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INLEIDING
De provincie Noord-Holland heeft het voornemen een natuurverbinding binnen het grondgebied van de
gemeente Laren te realiseren over de provinciale weg N525 Hilversumseweg gelegen tussen de Zuiderheide
en de Westerheide.
Deze verbinding vormt de laatste schakel in het netwerk van natuurbruggen en ecologische verbindingszones
in het Gooi. En vormt een belangrijke opgave voor de afronding van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in
de regio, zodat een ecologisch goed werkend netwerk van natuurgebieden ontstaat dat voldoet aan de door
de EU gestelde eisen (Natura2000 doelstellingen). Het NNN richt zich op het realiseren van de restanttaakstelling natuur (circa 2000 ha NNN) en het opheffen van de barrièrewerking veroorzaakt door de
infrastructuur tussen de natuurgebieden (circa 20 knelpunten door wegen, spoorlijnen en vaarten). Daarbij
gaat het om het creëren van een robuust ecologisch systeem waarin ruimte is voor natuurlijke processen en
waarin de natuurlijke potenties (de gradiëntrijke overgang en schoon kwelwater) worden benut.
Het project is onderdeel van het programma Gooi en Vechtstreek 2016-2020. Bestuurders namens alle
betrokken gebiedspartijen vormen samen de Stuurgroep Gooi en Vechtstreek. De Stuurgroep is
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit programma.
De provincie werkt in dit project intensief samen met de gemeente Laren, de gemeente Hilversum, en de
stichting Goois Natuurreservaat (GNR).
Om de natuurverbinding goed te laten functioneren is een juiste aansluiting nodig op het aanliggende bosen heidegebied. Daartoe zal een heidecorridor moeten worden gerealiseerd in het bosgebied ten oosten van
en een meer bosvorming ten westen van het kunstwerk. Het kunstwerk, de heidecorridor en het bosgebied
samen worden hierna natuurverbinding genoemd.

DOEL VAN DE NATUURVERBINDING
De natuurverbinding heeft als doel een goede uitwisseling van de doelsoorten tussen de natuurgebieden
mogelijk te maken. De doelsoorten en de achtergronden hiervan zijn opgenomen in het rapport
Ontsnipperingsplan N525, Advies voor het ontwerp en de positionering van een faunapassage; E.A. van
der Grift, Alterra, juli 2017 rapportnr. 2823.
De natuurverbinding gaat gepaard met de aanleg van:
• een kunstwerk om de N525 te kunnen passeren. Het kunstwerk is geschikt voor de geselecteerde
doelsoorten uit het rapport Ontsnipperingsplan N525;
• indien nodig en afhankelijk van het ontwerp, aansluitende grondlichamen;
• een natuur-technische inrichting van de natuurverbinding en de grondlichamen/toelopen
geschikt voor de geselecteerde doelsoorten uit het rapport Ontsnipperingsplan N525;
• een heidecorridor door het bosgebied oostelijk van het kunstwerk;
• bosvorming op het heidegebied westelijk van het kunstwerk ter compensatie van eventuele
boskap aan de oostzijde;
• wildrasters langs de Hilversumseweg;
• aanleg van geleiding voor de dieren;
• visuele afscherming van de weg;
• aanpassing van de recreatieve ruimte / wandelpaden;
KADERS
Kader voor het werk is het beleid van de provincie Noord-Holland. Dat de natuurverbinding bij de N525
er komt, geschikt voor de in het rapport Ontsnipperingsplan N525 opgenomen doelsoorten, is het
uitgangspunt.
Overige uitgangspunten zijn:
Het advies en de conclusies van het Alterra-rapport 2823 “Ontsnipperingsplan N525”;
Het rapport “Landschappelijk kader N525” van de provincie Noord-Holland;
Het zg. “vlekkenplan”, de visualisatie van randvoorwaarden vanuit adviezen en beleid;
Het vastgestelde Programma Natuurontwikkeling (PNO) van de provincie Noord-Holland;
Behoud en bescherming van het Rijksmonument Schapenkamp Laren 2 inclusief
beschermingszone;
Zoveel mogelijk rekening houden met aanwezige landschappelijke, recreatieve en
cultuurhistorische waarden, patronen en elementen;
Minimaliseren van hinder/overlast voor de omwonenden bij uitvoering van het vastgestelde
provinciaal natuurbeleid;
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De richtprijs van de natuurverbinding is ca. € 4 mln;
De voorgestelde alternatieven zullen voorafgaand aan het uitbrengen van het advies getoetst
worden door de ARO (landschap);
De doorlooptijd van het werk van de begeleidingsgroep is ca. 6 maanden.

LIGGING PLANGEBIED
De toekomstige ligging van de natuurverbinding is bepaald tussen de voormalige paardenpensionstal de
Schaapskooi en het terrein van het drinkwaterpompstation Hilversumseweg van Vitens. In onderstaand
vlekkenplan is te zien waar de locatie voor de natuurverbinding gepland staat.

ONTWERPOPGAVE
De provincie Noord-Holland heeft een vlekkenplan opgesteld (zie de afbeelding hierboven). Dit is niet meer
dan een globaal beeld van waar de natuurverbinding moet komen en welk ruimtebeslag dat met zich mee
brengt. Dit vlekkenplan wordt door een ontwerpbureau verder uitgewerkt in één of meerdere ontwerpen voor
de natuurverbinding.
De realisatie van de natuurverbinding gaat gepaard met een rustzone rondom de het kunstwerk van minimaal
150 m1 e.e.a. conform het bovengenoemde Alterra-advies. Hiervoor is het noodzakelijk dat wandelpaden en
-routes worden afgesloten voor recreatief gebruik c.q. worden omgelegd. Dit zal invloed hebben op het
recreatieve gebruik van het gebied.

OPDRACHT KLANKBORDGROEP
Binnen de klankbordgroep worden meningen, kennis en inzichten door betrokkenen uit de omgeving gedeeld
met de kerngroep en het ontwerpbureau. Het ontwerpbureau vult de ontwerprol in.
De klankbordgroep gaat op basis van het gemaakte ontwerp (of ontwerpen) in gesprek over de effecten van
de realisatie van de natuurverbinding op de omgeving en doet voorstellen om deze, zo goed als mogelijk is,
op te vangen. De uitkomsten van deze discussie(s) en verbetervoorstellen rapporteert de klankbordgroep in
haar advies aan de Stuurgroep Gooi en Vechtstreek.
De provincie stelt samen met de kerngroep een opdracht op voor een ontwerpbureau voor het maken van
één of meerdere ontwerpen van de natuurverbinding. Er worden enkele geschikte bureaus gevraagd om een
offerte uit te brengen. De kerngroep en klankbordgroep selecteren, na een presentatie door deze partijen,
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een ontwerpbureau om het vervolgtraject mee in te gaan. De provincie Noord-Holland verzorgt de formele
opdrachtverlening.

RESULTAAT
De ontwerpen in combinatie met de voorstellen voor het omgaan met de (omgevings)effecten van de
realisatie van de natuurverbinding leiden tot een advies van de klankbordgroep aan de Stuurgroep Gooi
en Vechtstreek. De Stuurgroep Gooi en Vechtstreek doet op basis van het advies een voorstel aan het
College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland voor realisatie van de natuurverbinding N525.
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