiden in de bermen en grasvlakken, wordt de ecologische waarde versterkt. Zeker
langs de watergang liggen grasvlakken die interessant zijn voor een beheeromvorming aangezien ze
vanuit recreatieve oogpunt minder aantrekkelijk zijn. Ook langs een deel van de vele verbindingspaden
(voet- en fietspaden) liggen kleine groenbermen die uitermate geschikt zijn voor een extensief
maaibeheer. Doordat deze bermen in directe verbinding staan met het landschap, wordt het landschap
binnen het park beter verbonden. Er ontstaat zodoende een betere verbinding voor diverse flora en
fauna tussen de verschillende deelgebieden met potentie voor biodiversiteit, zoals een verbinding
tussen de vlindertuin en de avonturenheuvel.
Door de intensief beheerde grasvlakken af te wisselen met een meer extensief beheerd gras-/
kruidenmengsel ontstaat er meer diversiteit, zonder dat daarbij het open karakter (en dus ruimte voor
recreatieve activiteiten) verdwijnt. Door de extensieve delen op verschillende tijdstippen te maaien kan
er rekening gehouden worden met verschillende bloeitijden. Gezien het ecologisch belang is dit zeker
interessant langs de watergangen. Organismen kunnen in een groter deel van het jaar langs de
watergangen voedsel vinden en er verblijven. De extensief beheerde delen hebben een minimale
aaneengesloten oppervlakte van tenminste 250 m² en worden 1 x per 2 jaar, in het najaar (sept/okt)
gemaaid, waarbij het maaisel binnen max. 10 dagen dient te worden afgevoerd. Het extensiveren van
het maaibeheer is ook financieel gezien een gunstige omvorming. Daarnaast kunnen de open
grasvlakken worden onderbroken door groepen sierheesters die het vlak breken. Om het open karakter
te behouden wordt gekozen voor laagblijvende soorten.
De frequentie en periode van onderhoud worden zo gekozen dat verstoring van vegetatie en fauna zo
klein mogelijk is. Essentiele onderdelen van het leefgebied dienen te worden behouden/beschermd.
Naast burchten en holen waar dieren verblijven, gaat het hier om routes die worden gebruikt en
belangrijke foerageergebieden. De essentiële onderdelen dienen te worden bepaald door een
ecologisch deskundige. Versnippering van het leefgebied en barrièrewerking dienen te worden
voorkomen (Stadswerk 2020). Onderhoud wordt niet vaker uitgevoerd dan nodig en uitvoering van
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onderhoud in voortplantingsperioden voor vissen en amfibieën, maar ook de broedperiode voor vogels
en de rustperiode voor amfibieën en vissen zo veel mogelijk wordt vermeden. Het onderhoud wordt
gefaseerd uitgevoerd. Bij het maaien en schonen worden gedeelten overgeslagen zodat vluchtplaatsen
en leefgebieden behouden blijven voor dieren uit delen die wel gemaaid en geschoond zijn. Bij de keuze
van methode en materieel is natuurvriendelijkheid een criterium. Er wordt zo natuurvriendelijk mogelijk
gewerkt zodat minder dieren sterven en planten niet volledig afsterven of verwijderd worden.
Bloemrijk grasland / Kruidenmengsel
Kruidenrijke vegetatie vormen een leefgebied voor veel dieren plantensoorten die daarmee de
belangrijkste drager van natuurwaarden in het park zijn. Voor kleine zoogdieren en insecten kan deze
vegetatie een belangrijk leefgebied zijn. Voor sommige kleine dieren is in deze vegetatie een tijdelijke
verblijfplaats aanwezig zoals voor een aantal dagvlinders die voedsel in bloemen zoeken. Naast de
functie als leefgebied voor planten en dieren vormen de linten met deze vegetatie ook een
doorgangsgebied.
Bij voorkeur wordt de ondergrond verschraald, omdat dit doorgaans een rijkere en meer diverse
bloemenpracht tot gevolg heeft. Bij bloemrijk gras wordt daarbij uitgegaan van een spontane
ontwikkeling van soorten door het toepassen van een ecologisch beheer. Bij een bloemenmengsel
wordt uitgegaan van het inzaaien van een kruidenmengsel wat vervolgens middels ecologisch beheer
gehandhaafd wordt.

Figuur 29. Donkergroen zijn de deelgebieden die extensiever gemaaid kunnen gaan worden en waar het beheer meer gericht wordt op
faunarijk grasland. Blauw zijn de poelen geschikt voor amfibieën en libellen. Poelen met zwarte lijn bestaan al maar dienen opgeknapt te
worden.
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De maatregelen die tot bloemrijke schraalgraslandvegetatie leiden, bestaan uit maaien gevolgd door
het afvoeren van het grasmaaisel (hooi). Het bodemtype en soort vegetatie bepalen of deze maatregel
een of twee keer per jaar moet wordt uitgevoerd. Het afvoeren van het maaisel zorgt er telkens voor
dat een deel van de plantenvoedingsstoffen uit de bodem verdwijnt. Op ten duur leidt dat tot een
afname van de bodemvruchtbaarheid. Op een minder vruchtbare bodem kunnen meer verschillende
plantensoorten tegelijk voorkomen dan op vruchtbare bodem. Dat komt doordat bij hogere
bodemvruchtbaarheid enkele krachtige groeiers snel de vegetatie gaan domineren en de andere
plantensoorten overvleugelen. Een tweede gevolg van het maaien en bijeen harken van het maaisel is
dat in de bodem kleine open plekken ontstaan. Dat is gunstig voor de kieming van zaden en het
opgroeien van jonge planten. Het beheer van maaien en afvoeren van het maaisel leidt niet alleen tot
de vereiste lage grasvegetatie (veiligheid, overzichtelijkheid), maar ook tot een aantrekkelijk beeld
(bonte berm) en een hoge soortenrijkdom (natuurwaarde).Het proces van bodemverschraling als gevolg
van het verschralingsbeheer verloopt traag, en vergt jarenlang beheer. Continuïteit in het beheer is zeer
belangrijk. Wanneer het verschralingsbeheer niet wordt volgehouden gaat de bodemvruchtbaarheid
door uitloging en verrotting van het achtergebleven dode gras en door invoer van bemestende stoffen
vanuit de omgeving toenemen. De natuurkwaliteit van de vegetatie neemt daardoor af en de resultaten
van jarenlang verschralingsbeheer gaan verloren. Daarom geldt als richtgetal dat gemaaid gras
maximaal 10 dagen mag achterblijven. Ook onzorgvuldig uitgevoerd beheerwerk (bodembeschadiging,
onvolledig of te laat opgeruimd grasmaaisel) leidt tot afname van de natuurkwaliteit in de berm. Het
verwerken van het maaisel is een dure stap in het ecologisch bermbeheer. Daarom is het gunstig dat
langdurig verschralen van de bodem tot een lagere productie en dus tot lagere verwerkingskosten leidt.
Dit effect van verschraling is op onvruchtbare bodem met een laag gehalte aan organische stof
(bijvoorbeeld zand, zavel of lichte leem- en kleigrond) het sterkst en op bodems met veel
plantenvoedings-stoffen zoals op klei- en verdroogde veenbodem moeilijk te bereiken. Beschadiging
van bodem en vegetatie treedt op bij vergraven van de berm door werkzaamheden, door insporing of
door onzorgvuldig ruimen van het maaisel. Dit is ongunstig omdat daardoor een overmaat aan
voedingsstoffen ineens beschikbaar komt. Pioniersoorten zoals klaprozen, koolzaad en akkerdistels
profiteren tijdelijk van de losse en open grond. Zo’n bodemverstoring is ongewenst omdat hiervan
vooral zeer algemene planten profiteren, ten koste van de zeldzamere soorten. Bij opnieuw starten van
het verschralingsbeheer duurt het lang voordat de oorspronkelijke vegetatie weer terugkeert. Soms is
dit zelfs onmogelijk omdat de zaadbron is verdwenen. Zaden verspreiden zich erg langzaam; in
slootkanten bijvoorbeeld gemiddeld 5 meter per jaar. Kortom, om een zo groot mogelijke
natuurkwaliteit voor de vegetatie te verkrijgen en te behouden zijn de volgende beheerprincipes van
belang; verschraling door maaien en tijdig afvoeren van het maaisel, continuïteit van de
beheermaatregelen, de juiste periode van de uitvoering van het beheer en beheer zorgvuldig uitvoeren
en de bodem met rust laten.
Eenduidige aanpak watergangen
Op de plaatsen waar het ruimtelijk mogelijk is, wordt geadviseerd de soortenarme oevers om te vormen
tot natuurlijke oevers (Wansink et al. 2016). Door het toepassen van flauwe taluds (minimaal 1:5) zonder
oeverbeschoeiing, met onregelmatig plasdras-plekken, wordt de watergang in zijn geheel ecologisch
waardevoller en kan deze als belangrijke verblijfplaats voor verschillende organismen functioneren. Op
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de plaatsen waar een flauwe oever in verband met ruimtegebrek niet mogelijk is, kan extensief
maaibeheer worden toegepast zonder verdere aanpassingen.
De bakken met oevervegetatie zijn na aanleg nooit bijgehouden waardoor de meeste plantensoorten
verdwenen zijn en een monotone zeggenvegetatie is overgebleven. Hier is echter volop ruimte om een
natuurlijke oever aan te leggen in plaats van de bakken, die bovendien lastiger te onderhouden zijn.
Door de aanleg te laten begeleiden door een ecoloog met kennis van dergelijke type oevers wordt
voorkomen dat ze (net) niet goed aangelegd worden en dus minder goed kunnen functioneren voor de
natuur en de waterkwaliteit.
Aanleg poelen
Poelen moeten op een zonnige plaats komen te liggen, waarbij het noordtalud zo flauw mogelijk is (1:5,
liefst 1:10). Door deze flauwe oevers warmt het water sneller op, waardoor eieren en larven van
amfibieën zich beter ontwikkelen. Ook kunnen zich meer oeverplanten ontwikkelen, waartussen
amfibieën eieren afzetten. Bomen mogen liever niet aanwezig zijn binnen twintig meter van de poel.
Door bladval wordt het water en de sliblaag op de bodem verrijkt en is er hierdoor sneller ongewenste
plantengroei. Een poel mag ook niet in verbinding staan met andere wateren, om te voorkomen dat er
vis in terecht komt die de amfibieën en hun eieren opeten. Daarnaast kan ander water verrijkt zijn met
ongewenste voedingsstoffen. Een goede grootte van de poel is tussen de 200 – 500 m². Deze grootte
waarborgt tevens een goede waterkwaliteit. Kleinere poelen vragen ook meer onderhoud. Een poel mag
tevens niet te diep zijn, omdat er dan sneller vis in gaat zitten. Een poel mag soms droogvallen maar
moet wel tot eind augustus water bevatten. Het is belangrijk dat de bodem en taluds van de poel uit
ongeroerde grond bestaan. Hierdoor wordt massale opkomst van verwilderings-kruiden voorkomen.
Om verrijking door inspoeling van meststoffen te voorkomen wordt aangeraden om van de eerste twee
meter om de poel de bouwvoor te verwijderen. Hierdoor kan zich een soortrijke vegetatie met een
goede structuur ontwikkelen. Vrijgekomen grond kan in een grondlichaam worden verwerkt. In een
talud kunnen bijvoorbeeld wilde bijen goed nestelen. Voer onderhoudswerkzaamheden uit in de
periode 1 september - half oktober. In deze periode zijn er nauwelijks amfibieën in het water aanwezig.
Bagger de poel in gedeelten. Bijvoorbeeld het ene jaar de oostzijde van de poel en het jaar erop de
westzijde. Op deze manier blijft altijd een deel van de belangrijke noordoever intact. Gebieden met een
grondwaterpeil dieper dan 1,5 meter onder het maaiveld zijn over het algemeen niet geschikt voor de
aanleg van een poel.
Uitbreiding van zomen
Een zoom is een kruidachtige vegetatie direct langs een houtopstand of een struweel. De zoom verbindt
de houtopstand met het gras- of bouwland of de grasbegroeiing van het erf. Deze vegetatie bestaat
vooral uit hoog opschietende, overblijvende plantensoorten, zoals grazige planten en ruigtekruiden van
open terreinen, maar ook meer schaduw minnende soorten. Dankzij de combinatie van dekking en
voedsel heeft een zoom extra kwaliteit als leefgebied voor dieren.
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Figuur 30. Deels bestaat het park uit kort gemaaid gras met losstaande bomen.

Staan er in de zoom veel hoge planten die verstorend werken, zoals grote brandnetel en akkerdistel,
maai de zoom dan twee of drie keer per jaar. Voer het maaisel af of zet het op een hoop. Neemt het
aantal storingssoorten af en komen er meer laagblijvende kruiden, dan volstaat eenmaal per twee tot
vijf jaar maaien. Maai de zoom na het groeiseizoen, dan geeft u de planten de kans zaad te zetten. Maait
u de zoom minder dan eenmaal per jaar, overweeg dan om elk jaar bijvoorbeeld de helft van de
begroeiing ongemoeid te laten. Dit gedeelte vormt dan een belangrijke schuil- en overwinteringsplaats
voor dieren. U kunt natuurlijk ook eens in de drie of vier jaar maaien en dan iedere keer een derde,
respectievelijk een kwart van de oppervlakte doen. Wilt u de zoom als zoom behouden en niet tot een
struweel of beginnend bos laten ontwikkelen, verwijder dan geregeld jong opschot van struiken en
bomen. Doe dat in de herfst of winter.

Figuur 31. Voorbeeld van overgang van grasland naar bos via een zoom en mantelvegetatie.

Avonturenheuvel
De strook op de top van de avonturenheuvel moet uitgebreid worden naar de flank van de
avonturenheuvel om de sterk achteruit en verdwijnen de vlinders hier tegen te gaan. Verder is het
essentieel om deze locatie te verbinden met de vlindertuin via bloemrijke bermen van paden en
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natuurlijke oevers langs watergangen in het park. Alleen zodoende kan de achteruitgang van vlinders in
het park verholpen worden.
Takkenhopen
Takkenhoop, takkenwal of houtril. Het aanleggen van takkenhopen, takkenwallen of houtrillen door het
park heen biedt de mogelijkheid om snoei- en kaphout netjes en goedkoop weg te werken. Een
takkenwal of houtril is meestal een tot anderhalve meter hoog. Een takkenhoop kan twee meter hoog
worden. Zo’n takkenhoop, takkenwal of houtril heeft veel waarde voor natuur. Door een houtril of een
takkenhoop aan te leggen biedt u voedsel- en schuilgelegenheid aan vogels, zoals winterkoning, en
insecten. Ook doet u daarmee Wezel, Bunzing, Egel en de Gewone pad, een groot plezier. Een takkenwal
of houtril ziet er beter verzorgd uit dan een takkenhoop.
Leg een takkenhoop bij voorkeur op een rustig plekje in een houtopstand, dieren kunnen er dan snel en
veilig van profiteren. Leg dikke takken onderin en de dunnere er bovenop. Stort de takken niet los op
elkaar, maar steek ze zoveel vast mogelijk in de hoop. U kunt dan meer takken kwijt en de hoop is
steviger. Maak de hoop maximaal twee meter hoog. Heeft u veel takken, realiseer dan elders een
tweede hoop. Een takkenril biedt een leefplaats voor veel diersoorten. Sowieso geldt dat twee kleine
hopen meer waarde hebben voor de natuur dan één grote. In de loop van de tijd zal de hoop door
vertering lager worden. Er kunnen dus geregeld nieuwe takken toegevoegd worden.
Momenteel ligt alleen rond de vlindertuin een takkenril. Door uitbreiding van takkenrillen door het park
vindt een enorme inpuls voor aanwezigheid van biodiversiteit in het park plaats. Maak de takkenril of wal in de rand van een houtopstand of juist loodrecht daarop, om de toegang te beperken of juist te
verbeteren. Stapel de takken in de lengterichting, leg de dikkere takken onderin en de dunnere takken
daarbovenop. Mogelijk kunt u ook stobben onderin de takkenwal kwijt. Werk de takkentril netjes af
door de takken tussen paaltjes te klemmen. Deze kunnen meestal van het snoeihout gemaakt worden.
Het hout verteert langzaam. Bij de volgende onderhoudsbeurt kunt het snoeimateriaal vaak weer in
dezelfde houtril verwerkt worden. Verwerk geen snoeihout van fruitbomen met kankerplekken of
andere aantastingen in de hoop of wal om verspreiding van de ziekte naar gezonde bomen te vermijden.
Broedgelegenheden voor eenden
Om eenden veilig te kunnen laten broeden in het park zouden speciale broedkorven geplaatst kunnen
worden. Zo’n eendenbroedkorf is een met wilgentakken gevlochten nestgelegenheid om in het vroege
voorjaar de eieren onopvallend uit te broeden. Je kunt de broedkorf in een boom bij de waterkant
leggen of op een paar steunen vlak boven het slootwater plaatsen. Ook kan gebruik worden gemaakt
van broedeilandjes. Tussen de Oosterhoutlaan en het Belijnpad ligt een bebost eiland dat met name
door ganzen wordt gebruikt als broedeiland. Aanleg van kleinere drijvende planteneilanden, verspreid
over de bredere watergangen, bieden nestgelegenheid aan soorten zoals de Waterhoen die aldaar
gevrijwaard blijven van bijvoorbeeld verstoring door honden.
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Figuur 32. Voorbeeld van een kleine drijvend planteneiland.

Omvorming
Op drie locaties zijn in de loop der jaren bloemrijke ruigten veranderd in bramenstruweel (zie Figuur 33)
waardoor er een sterke afname is in biodiversiteit. De braam prefereert een stikstofrijke grond.
Oorspronkelijk kwam de soort hierdoor vooral voor op open, zonnige plaatsen in beuken- en
berkenbossen. Men treft de soort ook aan bij boszomen, langs wegranden en langs muren.
Tegenwoordig is de Gewone braam in heel Europa algemeen langs wegbermen, spoordijken en
kanaalbermen en in stadsparken. Vooral het aantal insectensoorten, waaronder bijvoorbeeld het Bruin
Zandoogje, is sterk verminderd door verruiging met de braam. Deze bramenvelden weer terugzetten
naar bloemrijk grasland is niet eenvoudig. Eerst moet de braam weggemaaid worden met een
bosmaaier en dan de wortelopslag uitgraven en zo veel mogelijk van het "fijnere" wortelsysteem uit de
grond halen. De nieuwe bloemrijke vegetatie moet jaarlijks gemaaid worden, waarbij minimaal 25%
blijft staan, om te voorkomen dat de braam terugkeert.

Figuur 33. De om te vormen bramenstruwelen (wit), herstellen Jueau-de-Boulesbaan (geel) en te onderhouden IJsvogelwandjes (ster).
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Aangezien ook de steile helling van de avonturenheuvel (met ingang naar de vleermuisbunker) met
braam begroeid is blijft voldoende braam in het park aanwezig voor vogels en kleine zoogdieren om in
te schuilen, broeden en voedsel te zoeken.
Andere verruigde overhoeken kunnen beplant worden met boompjes en struiken met verschillende
bloeiperioden. Ze kunnen dus als een kleine boomgaard aangelegd worden met verschillende
fruitbomen die veel nectar en stuifmeel produceren. Niet alleen bijen profiteren hiervan, ook amfibieën,
vogels en zoogdieren hebben baat bij de maatregelen. Tenslotte profiteert tevens de mens van het fruit
(pluk-natuur).
De ‘saaie’ groene grasmat die niet gebruikt wordt door de bezoekers van park de Oosterhout kunnen
‘omgetoverd’ worden tot weilanden vol bloemen en zelfs met orchideeën. Eerst dient er een nieuwe
laag grond aangebracht met weinig voedingsstoffen, er kunnen wat bolletjes gepoot worden en een
bloemrijk (inheems) graslandmengsel ingezaaid. Doordat er ook meegezaaide Ratelaars groeien, groeit
het gras langzamer en dat scheelt enorm in de beheerkosten. Ratelaar is namelijk een halfparasiet op
verschillende grassoorten. Het is een prachtig gezicht èn een belangrijk gebied voor bijen en vlinders.
De bloemen en de bollen zorgen in het vroege voorjaar voor nectar voor insecten en bijen. En natuurlijk
is het een mooi gezicht, zo’n fleurige berm. Na het maaien van de bermen blijft het maaisel een paar
dagen liggen. Het zaad valt eruit en krijgt het de kans om weer te ontkiemen. Het weghalen van het
maaisel (na die paar dagen) is essentieel. Zo wordt er namelijk voor een lagere voedselrijkdom gezorgd,
wat een hogere soortenrijkdom tot gevolg heeft.
Insecten helpen is behoorlijk complex. Louter en alleen de aanwezigheid van veel soorten bloemen leidt
pas tot biodiversiteit als de bijbehorende relaties met de insecten (en tal van andere organismen!) ook
aanwezig zijn. Specifieke plantensoorten hebben vaak algemene bezoekers voor nectar en/of stuifmeel,
maar ook hele specifieke relaties met zeldzame soorten. En zijn die soorten dan wel aanwezig in dat
nieuwe gebied? Veel wilde bijen nestelen ondergronds in de kale grond, in steilrandjes of in schrale
open vegetaties; landschapselementen die tegenwoordig dun gezaaid zijn. Bij de grondbewerking, die
vaak voorafgaat aan inzaai, kunnen bovendien de ondergrondse nestholletjes verloren gaan. Cyclische
continuïteit is voor veel levensgemeenschappen de basis van het bestaan. Ondoordacht, impulsief
enthousiasme – hoe aanstekelijk ook vanuit menselijk perspectief – helpt de biodiversiteit niet altijd, en
zeker niet op de lange termijn.
Aanpassingen vleermuisbunker
Tien jaar na aanleg blijkt de vleermuisbunker nog niet te zijn ontdekt door vleermuizen die willen
overwinteren. Door kleine aanpassingen, zal de Gewone grootoorvleermuis zich spoedig melden
gevolgd door de Watervleermuis:
o Snoeien van braam bij de ingang tot minimaal een meter onder de ingang. Hierdoor ontstaat een
betere zwermmogelijkheid bij de ingang wat de kans op gebruik vergroot.
o Door het opruwen van de uitvliegopening, die momenteel gemaakt is van glad beton, vergroot
de aantrekkelijkheid van beide gangen als verblijf.
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o Door het afspelen van de sociale roep van de Gewone grootoorvleermuis met een Batlure (soort
geluidsbox die op hoge toon geluid kan afspelen) tijdens de baltsperiode (april en augustus) is
deze soort naar de vleermuisbunker te lokken. Deze soort neemt vaak als eerste zo’n
winterverblijf in gebruik, waarna andere soorten vanzelf volgen.
o In de gangen zijn zelfgemaakte vleermuiskasten aan de muren gehangen om zodoende
wegkruipmogelijkheden te bieden. Echter aan de zijkanten, bovenin, zitten openingen waardoor
er een ongewenste luchtstroom in deze kasten ontstaat. Door deze openingen dicht te maken
vergroot de kans tot ingebruikname van deze kasten.

Figuur 34. Het is nog steeds wachten op de eerste overwinterende (gewone grootoor)vleermuis in het vleermuisverblijf onder de
avonturenheuvel.
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