
 
 

Groenspoor Noord-Holland© 

Het natuurnetwerk is voor provincie Noord-Holland de basis voor het behoud en 
herstel van de biodiversiteit. Maar alleen het natuurnetwerk is voor behoud en herstel 
van de biodiversiteit in Noord-Holland niet voldoende. Provincie Noord-Holland zoekt 
daarom middels de aanpak Groen Kapitaal (zie bijgevoegde infographic) naar 
mogelijkheden om ook buiten het Natuurnetwerk de biodiversiteit te behouden en 
ontwikkelen. Er wordt gezocht naar bestaande en nieuw te ontwikkelen 
“natuurcombinaties” die naast versterking van natuur ook andere maatschappelijk/ 
economische doelen dienen. Provincie Noord-Holland inventariseert op dit moment 
welke mogelijkheden er zijn voor het ontwikkelen van een fijnmazig natuurnetwerk: 
het Groenspoor Noord-Holland. De eerste inventarisatie vindt plaats in de omgeving 
Heiloo en Castricum. 

In dit natuurnetwerk wordt niet alleen de infranatuur langs wegen, waterwegen en 
spoorwegen meegenomen, maar ook het openbaar groen, groene burgerinitiatieven 
en particuliere tuinen. Dieren gebruiken het gemeentegroen en het privégroen als 
'stapsteen' om van de ene groene zone in de andere te komen. De particuliere tuinen 
zijn een nog niet zoveel toegepast, maar imposant potentieel. Interessant op dit vlak 
zijn bijvoorbeeld initiatieven als de regenwatertuin, tuinreservaten, “tegel eruit plant 
erin” en Vereniging Groei en Bloei.  

We zoeken dus naar antwoorden op de vraag of, en op welke manieren, lokale 
ideeën en initiatieven en te bundelen en te verbinden zijn met infranatuur en 
openbaar groen. Waar kunnen gezamenlijk “groensporen” aangelegd worden die de 
biodiversiteit vergroten en die aansluiten bij sociaal-economische doelen, of bij 
maatschappelijke thema’s als duurzame recreatie of duurzame voedselproductie? 
Zijn er plekken/routes waar we via een win-win veel effect kunnen bereiken? 

Een eerste mogelijkheid die onder andere boven komt drijven bij de inventarisatie is 
een ‘fruitbomenspoor’ rondom en door Heiloo en Castricum. Op het terrein van GGZ-
NHN (Landgoed Willibrordus) zijn al plannen voor het planten van fruitbomen die 
vanaf het landgoed een groene brug vormen naar de omgeving. Het Clusius College 
Castricum en het bijenlint Heiloo zijn ook enthousiast over het fruitbomenspoor. Zij 
zien naast voordelen op ecologische gebied (Bijenlint, imkervereniging) ook sociaal-
economische mogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld het samen met cliënten van 
Landgoed Willibrordus produceren en verkopen sap uit de regio door leerlingen van 
het Clusius. En op het gebied van recreatie: Noord-Holland kent straks haar eigen 
bloesemroute en regionale plukdagen. Of educatie: praktijklessen in het planten, 
snoeien, onderhoud van fruitbomen. De samenwerking tussen het Clusius-college, 
basisscholen en vereniging Groei en Bloei biedt hier veel kansen. Ook particulieren 
en moestuincomplexen zouden met hun fruitbomen kunnen aansluiten bij dit spoor. 



 
 

 

Een andere genoemde optie is een lint van bloeiende bermen die met speciale 
“icoon”-bloemen of planten de entree van de gemeente aanduidt.  
En het heggenspoor; bestaande uit het behoud en versterking van de 
heggenstructuur op de zandruggen van de gemeentes Heiloo en Castricum. Deze is 
meermalen genoemd door diverse stakeholders en een vanuit ecologisch, cultureel 
historisch en recreatief oogpunt belangrijk spoor. Ten slotte gaf ook de ontwikkeling 
van “ nieuwe natuur” in het kader van de aan te leggen afslag bij de A9 bij Heiloo 
allerlei mooie ideeën en oplossingen.  

We werken de pilot het komende najaar uit en de resultaten worden in ieder geval 
gepresenteerd op het congres Groen kapitaal op 25 november. Wellicht zijn we dan 
ook al bezig met de uitvoering . 

Als u interesse hebt, wil ik deze aanpak wel komen toelichten. 

Met vriendelijke groet, 

Mede namensTeam Groen Kapitaal, Provincie Noord-Holland 

Dorien Reiche, 
Projectleider Groenspoor Noord-Holland  

 

 

 

 

 

 


