september 2021

INFORMATIEBLAD

Natuurontwikkeling
Diemerscheg
De provincie Noord-Holland verbetert de natuur in de
Diemerscheg, een gebied ten oosten van Amsterdam, in
Diemen, Weesp en Muiden. Op verschillende locaties
verbeteren we de natuurverbindingen of komt er nieuwe
natuur. Hiermee wordt het leefgebied van (water)
zoogdieren en vogels vergroot. Het project draagt bij aan
Natuurnetwerk Nederland (NNN) en is deels
natuurcompensatie voor de bouwprojecten van
Rijkswaterstaat.
www.noord-holland.nl/diemerscheg

Diemerbos

Natuurdoelen
Het Diemerbos is al een mooi gebied met veel mogelijkheden om te
recreëren en van de natuur te genieten. Om de flora en fauna te
verbeteren gaan we verbindingen met andere natuurgebieden
maken en de biodiversiteit verhogen. Dit is belangrijk voor onder
andere de Noordse woelmuis, otter en vogels. In deze flyer vindt u
hier meer informatie over.
Dit natuurproject is gericht op uitbreiding en verbetering van het
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit is het Nederlands netwerk
van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk
moet natuurgebieden beter met elkaar verbinden.

Ook in het Diemerbos verbeteren we de natuur en natuurverbindin-

Met het project Natuurontwikkeling Diemerscheg worden ecologi-

gen, met daarnaast enkele kleinere gebieden in de ‘oksels’ van de

sche verbindingen versterkt. Door deze verbindingen te maken,

snelwegen A9 en A1. Het Diemerbos staat bekend als een plek voor

kunnen dieren heen en weer tussen natuurgebieden. Op die manier

natuur en recreatie. Eerder hebben we een fietspad opgeknapt en

vergroten we hun leefgebied en daarmee de overlevingskansen van

naast het inrichten van de natuur wordt een ruiterpad aangelegd en

zeldzame soorten of dieren die kwetsbaar zijn.

een vogeluitkijkhut verplaatst. Ook wordt rekening gehouden met
het uitlaten van honden. Recreatie komt aan de rand van de

Ook vergroten we de biodiversiteit. Bijvoorbeeld doordat we

gebieden, om de natuur niet te storen.

kruidenrijk grasland en vochtige hooilanden creëren, waar een grote
diversiteit aan bloemen en planten groeit. Op deze locaties kan een
veelheid kan een veelheid aan vlinders en libellen leven. Op de
volgende pagina zijn per locatie de natuurdoelen aangegeven.
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Kaart
Dit is een uitsnede uit de kaart van het
project Natuurontwikkeling Diemerscheg.
Te zien is dat rondom het Diemerbos op 4
plekken de natuur wordt verbeterd: dit zijn
de donkergroene zones. De lichtgroene
delen zijn al natuur (Natuurnetwerk

A1.1 Meerveld

A1.3 Bethlem

Nederland, NNN). De oranje pijl geeft aan
hoe diersoorten zich van noord naar zuid
verplaatsen. Als de natuur verbetert in de
donkergroene zones, kunnen dieren zich
verder verplaatsen richting het noorden. De
gele strepen zijn faunapassages of fauna

A1.4 Gemeenschapspolder

uittredeplaatsen (FUP), dit zijn
voorzieningen die helpen dieren uit het
water te komen zodat ze zich verder kunnen
verplaatsen richting andere leefgebieden.

A1.5 en A1.6

Beoogd resultaat

Natuurdoelen

Doelsoorten

A1.1

NNN

Kruiden- en faunarijk grasland,
Haagbeuken / Essenbos

Noordse woelmuis, heikikker, libellen, bever, waterspitsmuis, rugstreeppad en ringslang

A1.3.

NNN

Kruiden- en faunarijk grasland,
Haagbeuken / Essenbos

Otter, bever, ringslang en moerasvogels.

A1.4

NNN, Kwaliteitsimpuls,
Recreatieve toegang
gebied, Nieuw te realiseren

Kruiden- en faunarijk grasland,
Vochtig hooiland (droog, geen
moeras) Haagbeuken / Essenbos

Heikikker, rugstreeppad, (laagveen)libellen, gestreepte
waterroofkever en ringslang.

A1.5
en
A1.6

Geen NNN, Recreatieve
toegang gebied

Kruiden- en faunarijk grasland

Heikikker, rugstreeppad, (laagveen)libellen, gestreepte
waterroofkever en ringslang.
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Huidige situatie

Einddoel: vochtig hooiland

Huidige situatie

Einddoel: haagbeuken / Essenbos

Huidige situatie

Einddoel: kruiden- en faunarijk grasland
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