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Inleiding 

 

 
 
 

De gemeente Oegstgeest wil de Klinkerbergerplas herinrichten. Daarmee 

wil zij 3 hoofddoelen bereiken: 

 Het versterken van de recreatieve mogelijkheden. Naast wandelen, 

zwemmen en hardlopen zijn ook andere activiteiten mogelijk. Hierdoor is het 

gebied aantrekkelijk voor omwonenden, inwoners van Oegstgeest en 

recreanten uit de regio 

 Het verhogen van de biodiversiteit door meer variatie in beplanting aan te 

brengen of te laten ontstaan door aangepast beheer 

 Het zodanig inrichten van het gebied, dat de biodiversiteit wordt verhoogd 

en de onderhoudskosten worden verlaagd. 

 

De Klinkenbergerplas is nu al een belangrijk natuur- en recreatiegebied voor allerlei 

doelgroepen. Ook heeft de waterrijke locatie een duidelijke regionale functie met 

bezoekers uit de Leidse regio, de Duin- en Bollenstreek en zelfs daarbuiten.  

De grootste groep bezoekers vormen wandelaars met één of meer honden. In alle 

jaargetijden genieten zij van de vergezichten, de plassen met hun rietkragen, de 

talrijke vogels en de groene omgeving. 

Honden welkom 

Als Platform Hondenvrienden willen wij de Klinkenbergerplas behouden als 

wandelgebied waar mensen met loslopende honden welkom blijven. Net zoals in de 

huidige situatie. Wij ondersteunen de visie om de biodiversiteit te vergroten. Ook 

zien wij ruimte voor een versterking van recreatieve voorzieningen en elementen, 

mits deze qua gebruik en uitstraling passen in de natuurlijke omgeving. En 

bijdragen aan de rustige uitstraling die het gebied nu heeft. In deze notitie dragen 

we ideeën aan voor beide doelstellingen, waarbij we ook de beoogde verlaging van 

de onderhoudskosten meenemen.  

Actief deelnemen 

Wij nemen actief deel aan het participatieproces, dat wordt gestimuleerd en 

gefaciliteerd door de gemeente. In onze visie zijn wij te gast in elk gebied waar wij 

wandelen. Dat geldt voor elke andere bezoekersgroep. Daar hoort volgens ons ook 



 4 

respectvol en verantwoordelijk gedrag bij. Onze visie daarop komt in deze hele 

notitie terug, zoals bijvoorbeeld in onze Uitgangspunten. 

De Klinkenbergerplas heeft een warme plek in onze harten. Dat geldt ook voor 

andere belanghebbenden en gebruikers, zoals andere wandelaars, de omwonenden, 

natuurliefhebbers, vogelaars, hardlopers, vissers, zonnebaders, zwemmers, kleine 

kinderen en de oudere jeugd. ‘De Klink’ is van ons allemaal. Als Platform 

Hondenvrienden hebben we daarom diverse doelgroepen actief gevraagd naar 

ervaringen en wensen. U vindt de weerslag van die gesprekken in deze notitie 

terug. 

Concrete voorstellen 

In deze notitie doen we concrete voorstellen. Daarbij laten we ook zien dat het 

eventueel mogelijk is om doelgroepen van elkaar te scheiden door het gebruik van 

natuurlijke barrières met een heel hoge natuurwaarde. We hopen dat de gemeente 

deze voorstellen meeneemt in haar Uitgangspunten voor herinrichting/visie, die 

voorafgaan aan het Voorlopig Ontwerp. 

Verder bieden wij ons aan als gesprekspartner voor de gemeente om haar beleid 

t.a.v. honden te optimaliseren. 

 

Deze notitie is op 17 december 2015 aangeboden aan de gemeente Oegstgeest en 

de gemeenteraad van Oegstgeest. Ook in 2016 blijven wij ons actief inzetten in het 

participatieproces, dat onderdeel is van het herinrichtingsproject Klinkenbergerplas.  
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Platform Hondenvrienden 

 
 

 

Hondenvrienden (met en zónder hond) uit Oegstgeest, Sassenheim, 

Warmond, Voorhout, e.o. hebben zich verenigd in het onafhankelijke 

Platform Hondenvrienden.  

 

We richten ons op het hondenbeleid en ‘hondenthema’s’ in de gemeenten 

Oegstgeest en Teylingen. Daarbij zijn de losloopgebieden essentieel voor het 

welzijn van honden en hun eigenaren. Vandaar dat we actief willen bijdragen aan 

de gedachtewisseling rond de herinrichting van de Klinkenbergerpas. 

 

We maken gebruik van de kennis en inbreng van deskundigen zoals dierenartsen, 

hondengedragstherapeuten en hondenscholen. Ook gaan wij te rade bij o.a. de 

Dierenbescherming, Koninklijke Hondenbescherming, Vogelbescherming en 

Vlinderstichting.  
 

Ruim 1500 steunbetuigingen 

Platform Hondenvrienden komt voort uit zijn voorganger ‘Platform Hondenvrienden 

Teylingen’, dat in 2007 is opgericht. Wij krijgen steun van vele hondeneigenaren en 

-liefhebbers in Oegstgeest, Teylingen en daarbuiten. Aan onze oproep om ons te 

steunen m.b.t. de Klinkenbergerplas geven mensen massaal gehoor.  

 

De teller staat nu op ruim 1500 steunbetuigingen (d.d. 17-12-2015). Hiervan zijn 

er 350 afkomstig van inwoners uit Oegstgeest. Daarnaast is er groot draagvlak in 

Sassenheim (425), Voorhout (397) en Warmond (199).  

 

Uit de steunbetuigingen blijkt verder dat mensen uit de hele Leidse regio en de 

Duin- en Bollenstreek naar de Klink komen. Uit de reacties blijkt bovendien dat het 

plassengebied ook bezoekers van daarbuiten bekoort en lokt. We verwachten dat 

het aantal steunbetuigingen de komende tijd nog zal toenemen.   

 

Platform Hondenvrienden wil: 

 Actief bijdragen aan de (her)ontwikkeling van gebieden m.b.t. het wandelen 

met (loslopende) honden, zoals bij de Klinkenbergerplas in Oegstgeest 

 Draagvlak creëren voor onze ideeën en actief bijdragen aan een goed 

functionerend hondenbeleid in gemeenten 

 Namens de hondeneigenaren en –liefhebbers fungeren als aanspreekpunt, 

spreekbuis en klankbordgroep voor bijvoorbeeld de gemeente 

 De beeldvorming van de hond als ‘overlast veroorzakende poepmachine’ 

veranderen en de aandacht verleggen naar de eigenaar, die immers 

verantwoordelijk is voor het gedrag van de hond. 

https://hondenvriendenteylingen.wordpress.com/klinkenbergerplas/
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Uitgangspunten 

 

 

 

 

Platform Hondenvrienden hanteert de volgende uitgangspunten: 

 

 Een eigenaar of begeleider is verantwoordelijk voor de hond en zijn gedrag 

 

 Eigenaren/begeleiders van honden dienen hondenpoep altijd op te ruimen 

 

 Iedere hondeneigenaar of -begeleider dient opruimmateriaal bij zich te 

hebben, zodat hij/zij niet afhankelijk is van de aanwezigheid van zakjes bij 

een afvalbak 

 

 Meer afvalbakken (met zakjeshouder) op de juiste plekken leidt tot méér 

opruimen van hondenpoep 

 

 Handhaving van de plicht om hondenpoep op te ruimen 

 

 Aanlijnplicht binnen de bebouwde kom (tenzij anders aangegeven, zoals bij 

de losloopgebieden) 

 

 Geen aanlijnplicht buiten de bebouwde kom (tenzij dat op bepaalde plekken 

beter of veiliger is, zoals bijvoorbeeld bij sportvelden en speelterreinen, en 

drukke wegen) 

 

 Behoud van alle bestaande losloopgebieden in zowel Oegstgeest als 

Teylingen, omdat er veelvuldig over en weer wordt gewandeld. Met 

suggesties voor verbeteringen en uitbreiding. 
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De plek van de hond (en eigenaar) in onze samenleving 

 

 

 

 

Nederland telt bijna 2 miljoen honden. Circa een op de vijf huishoudens 

heeft een hond in huis.  Honden (en hun eigenaren) verdienen een plek in 

onze samenleving, want: 

 Van oudsher zijn honden trouwe metgezellen van mensen. 

Tegenwoordig zijn honden niet alleen geliefde gezelschapsdieren, maar 

worden ze bijvoorbeeld ook ingezet in de ontwikkeling van autistische 

kinderen, als hulpzoekers voor mensen met epilepsie en als aaihonden bij 

demente ouderen. Ook zijn er speciaal opgeleide politie- en reddingshonden.  

 

 Honden zijn goed voor onze gezondheid en ons welzijn.  

Hondeneigenaren hebben vaker een lager cholesterolgehalte en een lagere 

bloeddruk dan mensen die geen viervoeter in huis hebben, blijkt uit diverse 

onderzoeken. Honden helpen ook stress te verminderen. “Hondenbezitters 

bezoeken minder vaak de huisarts en herstellen sneller na ziekte. Dat 

scheelt de samenleving veel kosten”, aldus de Koninklijke 

Hondenbescherming. Ook beleven mensen meestal veel vreugde aan (het 

gezelschap van) een hond, wat bijdraagt aan hun welzijn. 

 

 Honden zijn goed voor ons sociale leven.  

Wie met de hond wandelt, ontmoet anderen, met en zonder viervoeter. 

Contact is veelal snel en makkelijk gemaakt.  

 

 Hondeneigenaren vervullen een belangrijke sociale functie in de 

gemeenschap.  

Doordat honden meerdere keren per dag buitenlucht en beweging nodig 

hebben, zijn hondeneigenaren veel op straat. Van onze achterban weten we 

dat velen zich actief opstellen. Op het terrein van de Klinkenbergerplas 

ruimen diverse mensen afval op dat door anderen is achtergelaten. Zowel 

kleinschalig (“Als ik de poep van mijn hond opruim, pak ik ook rommel op, 

die verderop in het gras ligt. Vooral glasscherven zijn gevaarlijk”) als in 

groter verband (“In de periode dat er veel bezoekers zijn, nemen we in ons 

groepje altijd vuilniszakken mee om zoveel mogelijk rotzooi op te ruimen, 

die we op onze wandeling tegenkomen”). 
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 Hondeneigenaren spelen een belangrijke rol in het verhogen van de 

veiligheid.  

Mensen met een hond zijn immers veel op straat; ook ’s avonds laat en als 

het slecht weer is. De politie: “Hondenbezitters zijn meerdere keren per dag 

op straat, ook ’s avonds. Er is altijd een kans dat zij iets gezien hebben. 

Daar houden we wel rekening mee en we proberen dat te benutten in ons 

opsporingswerk.” 

 

Een voorbeeld hiervan is Waaks!, een samenwerkingsproject van de politie, 

de gemeente Utrecht en hondenbezitters. Doel is de veiligheid in de wijk te 

verhogen. Alertheid bij mensen die hun hond uitlaten, maakt het mogelijk 

om bijvoorbeeld woninginbraak, autokraak of andere criminaliteit tegen te 

gaan. 
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Hondenbelasting en ontwikkeling hondenbeleid 

 
 

 
 

De herinrichting van de Klinkenbergerplas biedt ook de mogelijkheid om 

het hondenbeleid in Oegstgeest te optimaliseren. Wij dringen erop aan die 

kans te benutten.  

 

Diverse gemeenten geven serieus invulling aan hondenbeleid, zoals bijvoorbeeld 

buurgemeente Teylingen, maar ook de gemeente Drimmelen, die op de eigen 

website stelt: “De gemeente Drimmelen is blij met honden. Honden hebben een 

belangrijke rol, want ze zorgen voor beweging, sociale contacten, sociale controle 

en veiligheid op straat. Kortom, honden zijn goed voor ons en voor de 

samenleving!” 

Hoe zou het zijn als de gemeente Oegstgeest straks hetzelfde kan zeggen? Wij 

willen daaraan graag onze bijdrage leveren en geven hierbij alvast een schot voor 

de boeg. 

Hondenbelasting  

De gemeente Oegstgeest int hondenbelasting. De opbrengst in 2016 wordt 

geraamd op € 100.000,-. Deze belasting is in principe bedoeld ter dekking van de 

kosten van taken die de aanwezigheid van honden met zich meebrengt. De meest 

tot de verbeelding sprekende taak hierbij is de opruimen van de uitwerpselen. 

Overigens kent de hondenbelasting geen kostendekkendheidsbeginsel. Net als bij 

de OZB kan de gemeente de inkomsten uit hondenbelasting vrij besteden.  

 

De gemeente Oegstgeest heeft dus een inkomstenbron, die zij kan aanwenden om 

hondenbeleid te optimaliseren en meer te gebruiken als een zogeheten 

doelbelasting. Overigens zijn hondenbelasting en hondenbeleid nergens 

automatisch met elkaar verbonden. In de afgelopen jaren hebben verschillende 

gemeenten de hondenbelasting juist afgeschaft. Dat hoeft een actief hondenbeleid 

echter niet in de weg te staan, zoals de gemeente Teylingen laat zien. 

 

Hondenpoep  

Een actief hondenbeleid heeft een positieve invloed op een van de grootste 

ergernissen in onze samenleving: niet-opgeruimde hondenpoep.  

 

De Koninklijke Hondenbescherming vindt het “zonde, voor de omgeving én voor de 

hond en zijn baas”, dat hondenpoep nog steeds zo’n grote bron van ergernis is. 

“Juist door hondenpoepoverlast worden honden uit steeds meer gebieden geweerd. 

Onnodig! Enerzijds is het de taak van de gemeente om te zorgen voor voldoende 

hondenpoepbakken, anderzijds is het aan de hondenbezitter om op te ruimen.” 
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Rol van de gemeente 

Uit praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland blijkt dat het anders kan. Het is 

dan wel nodig dat gemeenten beseffen dat zij onmisbaar zijn in het tot stand 

(kunnen) brengen van een goed werkend hondenbeleid, dat draagvlak heeft binnen 

de doelgroep van hondeneigenaren.  

 

In de bijlagen van onze notitie vindt u ter inspiratie de folder Positief hondenbeleid 

in 10 punten, met adviezen voor gemeentelijk hondenbeleid van de Koninklijke 

Hondenbescherming. We juichen het toe als de Klinkenbergerplas de opmaat vormt 

tot een ‘echt’ hondenbeleid in Oegstgeest. Zoals gezegd, willen wij de gemeente 

daarin actief bijstaan in onze rol als adviseur, doelgroepkenner en klankbord. 

 

We willen hier de folder gebruiken als een ‘kapstok’ om nog een aantal zaken naar 

voren te brengen, die van belang zijn in een goed functionerend gemeentelijk 

hondenbeleid. Zoals: 

 

 Betrek hondeneigenaren actief.  

Plaatselijk hondenbeleid kan pas succesvol zijn als het kan rekenen op 

steun, omdat er rekening is gehouden met de wensen en behoeften van de 

doelgroep. 

 

 Faciliteer het opruimen van hondenpoep.  

Bij het bestrijden van poepoverlast dienen zowel de hondeneigenaar als de 

gemeente een actieve houding aan te nemen. Het baasje moet opruimen. 

En de gemeente moet ervoor zorgen dat er voldoende faciliteiten, zoals 

uitlaatvelden en afvalbakken met zakjeshouders, aanwezig zijn, Zo wordt 

het de hondenbezitters ook mogelijk gemaakt om verantwoord met hun 

hond om te gaan. 

 

 Pak alleen de weinige, échte overlastveroorzakers aan.  

Het is vaak een kleine groep die zich niet aan de regels houdt. Vanuit 

toezicht en handhaving is een gerichte aanpak mogelijk. Dit kan ook bewust 

wijk- of plekgericht zijn. 

 

 Stimuleer goed gedrag.  

De gemeente kan bijvoorbeeld gaan samenwerken met gecertificeerde 

hondenscholen die voldoen aan bepaalde voorschriften, die het hondenbeleid 

ondersteunen vanuit educatie in alle facetten van verantwoord 

‘hondhouderschap’. Te denken valt aan: gewenst gedrag van hond en 

eigenaar in de openbare ruimte, het kennen van de plaatselijke regels, etc. 

Wellicht kan de eigenaar bij het behalen van een speciaal diploma een 

korting op de hondenbelasting verdienen.  
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 Stel identificatie en registratie (I&R) voor honden verplicht.  

Niet alleen heeft een goedwillende eigenaar zijn hond bij vermissing veel 

sneller terug, een I&R-plicht leidt ook tot een kostenbesparing m.b.t. de 

opvang van zwerfdieren. 

 

 Creëer voldoende losloopgebieden (zie het volgende hoofdstuk). 

Beweging voor de hond is van groot belang voor zijn lichamelijke en 

geestelijke gezondheid. 
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Het belang van de Klinkenbergerplas 

 
 

 
 

Voor wandelaars met een hond is de Klinkenbergerplas van essentieel 

belang. Dat honden er mogen loslopen, is van onschatbare waarde. 

Daarom trekt het gebied niet alleen wandelaars uit Oegstgeest en directe 

omgeving, maar uit de hele Leidse regio, de Duin- en Bollenstreek en 

daarbuiten. Heel veel mensen lopen er dagelijks of meerdere keren per 

week. 

 

Het belang van losloopgebieden 

Voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van een hond is loslopen noodzakelijk. 

Een wandelgebied als de Klinkenbergerplas waar honden mogen loslopen, is 

ontzettend belangrijk voor hen. Zo kunnen ze daar in hun eigen tempo rondlopen, 

snuffelen en spelen met andere honden. Bovendien is er ruimte om de relatie 

tussen de eigenaar en de hond te verdiepen door spel en training en door gewenst 

gedrag aan te leren. 

 

Een hond die altijd is aangelijnd en/of te weinig (vrij) kan bewegen, raakt 

gestresst. Dit kan zich uiten in ongewenst gedrag. Zo'n hond wordt vervelend, gaat 

zichzelf krabben of bijten en/of overmatig lang en hard blaffen. Dit laatste geeft 

overlast aan buren en andere omwonenden. Verder kan een te vaak aangelijnde 

hond allerlei kwalen ontwikkelen, zoals overgewicht of – bij jonge honden – een 

gebrek aan spierweefsel. 

 

Het belang voor onszelf 

Wandelgebieden zijn niet alleen belangrijk voor onze honden, maar vooral ook voor 

onszelf. We hebben er de ruimte om met onze honden te spelen en te bewegen. Als 

we door ouderdom of andere oorzaken niet meer (zo goed) kunnen bewegen, zijn 

de losloopgebieden helemaal belangrijk voor hondeneigenaren.  

 

Geleide- en hulphonden 

Ook voor geleide- en hulphonden is het bijzonder belangrijk om te kunnen 

ontspannen door los te lopen. “Een blindengeleidehond is voortdurend buiten aan 

het werk. Dat kost heel veel inspanning. Daarom is de Klinkerbergerplas zo 

belangrijk voor ons. Mijn hond moet dagelijks los kunnen lopen, even met andere 

dingen bezig kunnen zijn”, vertelt een blinde Warmonder.  

 

Volgens hem verstrekt KNGF Geleidehonden alleen honden als er een losloopgebied 

in de omgeving is. Voor hem is het ook essentieel dat de Klink een wandelgebied 

blijft, waar fietsen verboden is. “Op andere plekken, zoals bijvoorbeeld op 

Koudenhoorn, passeren fietsers mij en mijn hond meestal rakelings. Dat is 

stressvol, voor mij en de hond.” 
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Een inwoonster uit Oegstgeest heeft een hulphond voor haar dochter met autisme. 

“Ze is heel angstig. Tot de komst van onze hond durfde onze dochter niet alleen 

thuis te zijn en had ze moeite met ‘het leven’. De hond voelt haar heel goed aan en 

maakt haar leven een stuk prettiger. Ze heeft iets om voor te leven, heeft het 

gevoel dat er een wezen is dat haar begrijpt. Door de hond heeft de rest van het 

gezin meer vrijheid gekregen. Onze dochter durft nu met de hond alleen thuis te 

blijven.” De moeder pleit ervoor dat de Klinkenbergerplas losloopgebied blijft. “Ik 

loop er 2 tot 3 uur per dag. Als ik dat niet doe, raakt onze hond overprikkeld. Ze is 

heel gevoelig voor de stemmingen van onze dochter en moet zich daarom 

regelmatig ontladen.” 

 

Vrij wandelplezier 

Uit de vele reacties die wij krijgen, blijkt dat mensen zich zorgen maken. Niet alleen 

over het welzijn van de hond, omdat nu nog onduidelijk is of het loslopen op de 

Klink in zijn huidige vorm mogelijk blijft.  

 

Er zijn ook zorgen over het eigen welzijn. Verreweg meeste hondeneigenaren gaan 

waar de hond gaat. Wij wandelen en recreëren het grootste deel van onze tijd mét 

onze hond. Zodra wij ergens niet meer samen welkom zijn of alleen met 

aangelijnde hond, raakt dat ons ook in ons wandelplezier en onze beleving van 

vrijheid. We hopen dat de gemeente Oegstgeest zich realiseert welke waarde de 

Klinkenbergerplas voor ons vertegenwoordigt. Dat zij beseft dat wandelgebieden 

waar loslopende honden welkom zijn, uitermate schaars zijn.  

 

Hierbij verwijzen wij ook naar de notitie Een hond moet hond kunnen zijn, die 

hondengedragstherapeut Janette Haring uit Oegstgeest heeft geschreven (zie 

Bijlagen). Daarnaast voelen wij ons zeer gesteund door alle mensen zónder hond, 

die ons hun steunbetuiging mailen. Zoals iemand uit Oegstgeest schrijft: “Wij zijn 

geen hondenbezitters, maar begrijpen ten volle wat voor plezier heel veel mensen 

hebben met hun honden op deze plaats. Gelukkige mensen, gelukkige honden en 

gelukkige passanten. Wat wil je nog meer?” 

Reflectie op onszelf 

We beseffen heel goed dat honden en hun eigenaren onderdeel zijn van een 

gemeenschap, waarin mensen andere percepties kunnen hebben over deze 

viervoeters en hun baasjes. 

 

Mensen kunnen bang zijn voor honden, ze vervelend of vies vinden. Daarom is het 

belangrijk dat iedere eigenaar en begeleider (zoals een hondenuitlaatservice) 

daarvan doordrongen is en het gedrag daarop afstemt. Natuurlijk is er ook die 

grote bron van ergernis: niet-opgeruimde hondenpoep. Ook daaraan is iets te 

doen, onder meer via een actief en gedragen hondenbeleid, zoals eerder 

aangegeven. 

Plek voor iedereen 

Wij vinden het belangrijk dat doelgroepen respectvol met elkaar omgaan. Als 

Platform Hondenvrienden willen we daar ook actief aan bijdragen. Het mag niet zo 
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zijn dat overlast veroorzakende individuen (met of zonder hond) het voor anderen 

binnen de doelgroep verpesten.  

 

Daarom vinden wij het belangrijk om de herinrichting van de Klinkenbergerplas 

vorm te geven door te praten met iedereen die daar belang bij heeft. U vindt in 

deze notitie terug dat we daarmee al een begin hebben gemaakt. We werken 

samen met onder meer de Vogelwerkgroep Teylingen, die al jarenlang vogels telt 

en waarneemt op en rond de plassen. Ook hebben we gesproken met 

vertegenwoordigers van, en ‘leden’ uit, allerlei doelgroepen, zoals vissers, 

hardlopers, ouders met kinderen, etc., maar ook met één van de ‘horeca-

ontwikkelaars’. 

 

Net als elke andere bezoeker zijn ook wandelaars met een loslopende hond te gast 

in dit gebied. Dit betekent dat we rekening met elkaar dienen te houden. Volgens 

ons is dat een kleine moeite en gaat het eigenlijk ook al heel goed. Wij zijn wel 

voorstander van een bord met ‘gedragsregels’ voor alle bezoekers van het gebied.  

 

Hondenuitlaatservice (HUS) 

Juist omdat de Klinkenbergerplas zo’n fantastisch en afwisselend wandelgebied is, 

maken diverse hondenuitlaatservices er graag gebruik van. 

Er is verschil. In gedrag (rekening houden met anderen), in aantal honden, in 

opruimen van hondenpoep, in controle (appèl) over loslopende honden, etc. 

Vanuit alle doelgroepen komen er wel opmerkingen over groepen (loslopende) 

honden. Wij zijn bezig om in beeld te krijgen welke hondenuitlaatservices er lopen 

en proberen met hen in contact te komen. Vanuit deze contacten kunnen 

voorstellen worden gedaan om de huidige situatie te optimaliseren. 

 

Aanlijnplicht 

Nu mogen honden overal loslopen. Alleen aan de westzijde geldt een aanlijnplicht 

voor honden van 1 april tot 1 oktober. Wij stellen voor om het badseizoen te kiezen 

als uitgangspunt voor een aanlijngebod: 15 april (inclusief meivakanties) tot 15 

september.  
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Voorstellen voor gebiedsinrichting Klinkenbergerplas 

 
 

 
 

Als Platform Hondenvrienden willen wij de Klinkenbergerplas behouden als 

wandelgebied, waar mensen met loslopende honden net zo welkom blijven 

als in de huidige situatie. Wij ondersteunen van harte de visie om de 

biodiversiteit te vergroten. Ook zien wij ruimte voor een versterking van 

recreatieve voorzieningen en elementen, mits deze qua gebruik en 

uitstraling passen in de natuurlijke omgeving en bijdragen aan de rust, die 

mensen nu zo zeggen te waarderen. Hieronder dragen we ideeën aan voor 

beide doelstellingen, waarbij we ook de beoogde verlaging van de 

onderhoudskosten meenemen. 

Wij vinden het belangrijk dat diverse vormen van recreatie (waarbij wandelaars die 

met een hond op pad zijn, ook recreëren) in goede harmonie met elkaar kunnen 

samengaan. Daarom hebben we contact gezocht met belanghebbenden en allerlei 

doelgroepen, die de Klinkenbergerplas gebruiken. 

Onderstaande voorstellen zijn o.a. gemaakt met de Vogelwerkgroep Teylingen, die 

al jarenlang vogels telt en waarneemt op en rond de plassen. Op deze manier willen 

wij bijdragen aan de eerdergenoemde hoofddoelstellingen van de herinrichting, die 

de gemeente Oegstgeest heeft geformuleerd in haar projectplan. 

Westzijde: Recreatie 

De Westzijde leent zich bij uitstek om de recreatieve mogelijkheden te versterken. 

Door zowel de ligging aan de N444 en nabije verbinding met de A44, als de huidige 

gebiedsinrichting: hoofdingang met groot parkeerterrein, fietsbrug vanuit Haaswijk 

met fietsenstalling, recreatiestrand met speeltuintje en ligweiden. 

Aan deze kant is ook de plek gereserveerd voor toekomstige horeca. Op dit 

moment zijn de grondeigenaren aan het zoeken naar een geschikte horeca-

exploitant. Ze willen een horecaconcept ‘neerzetten’, dat het hele jaar door goed 

rendeert. Het concept waar zij zich nu op richten, omvat: 

 Zakelijke activiteiten 

 Feesten en partijen 

 Een combinatie met outdoor-activiteiten 

De eigenaren willen graag dat de toekomstige horeca-exploitant een actieve rol 

speelt in de sociale controle en veiligheid bij de Klinkenbergerplas. 

Mogelijkheden recreatie 

In onze voorstellen proberen we het gebied aantrekkelijker te maken voor 

verschillende doelgroepen, met wie we ook contact hebben gezocht. 

Randvoorwaarde is wel dat er meer faciliteiten komen: toiletten (en eventueel 
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douches), bankjes met rugleuning, picknicktafels, en meer afvalbakken (met 

poepzakjes-houder). Wellicht ook meer plekken om fietsen te stallen bij alle 

ingangen van het gebied. Het betreft hier immers een wandelgebied; fietsen is dus 

niet toegestaan.  

We hebben genoemde voorstellen weergegeven op een plattegrond (zie verderop). 

De geel gemaakte nummers in de tekst verwijzen hiernaar. 

 

Kinderen (Plattegrondnr. 1-4) 

Voor de kleintjes is het gebied nu al leuk door bijvoorbeeld het speeltuintje en het 

strand.  

Voor de grotere kinderen zou er iets kunnen worden vormgegeven dat ook goed 

past in het gebied. Tussen het recreatiestrand en het parkeerterrein ligt een 

langgerekt grasveld met uit elkaar staande hoge bomen. Enkele bomen kunnen 

worden benut om bijvoorbeeld boomhutten en klimtouwen te bevestigen (met 

banden om de bomen zo min mogelijk te beschadigen) (1). Over wat er precies kan 

komen, moet wel goed worden nagedacht i.h.k.v. de veiligheid van kinderen en 

mogelijk vandalisme. 

Hier is ook een plek waar d.m.v. heggen een doolhof voor de kleinere kinderen kan 

worden aangelegd. (2) 

In het bosje (links van de ingang Haaswijk en richting het strand) kan een speelbos 

(3) worden gerealiseerd. Evenwijdig aan het water en enkele meters vanuit de 

oeverkant kan een houtwal of struweel (4) worden gecreëerd. Zo blijven de 

kinderen daar uit de buurt van het water en kunnen de vissers ongestoord vissen.  

Wellicht kan het Milieu Educatie Centrum Oegstgeest (MEC) hierin ook een actieve 

rol spelen qua inrichting en educatie van kinderen. Bijvoorbeeld met nestkasten 

maken en ophangen, maar ook door borden met vogels die er voorkomen en 

andere wetenswaardige (natuur)informatie. 

Onze voorstellen om de biodiversiteit te verhogen (zie verderop), bevatten ook veel 

mogelijkheden voor kinderen en educatie. Zo kunnen zij spelenderwijs de natuur in 

alle seizoenen beleven. 

In de beplanting van het recreatieve deel is het ook leerzaam, lekker en leuk om 

vrucht- en notenbomen aan te planten. 

Jongeren 

Een grasveld met grote voetbaldoelen en wellicht ook doelen voor andere sporten. 

Het advies vanuit jongerenwerk is om de doelen stevig te verankeren, om te 

voorkomen dat ze omvallen als eraan wordt gehangen. Zet er verder geen bankjes 

neer, zodat het veld ook een speelveld blijft en geen hangplek. 

Het is belangrijk om aan de jongeren zelf te vragen waar zij behoefte aan hebben. 

Dit moet dan worden afgewogen binnen thema’s als veiligheid, toezicht, 

(geluid)overlast, e.d. 

Wellicht is het een idee om in het gebied een parcours-pad aan te leggen voor 

sportieve bezoekers, zoals jongeren of hardlopers. Een natuurlijk pad met gebruik 

van natuurlijke materialen, bijvoorbeeld boomstammen of houten rekken om je aan 

op te trekken.  
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Hardlopers   

De hardlopers met wie wij hebben gesproken, zijn heel blij met de 

Klinkenbergerplas. Ze komen er al vele jaren, meerdere keren per week. ‘De Klink’ 

wordt uit alle hoeken bezocht. Hardlopers doorkruisen het gebied vanuit en in 

combinatie met: Voorhout, Warmond, Sassenheim, Oegstgeest, Leiden en de 

kustgemeenten. Als grootste wens hebben zij vlakkere paden zonder de huidige 

gaten en oneffenheden.  

Er zijn echter ook hardlopers die juist graag off road en in de natuur lopen. Zij 

lopen bijvoorbeeld over de ‘heuvel’ (15) langs de spoorlijn aan de Oostzijde. Ook 

Loopgroep Oegstgeest (ca. 200 leden) gebruikt de Klinkenbergerplas. Deze wil 

graag ‘afstandspaaltjes’ in het gebied. Ook zien zij graag het eerder genoemde 

parcours-pad ontstaan. 

 

Vissers 

Wie wil vissen aan de Grote Plas, moet lid zijn van Hengelsportvereniging De Leede 

(2200 leden) of van Hengelaarsbond voor Leiden en Omstreken (4450 leden). De 

locatie is nu al populair onder vissers. De verwachting is dat de populariteit verder 

toeneemt, omdat er allerlei soorten vis rondzwemmen, zoals snoek, baars, brasem 

en karper. In het verleden zijn twee visuitzettingen van karper gedaan, zodat er 

mooie exemplaren te vangen zijn. Er zijn wensen: een steiger voor minder valide 

vissers en meertalige informatieborden met gedragsregels (zoals: gevangen vis 

moet worden teruggezet). 

Het is belangrijk dat wandelaars rekening houden met vissers en voorkomen dat 

hun hond(en) door de lijnen lopen of voer proberen te pakken. Welllicht is het een 

idee om diverse visplekken ‘af te schermen’ door bijvoorbeeld compact groeiende 

wilgenstruiken, zoals Boswilg, aan te planten. Dit creëert ook meer biodiversiteit 

(zie verderop in ons voorstel).  

Omgekeerd werkt het als vissers voldoende afstand houden van het hondenstrand. 

Daarnaast zou het fijn zijn als er bij warm weer niet wordt gevist bij de 

‘waadplaats’ bij het bankje bij Poelmeer. Deze plek biedt als enige schoon 

drinkwater bij blauwalg. Overigens geven de vissersverenigingen aan dat hier niet 

mag worden gevist. De vissersverenigingen zitten ook in Visstandsbeheers-

commissie Rijnland. Zij controleren o.a. of vissers een vergunning hebben. Ook 

hebben zij een sociale functie door het melden van misstanden, vervuiling, e.d. op 

de plekken die zij bezoeken.  

Ouderen 

Voor ouderen is het extra belangrijk dat de paden vlak en goed begaanbaar zijn. De 

hoofdpaden rondom beide plassen dienen, waar nodig, gerenoveerd te worden. Zij 

waarderen ook meer comfortabele bankjes met rugleuning i.p.v. de huidige 

betonnen banken. Overigens geldt dit ook voor andere doelgroepen en bezoekers 

van het gebied. 

Hondenstrand (Plattegrondnr. 17) 

Het huidige hondenstrand is van grote waarde voor wandelaars met honden. Zij 

maken er in alle jaargetijden gebruik van. Tijdens het badseizoen kunnen honden 

op deze plek verkoeling zoeken. Bij hogere temperaturen is het een drukte van 
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belang met recreanten die zich met hun viervoeters in dit gebied vermaken. 

Gezinnen met kinderen en honden ervaren nu groot ruimtegebrek. De wens is om 

het strand te verbreden, zodat er meer ruimte komt.  

Een andere wens is dat er jaarlijks weer schoon zand wordt gestort, zoals dat tot 

2015 ook altijd is gebeurd. Nu ligt er zwarte aarde, wat steevast vieze blote voeten 

oplevert. 

Belangrijk vogel- en natuurgebied 

Platform Hondenvrienden beseft terdege dat de Klinkenbergerplas een belangrijk 

vogel(broed)gebied is. Onder onze leden en sympathisanten bevinden zich namelijk 

vele vogel- en natuurkenners en -liefhebbers. ‘De Klink’ telt vele broedvogels, 

zoals: Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Blauwborst, Rietgors, Zwartkop, Tuinfluiter, 

Grasmus, Tjiftjaf, Fitis, Groenling, Kneu, Nachtegaal, Heggemus, Winterkoning, 

Merel, Fuut en Meerkoet.  

Daarom hebben we voor deze notitie en dit gebied opnieuw contact gezocht met de 

Vogelwerkgroep Teylingen. Ondanks de naam zijn de leden in de weidse regio 

actief. Een van de leden inventariseert en observeert al vele jaren de vogels op en 

rond de Klinkenbergerplas. 

Westzijde & biodiversiteit 

Hoewel wij menen dat de Westzijde de meest logische plek is voor versterking van 

de recreatieve functie, zijn hier zeker kansen om de biodiversiteit te verhogen. We 

willen zoveel mogelijk organismen de kans geven zich in het gebied te vestigen. 

Hieronder volgen enkele suggesties: 

 

Zandwal (Plattegrondnr. 5) 

Evenwijdig aan het strand en verder ligt een zandwal met gras. Deze wal wordt nu 

twee keer per jaar gemaaid. Wij stellen voor om hiermee te stoppen. Dan krijgen 

het al aanwezige Fluitekruid, Raap- of Koolzaad en de diverse distelsoorten de kans 

om welig uit te dijen. Doordat bijvoorbeeld Koolzaad heel vroeg bloeit, trekt dit 

bijen aan. Een goede ontwikkeling van een bijenvolk in het voorjaar zorgt later voor 

een betere natuurbestuiving. Dit is weer goed voor de biodiversiteit in de natuur. 

Niet meer maaien, betekent bovendien een kostenbesparing. 

Parkeerterrein (Plattegrondnr.6) 

Voor de veiligheid van zowel kinderen als honden stellen wij voor om een 

natuurlijke afscheiding te ontwikkelen langs de lengte van het gehele 

parkeerterrein. We denken aan een strook van bomen en ondoordringbare struiken. 
Sleedoorn, Meidoorn, Sporkehout, Hondsroos en Kruisbes zouden geschikt zijn. De 

toevoeging van Lijsterbes, Veldaak en Gelderse roos geeft hoogteverschillen. Het is 

belangrijk zo divers mogelijk aan te planten. Dat komt de biodiversiteit ten goede. 

Tussen de rand van het parkeerterrein en het asfaltpad is ruimte genoeg om een 

‘van hoog naar laag’-effect te creëren: bomen, een struweel van struiken, en een 

kruiden- en bloemrijk grasmengsel.   

Dit komt niet alleen de veiligheid ten goede, maar geeft ook een pittoreske sfeer. 
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Bovendien draagt het geheel bij aan een hoge natuurwaarde, doordat het een 

aantrekkelijk heenkomen biedt voor allerlei insecten, vogels, amfibiëen en kleine 

zoogdieren. 

Verder stellen wij voor om op het parkeerterrein een snelheidsbeperking in te 

voeren. Om de veiligheid te vergroten, mag er slechts stapvoets worden gereden 

(ca. 15 km/uur). 

Grasveldjes/ligweiden (Plattegrondnr. 7) 

Aan de westzijde liggen diverse stukken gras, die vaak ook als ligweide worden 

benut. Ook hier kan men ruige hagen aanleggen om bijvoorbeeld uit de wind te 

kunnen zitten en meer afzonderlijke plekjes te creëren. Ook hier geldt: hoe meer 

diversiteit in de combinatie, hoe beter voor de natuur.  

Vogels op de plassen (Plattegrondnr. 8 + 9) 

In de winter vormen de plassen een belangrijk rustgebied voor vele duizenden 

watervogels Alleen al van de Smient worden tijdens de midwintertelling soms wel 

7.000 exemplaren geteld. Elke activiteit op het water vormt een onwenselijke 

verstoring. De winterrust moet gegarandeerd zijn voor o.a.: Smienten, Krak-, Kuif-, 

Slob- en Tafeleenden, Wintertalingen, Pijlstaarten en Aalscholvers. 

Volgens de Vogelwerkgroep vormen loslopende honden geen probleem. De 

watervogels zijn gewend aan alle bewegingen rondom de plas. Daarentegen werken 

bewegingen op of boven het water (boten, modelboten, drones, etc.) zeer 

verstorend. Dit soort activiteiten is daarom bijzonder onwenselijk en wordt met 

klem ontraden.  

Biodiversiteit vergroten 

Ook de overige zijden van het gebied lenen zich bij uitstek om de biodiversiteit te 

vergroten. 

 

Noordzijde (Plattegrondnr.10) 

In het gebied ten noorden en noordoosten van de Kleine Plas (grenzend aan 

jeugdgevangenis Teylingereind en gesloten jeugdinstelling De Vaart) is nu volop 

ruimte voor het aanplanten van bomen en struiken, zodat er zowel naast als op de 

‘zichtwal’ bos kan ontstaan. Dit is dé gelegenheid om meer bosvogels, zoals 

Winterkoninkjes, Zanglijsters en Zwartkoppen in het gebied tot broeden te krijgen. 

Maar ook tijdens de trektijd en ’s winters biedt dit vogels rust, veiligheid en voedsel 

in de vorm van bessen en zaden. Indien er nestkasten worden opgehangen, kan 

het ook een aantrekkelijk broedgebied worden voor de Torenvalk, die er regelmatig 

te zien is. Door de bossen wordt het gebied bovendien begrensd. Ook ontstaat er 

een natuurlijke ‘muur’, die het geluid van de A4 kan dempen en bebouwing aan het 

zicht onttrekt. 

In de heuvel kan ook nog reliëf worden aangebracht, wat ook gunstig is voor 

natuurontwikkeling. Hierdoor ontstaan zon- en schaduwkanten, die verschillen in 

vegetatie geven. 
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Ergens in dit gebied kan ook de geopperde Oeverzwaluwwand een plek krijgen. 

Deze moet echter wel goed worden onderhouden. Voor de aanleg is het belangrijk 

om te weten wie zich over deze wand ontfermt. 

 

Kleine Plas (Plattegrondnr.9) 

Wij menen dat het onnodig is om loslopende honden te weren bij de Kleine Plas. De 

oevers zijn te hoog en steil om bij het water te komen. Het riet biedt bescherming 

en verblijf aan rietvogels als Kleine Karekiet, Blauwborst, Rietzanger en 

Bosrietzanger. Het verdient aanbeveling om meer variatie aan te brengen in de 

beplanting van de helling richting de rietkraag. 

In de ideeënreeks op de gemeentelijke website is geopperd om roosters te plaatsen 

om honden te weren. We zijn daar fel op tegen. Niet vanwege de honden, maar 

omdat roosters een dodelijke val kunnen vormen voor amfibiëen en kleine 

zoogdieren.  

Honden kunnen makkelijk worden geweerd door een struweel van struiken aan te 

leggen rondom de plas en waar elders wenselijk. Daarnaast verhoogt dit 

onmiddellijk (en al eerder gezegd) de natuurwaarde van het gebied. Te denken valt 

aan: Kornoelje, Lijsterbes, Kruis- en Zwarte bes. Er is bijvoorbeeld geen 

doorkomen aan bij Kruisbessenstruiken, maar mensen kunnen ze wel plukken. 

Vanaf het parkeerterrein bij de Kleine Plas kunnen wandelaars ook nog een andere 

route kiezen door bij de splitsing van de paden links aan te houden en zo richting 

de heuvel of het struinpad langs de spoorlijn te lopen.  

 

Voorstel beplanting met hoge biodiversiteitswaarde  

In de bijlage vindt u een lijst met bomen, struiken en kruiden, die passen in het 

streven naar meer biodiversiteit. Zij hebben als belangrijkste kenmerk dat ze 

geschikt zijn voor de grondsoort van de Klinkenbergerplas en vele soorten vlinders 

aantrekken. Ook zijn de meeste in trek bij vogels. 

Zo zijn de Boswilg en Zomereik maar liefst goed voor respectievelijk 64 en 50 

vlindersoorten. De struikvormige Sleedoorn is populair bij 43 vlindersoorten. 

Sporkehout is bijna de enige plant in Nederland waar de Citroenvlinder haar eitjes 

op afzet, naast nog 11 andere soorten. De struik bloeit en vogels zijn dol op zijn 

bessen. Wij kiezen dus nadrukkelijk voor een biotoop waarin niet alleen 

trekvlinders, maar juist ook standvlinders een kans krijgen. Uiteraard is dit ook 

positief voor allerlei andere insecten, zoals bijensoorten.  

In de gedachte- en besluitvorming rond de beplanting (nieuw en vervanging) is het 

echter van het grootste belang om informatie in te winnen m.b.t. het zo veel 

mogelijk beperken van grote concentraties van allergenen. Steeds meer kinderen 

en volwassenen zijn namelijk allergisch voor boom- en graspollen. Wij hebben 

hierover contact gehad met bioloog dr. Maurice Martens, die betrokken is bij 

Stichting Flora van Nederland/Pollennieuws.   
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De Dam 

De dam loopt van west naar oost tussen beide plassen. Hier kan een mooie 

combinatie komen van meer biodiversiteit en natuurbeleving. 

 

Vogelkijkhut (Plattegrondnr.11) 

De oeverrand in de hoek van de Kleine Plas bij het parkeerterrein is een mooie plek 

voor een ruime vogelkijkhut. Hier kunnen mensen naar vogels kijken zonder deze 

te storen. De hut zodanig met struweel omringen, dat vogels vanaf het water niet 

kunnen waarnemen, dat mensen de hut betreden. 

 

Struinpad (Plattegrondnr.12) 

Er loopt nu een struinpad langs de zuidoever van de Kleine Plas. Ook straks kan er 

zo’n pad komen, naast het struweel langs het water, en door kruiden- en bloemrijk 

grasland.  

 

Laanbomen (Plattegrondnr.13) 

Ten noorden van het asfaltpad op de dam kunnen laanbomen worden aangeplant. 

Deze bomenrij geeft het gebied een speelsheid en intimiteit die het nu, als een 

soort open vlakte, ontbeert.   

 

Oostzijde (Plattegrondnr.14 + 15) 

Het gebied met de grootste biodiversiteit bevindt zich momenteel aan de oostzijde, 

evenwijdig aan de Grote Plas. Op de heuvel en het struinpad langs de spoorlijn kan 

de natuur rustig zijn gang gaan. Er is nu al een grote diversiteit aan dag- en 

trekvlinders met veel bloeiende planten. 

Het is ook mogelijk om over de heuvel te lopen. Daar groeit nu vooral Akkerdistel 

en Raapzaad. Omdat je hier heel mooi uitzicht hebt, liever niet (te veel) bomen 

planten. Ook dit gebied leent zich uitstekend voor kruidenrijk grasland.  

 

Zuid(oost)zijde (Plattegrondnr.16) 

Ook het gebiedje bij de ingang vanuit Warmond biedt kansen voor meer 

biodiversiteit. Links van het pad richting de Grote Plas ligt een grasveld, dat wordt 

begrensd door een bossage. We stellen hier hetzelfde ‘recept’ voor: de diversiteit 

van het bos vergroten door de aanplant van nieuwe bomen, het aanleggen van 

struwelen en een kruidenrijke laag eromheen, en het gebruik van een grasmengsel 

met wilde bloemen. Door divers aan te planten op allerlei verschillende plekken 

ontstaat een rijke schakering aan groen in het totale gebied van de 

Klinkenbergerplas. 

Onderhoud 

Volgens ons kan er op kosten worden bespaard door anders aan te planten en 

anders om te gaan met de beplanting (meer verwildering) en het maaien. 

Daarnaast hebben zich in het participatieproces al diverse mensen aangeboden, die 

vrijwillig willen helpen in het beheer van het gebied. In de regio bestaan dit soort 
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initiatieven al, zoals in Park Rusthoff in Sassenheim, en landgoed Huys te Warmont. 

Wij verwachten dat er voldoende mensen zijn die willen helpen. De eersten hebben 

zich bij ons al aangemeld.  

Ook is het waardevol om een contactgroep voor de Klinkenbergerplas op te richten. 

Hierin kunnen vertegenwoordigers van diverse doelgroepen zitting nemen, zodat er 

korte lijnen zijn onderling en met de achterbannen. 

 

Verlichting 

We pleiten ervoor om niet meer verlichting te gebruiken in het gebied. Dit is 

belastend voor de flora en fauna. Er is al voldoende verlichting vanuit de omgeving 

(A4, N444, woonwijken, Teylingereind en De Vaart). Als er rondom de horeca 

verlichting moet komen wegens eventuele avondopenstelling, kies dan voor een 

type en kleur (oranje of rood) verlichting die minder belastend is.  

 

Geluid 

De Klinkenbergerplas is een open gebied. De ervaring leert dat geluid ver draagt en 

in de omliggende dorpen (Oegstgeest en Warmond) als belastend wordt ervaren. 

Wat verder absoluut vermeden moet worden, is vuurwerk. Dit vormt een grote 

belasting en verstoring voor de dieren op, in en rond de beide plassen. 

 

Toezicht en handhaving 

In de huidige situatie ervaren veel mensen te weinig toezicht en handhaving. Bij 

alle voorstellen voor de herinrichting van de Klinkenbergerplas dient de gemeente 

de effecten daarvan in te schatten op het gebied van veiligheid, (geluids)overlast, 

vandalisme en verstoring van de openbare orde. Het is belangrijk om hierin kennis 

uit te wisselen en nauw samen te werken met o.a. politie, wijkagenten, en jeugd- 

en jongerenwerk. 

 

Conclusie 

 

Platform Hondenvrienden wil graag bijdragen aan het plan om de Klinkenbergerplas 

te herinrichten. Wij maken ons sterk voor een balans tussen de diverse 

doelgroepen en ruimte voor meer biodiversiteit. Zoals gezegd, kan dit alles prima 

samengaan met de aanwezigheid van loslopende honden. Door aanpassingen in de 

inrichting en het natuurbeleid verhogen we zowel de biodiversiteit en kunnen 

doelgroepen tevens naast elkaar recreëren.  

 

In een breder kader willen we ons graag inzetten voor een optimalisering van het 

hondenbeleid in Oegstgeest. In deze gemeente is het niet eerder voorgekomen dat 

hondeneigenaren en –liefhebbers in groepsverband actief willen bijdragen aan 

verbeteringen en oplossingen. We roepen de gemeente Oegstgeest op deze 

ontwikkeling tijd en een serieuze kans te geven 
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BIJLAGE 

Beplantingsvoorstel voor herinrichting Klinkenbergerplas 

 

In deze bijlage vindt u een lijst met bomen, struiken en kruiden. Zij 

hebben als belangrijkste kenmerk dat ze geschikt zijn voor de grondsoort 

van de Klinkenbergerplas en vele soorten vlinders aantrekken. Ook zijn de 

meeste in trek bij vogels. 

 

Zo zijn de Boswilg en Zomereik maar liefst goed voor respectievelijk 64 en 50 

vlindersoorten. De struikvormige Sleedoorn is populair bij 43 vlindersoorten. 

Sporkehout is bijna de enige plant in Nederland waar de Citroenvlinder haar eitjes 

op afzet, naast nog 11 andere soorten. De struik bloeit en vogels zijn dol op zijn 

bessen. Wij kiezen dus nadrukkelijk voor een biotoop waarin niet alleen 

trekvlinders, maar juist ook standvlinders een kans krijgen. Uiteraard is dit ook 

positief voor allerlei andere insecten, zoals bijensoorten. 

 

In de gedachte- en besluitvorming rond de beplanting (nieuw en vervanging) is het 

echter van grootste belang om informatie in te winnen m.b.t. het zo veel mogelijk 

beperken van grote concentraties van allergenen. Steeds meer kinderen en 

volwassenen zijn namelijk allergisch voor boom- en graspollen. Wij hebben hierover 

contact gehad met bioloog dr. Maurice Martens, die betrokken is bij Stichting Flora 

van Nederland/Pollennieuws. Hij heeft aangegeven dat Berken*, Essen* en Elsen* 

sterk allergeen zijn. Daarentegen zijn bijvoorbeeld Eiken* juist heel geschikte 

bomen voor mensen met allergieën. Dit is iets om in een later stadium nader te 

onderzoeken. 

 

Bomen   Vindersoorten    Vogels 

Es*      11  

Zwarte els*     10       + 

Boswilg     64  

Ratelpopulier    39 

Abeel spec 

Ruwe berk*    32      + 

Zomereik*     50      + 

Eenstijlige meidoorn   20      + 

Gewone esdoorn    13              (+) 

Veldeik*     04             (+) 

Haagbeuk    15                                              (+) 

 

Struiken  

Hazelaar    26     + 
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Sleedoorn     43      ? 

Sporkehout     12              (+) 

Lijsterbes     08       + 

Vlier      02      + 

Vogelkers     02      + 

Kardinaalsmuts  

Gelderse roos    01      + 

Hondsroos          + 

Kruisbes     04      + 

Zwarte bes          + 

Gele kornoelje 

Rode kornoelje 

Wegedoorn 

Aalbes 

 

Vrucht- en notenbomen 

Appel 

Meelbes 

Zoete kers 

Kroosjes 

Kerspruim 

Mispel 

Walnoot 

ttTamme kastanje 

 

Kruiden 

Koninginnekruid 

Moerasspirea 
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