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U kunt Landschap Noord-Holland onder
meer inschakelen voor:

Den Haag en Brussel stellen ambitieuze eisen aan de

recreatieschappen, terreinbeheerders en particuliere grond-

natuur- en landschapsbeheer. Landschap Noord-Holland

ruimtelijke ordening in Noord-Holland. Bestemmings-

eigenaren. Samen houden we het buitengebied aantrekkelijk

is een ‘ecologische aannemer’ met hart voor de zaak.

en inrichtingsplannen moeten voldoen aan Natura

voor wonen, werken en recreëren. Van Den Helder tot in het

Natuur en landschap duurzaam beschermen en ontwikkelen:

Duurzaam ecologisch beheer.

Gooi en van Bergen tot in Edam.

daar doen wij het voor.

Onderzoek naar en advies over natuur, landschap

2000, de Kaderrichtlijn Water, de Vogel- en Habitat

en cultuurhistorie.

richtlijn, de Ecologische Hoofdstructuur en de

Hart voor de zaak

Wortels in de provincie

Inventarisatie van flora en fauna en het maken

Monumentenwet. Organisaties die hier op inspelen,

Landschap Noord-Holland werkt met zo’n honderd

Landschap Noord-Holland is in 2003 ontstaan uit een fusie

van natuurwaardenkaarten.

werken samen met Landschap Noord-Holland.

gekwalificeerde medewerkers in de binnen- en buitendienst.

van het Noord-Hollands Landschap en Landschapsbeheer

Onderzoek naar biodiversiteit.

Daarnaast kunnen wij een beroep doen op zesduizend

Noord-Holland. Het Noord-Hollands Landschap verwierf en

Het vergroten van biodiversiteit door soortgerichte

Landschap Noord-Holland werkt aan een groene omgeving

gemotiveerde vrijwilligers. Onze Landschapsonderhouds-

beheerde sinds 1936 waardevolle natuurgebieden. Land-

maatregelen.

met kwaliteit. Dat doen we op duurzame, ecologische wijze

ploegen (LOP’s) beschikken over maaimachines, rietbinders

schapbeheer Noord-Holland was vanaf 1982 een door de

Het opstellen en uitvoeren van duurzame

in opdracht van de provincie, gemeenten, waterschappen,

en lichtgewicht trekkers die zijn afgestemd op duurzaam

provincie gefinancierde vrijwilligersorganisatie. Als Landschap

(her)inrichtingsplannen, met aandacht voor natuur

Noord-Holland zijn we sinds de fusie dé dienstverlener voor

en cultuurhistorie.

verantwoord natuurbeheer en cultuurhistorisch landschaps-

Verbetering van de beleving van natuur en landschap,

onderhoud in de provincie.

door de aanleg van onder andere wandelpaden.
Professionele ondersteuning van vrijwilligersgroepen

Benut onze kennis

en het betrekken van burgers bij natuur en landschap.

Landschap Noord-Holland is zelf ook terreineigenaar. We

Cursussen en workshops over natuur, landschap

beheren en ontwikkelen ruim 4.300 hectare bos, duin,

en cultuurhistorie.

veenweide, moeras, plassen, getijdengebied en landgoederen.
Daardoor beschikken onze medewerkers en vrijwilligers over
specifieke kennis van de Noord-Hollandse natuur en cultuurhistorie. Benut die kennis en ervaring en betrek Landschap

Fort bij Krommeniedijk

Noord-Holland bij uw plannen. Wij weten hoe u met beperkte
middelen verantwoord winst kunt boeken voor natuur,
landschap, cultuurhistorie en recreatie.

“Natuur en landschap duurzaam 
beschermen en ontwikkelen: daar
doen wij het voor.”
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Gemeenten en Landschap Noord-Holland

Gemeenten en Landschap Noord-Holland

Noord-Hollandse gemeenten weten ons kantoor in Heiloo

M
 et bewoners in Hoogkarspel en Sint Maarten

“In het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West werkt Landschap

steeds vaker te vinden, voor een inventarisatie van flora en

inventariseerden we de kwaliteit van de groene omgeving.

Noord-Holland mee aan de inrichting en het beheer van

fauna of onderzoek naar landschapswaarden en cultuurhistorie.

We leverden een praktisch rapport met aanbevelingen

De Lange Bretten en de Kluut. We zochten naar een partner

Ook leggen onze medewerkers natuurvriendelijke oevers aan,

en een checklist voor beleidsbepalers.

die niet alleen goed is in het beheer van stadsnatuur, maar

geven ze cursussen over ecologisch groenbeheer, adviseren

In het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West zorgen

ook in het meedenken in de ontwerpfase en het maken van

ze over natuurcompensatie en zorgen ze voor ecologische

we voor natuurontwikkeling in de Lange Bretten, een

voorstellen voor de detailinrichting. De natuur- en moeras

inrichting van een dorpskern of stadspark. Recent voerde

gebied van 150 hectare met een belangrijke natuurfunctie

gebieden de Lange Bretten en de Kluut zijn landschapstypen

Landschap Noord-Holland de volgende opdrachten uit:

in de hoofdstad.

waar Landschap Noord-Holland vertrouwd mee is. Dat is nu

Voor Uithoorn, Heiloo en Bergen brengen we cultuur-

al te zien in deze voorheen te dichtbegroeide gebieden langs

historische landschapselementen in kaart.

de Haarlemmertrekvaart.

In Beemster en Zaanstad voeren onze medewerkers
cultuurhistorisch onderzoek uit en geven landschappelijk

“Medewerkers dragen creatieve
oplossingen aan”

advies over de inpassing van paardenhouderijen.

De landschappelijke en natuurwaarden zijn aanmerkelijk
verbeterd. De medewerkers van Landschap Noord-Holland
dragen geregeld creatieve, betaalbare oplossingen aan en
bedenken slimme maatregelen. In de Lange Bretten hadden
recreanten last van motorcrossers. Die komen er nu nauwelijks
natuurbeheer in De Lange Bretten (Amsterdam)

meer in. Landschap Noord-Holland is gewoon goed in het
versterken van de natuur- en landschapswaarden en het
inpassen van recreatiemogelijkheden.”

Pieter Boekschooten
Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West
Landschapsarchitect
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Gemeenten en Landschap Noord-Holland

Burgers betrekken bij hun groene omgeving

“In Heemstede is het prettig wonen en recreëren. Deze

Mensen ontlenen hun identiteit voor een belangrijk deel aan

vrijwilligersgroepen van gereedschappen. In Noord-Holland

groene omgeving is onze schatkamer. Groen is bovendien

het landschap waarin ze zijn opgegroeid. Als hun omgeving

zijn al zo’n 140 vrijwilligersgroepen actief in natuur- en

goed voor de leefbaarheid. Daarom gaan we zorgvuldig om

verandert, wordt de band met het landschap minder sterk.

landschapsbeheer.

met het ons omringende landschap. Dat kunnen we niet

Burgers bij hun (nieuwe) omgeving betrekken, is dan ook

alleen. De gemeente heeft veel kennis in huis, maar voor

belangrijk. Landschap Noord-Holland begeleidt projecten

Voor terreinbeheerders is deze burgerbetrokkenheid goud

natuurontwikkeling of herstel van cultuurhistorie is er

om burgers te betrekken bij die groene leefomgeving. Daar-

waard. Mensen verbinden zich met hun omgeving, maken

intensieve samenwerking met Landschap Noord-Holland.

naast inspireert en ondersteunt Landschap Noord-Holland

de natuur mooier en soortenrijker en houden de kosten voor

De medewerkers weten hoe ze meerwaarde kunnen creëren,

vele vrijwilligers met het geven van adviezen op het gebied

natuur- en landschapsbeheer beperkt. Met hulp van Land-

van ecologie, het maken van beheerplannen en voorziet

schap Noord-Holland maken vrijwilligers natuurvriendelijke
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oevers, maaien rietlanden, herstellen houten boerenhekken,

“Aantrekkelijkere omgeving door
intensieve samenwerking”

leggen ommetjes en natuurpaden aan en verbeteren de
leefomgeving van dieren en planten. Wilt u uw burgers
meer betrekken bij hun groene (leef )omgeving, neem dan

vooral omdat de organisatie in de binnenduinrand zélf

contact op met Landschap Noord-Holland. Wij voeren deze

eigenaar is van enkele buitenplaatsen. Op basis van de natuur-

taak graag voor u uit.

waardenkaart van Landschap Noord-Holland weten wij welke
locaties bijzondere aandacht verdienen en hoe we groene
gebieden beter op elkaar kunnen aansluiten. De samenwerking
met Landschap Noord Holland maakt de omgeving voor
recreanten nog aantrekkelijker.”

Jarda Dijk
gemeente Heemstede
hoofd Planning en Control

vrijwilligers verfraaien het landschap
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De provincie en Landschap Noord-Holland
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Landschap Noord-Holland voert al enkele decennia werk-

De provincie en Landschap Noord-Holland

Voor de provincie Noord-Holland:

“De provincie Noord-Holland is siteholder van de Stelling van

zaamheden uit voor de provincie. Onze biodiversiteitsatlassen

Doen we onderzoek.

Amsterdam, die op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat.

droegen bij aan de beheerplannen voor de Natura-2000

Stellen we ecologische beleidsadviezen op.

De provincie is verantwoordelijk voor behoud en herstel

gebieden. De provinciale weidevogelvisie is voor een belangrijk

Maken we beheerplannen.

van deze voormalige verdedigingslinie rondom de hoofdstad.

deel gebaseerd op onze gegevens. Landschap Noord-Holland

O
 ntwikkelen en onderhouden we natuurvriendelijke

Met provinciale subsidie voert Landschap Noord-Holland

adviseert de provincie bij de uitvoering van de subsidieregeling

oevers, dijken en bermen.

projecten uit voor de Stelling. In 2009 heeft Landschap Noord-

Landschapselementen. Ook ondersteunt Landschap Noord-

Verzorgen we de inrichting van aankopen in de

Holland een rapport gepresenteerd over de geschiedenis van

Holland vrijwilligersgroepen die zelf aan de slag gaan met

Ecologische Hoofdstructuur.

de stellingbeplanting.

natuur- en landschapsbeheer (zie pagina 7).

Inventariseren we de verspreiding van (kwetsbare)
planten- en diersoorten.

“Unieke kennis van landschap en
cultuurhistorie”

B
 rengen we cultuurhistorische en landschappelijke
waarden in kaart.

Het onderzoek heeft een schat aan informatie opgeleverd
over de Stelling, de strategische beplanting en het omliggende
landschap. Meer dan andere organisaties heeft Landschap
Noord-Holland unieke kennis van het provinciale landschap
en de bijbehorende cultuurhistorie. Met de inzet van professionals en vrijwilligers kan er met beperkte budgetten toch
veel werk worden verzet. Daarmee neemt deze organisatie in

natuur en landschap bij Krommeniedijk

Noord-Holland een unieke positie in.”

Nanette van Goor
Programmabureau Stelling van
Amsterdam bij Provincie Noord-Holland
Programmamanager
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Waterschappen en Landschap Noord-Holland
Natuurontwikkeling in nieuwe waterbergingsgebieden

Waterschappen en Landschap Noord-Holland

Waterschappen huren ons onder andere in voor:

“Om wateroverlast en watertekorten tegen te gaan, maken

(klimaatbuffers) draagt bij aan de veiligheid, vergroot de

Advies.

waterschappen in opdracht van de rijksoverheid waterber-

oppervlakte aaneengesloten natuur en zorgt voor het samen-

Planvorming.

gingsgebieden. Die vergroten de veiligheid en voorkomen

gaan van uiteenlopende gebiedsfuncties. In opdracht van

Praktische inrichting en beheer van natuur in

schade door wateroverlast. Hoogheemraadschap Hollands

waterschappen draagt Landschap Noord-Holland bij aan

waterbergingsgebieden.

Noorderkwartier is in Noord-Holland druk met de aanleg

deze integrale, kostenefficiënte visie op landschapsinrichting.

Monitoring van flora en fauna.

van deze ‘klimaatbuffers.’ Soms werken we daarbij samen

Recent werkten onze medewerkers onder meer aan: nieuwe

met andere organisaties.

natuur in overloopgebieden in Anna Paulowna en Amstel-

Hoewel de zorg voor natuur, landschap en cultuurhistorie bij

veen. Ook herstelde Landschap Noord-Holland oude meertjes

Landschap Noord-Holland centraal staan, zijn we niet blind

ooit ontstaan door dijkdoorbraken bij Katwoude (de “Braken

voor conflicterende belangen. We dragen oplossingen aan

bij Katwoude”).

waar verschillende partijen zich vaak prima in kunnen vinden.

“Elkaar versterken waar mogelijk”
In het Kruiszwin bij Anna Paulowna heeft Landschap NoordHolland bijgedragen aan het verhogen van natuurwaarden
en is het verantwoordelijk voor het natuurbeheer. Door inrichtingsmaatregelen is het waterbergingsgebied opgenomen in
het omringende landschap, zodat het geen geïsoleerd eiland
is geworden. Zo versterken we elkaar waar mogelijk.”

één van de braken bij Katwoude

Els van Bon
Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier (HHNK)
regio Noordwest-Holland
Programmamanager
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Recreatieschappen en Landschap Noord-Holland
Noord-Holland is rijk aan natuur- en recreatiegebieden waar
toeristen, omwonenden en recreanten uit de stad volop

Recreatieschappen en Landschap Noord-Holland

Recreatieschappen en andere terreineigenaren
huren Landschap Noord-Holland in voor:

Voor operationeel onderhoud en natuuradvies stelt Recreatie
Noord-Holland prijs op samenwerking met Landschap

gebruik van maken. In opdracht van recreatieschappen en

Ecologisch advies en onderzoek.

Noord-Holland. Wij schakelen geregeld de Landschaponder-

andere terreineigenaren draagt Landschap Noord-Holland

Inventarisaties van flora en fauna, landschap en

houdsploegen (LOP’s) in. Die maaien in onze recreatie

bij aan de toegankelijkheid en beleefbaarheid van deze

cultuurhistorie.

gebieden, maken en onderhouden overstapjes, hekwerk en

gebieden.

Duurzaam terreinbeheer door de LOP’s in bijvoorbeeld

routemarkering op wandelpaden en zorgen met soortgerich-

de recreatiegebieden Het Twiske en Spaarnwoude.

te maatregelen voor natuurherstel. Zo is in recreatiegebied Het

Aanleg en onderhoud van groene wandelroutes zoals

Twiske het leefgebied van moerasvogels zoals de roerdomp

het Noord-Hollandpad en het Stellingpad.

sterk verbeterd. Ook in recreatiegebieden in Spaarnwoude
zijn de LOP’s actief. Recreanten waarderen de natuurkwaliteit.

“Recreanten profiteren van
natuurkwaliteit”
Mensen willen recreëren in een mooie omgeving met bijzondere planten en dieren. Daarvoor maken we graag gebruik
van de diensten van Landschap Noord-Holland. Dat geldt
ook voor inventarisatie van flora en fauna. In samenwerking
een stukje Noord-Holland pad loopt door de schermer

met Landschap Noord-Holland werken wij aan behoud en
ontwikkeling en verantwoorde ontsluiting van het totale
Noord-Hollandse landschap.”

Alex Rohof
Recreatie Noord-Holland
Manager Projecten
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Professionele teams

Adviseurs van Landschap Noord-Holland

De vier landschapsonderhoudsploegen (LOP’s) van Landschap

Heeft u vragen over onze dienstverlening of wilt u één van onze

Noord-Holland verzorgen in opdracht het natuurbeheer in

adviseurs spreken, neem dan contact met ons op. Dat kan via

kwetsbare gebieden. Dat doen de LOP’s met maaimachines,

het algemene telefoonnummer: 088 0064400 of via het e-mail-

rietbinders en lichtgewicht trekkers die volledig zijn afgestemd

adres advies@landschapnoordholland.nl. Voor specifieke contact-

op duurzaam natuur- en landschapsbeheer.

gegevens van onze adviseurs verwijzen wij u naar onze website
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www.landschapnoordholland.nl.

Onze LOP’s zijn professionele,
gediplomeerde teams die zorgen voor:
Historische erfbeplanting.
De aanleg van natuurvriendelijke oevers.
Ecologisch bos- en duinbeheer.
S noeien van houtopstanden en maaien van
grasvegetaties.
A
 anleg en onderhoud van wandelpaden in het
Vlnr: Teun Timmerman, Dirk Tanger, Mireille Dosker, Frank Visbeen, Jaap Molenaar

LOP’s maaien riet

buitengebied.

