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Geachte de gemeenteraad, 

In het jaar 2021 is het Groenbeleidsplan samen met een uitvoeringsparagraaf voor de 
gemeente Castricum door uw raad vastgesteld. Er is met de raad afgesproken dat er een 
jaarlijkse evaluatie van het Groenbeleidsplan zal plaatsvinden. Onderstaand wordt deze 
evaluatie beschreven aan de hand van een aantal thema’s, zoals biodiversiteit, bomen, 
natuurwaardenkaart en de vergroening van schoolpleinen.  

Biodiversiteit  
Door middel van het extensief maaien conform kleurkeur wordt de biodiversiteit bevordert. De 
nectarindex is hierbij een belangrijke indicator. In de bijlage kunt u de resultaten vinden.  

De biodiversiteitsmonitoring door de Vlinderstichting vindt viermaal per jaar plaats op dezelfde 
locatie en op dezelfde dag gedurende een periode van vier jaar. Op deze wijze wordt een goed 
beeld verkregen van het aantal soorten dat op deze locaties voorkomen. Opvallend is hierbij dat 
er één vlindersoort is waargenomen die op de Rode Lijst staat namelijk het Bruin blauwtje en 7 
nectarplanten die op de Rode Lijst staan. Rode Lijsten zijn lijsten waarop per land de in hun 
voortbestaan bedreigde dier-, planten- en schimmelsoorten staan. Beemdkroon (plantensoort) 
is een focussoort voor de gemeente Castricum. Deze soort komt in het bijzonder in het 
duingebied voor en de gemeente Castricum is als leefgebied van belang voor deze soort. Dit 
betekent ook dat de gemeente een instandhoudingsverplichting heeft voor genoemde soorten. 
In bloemrijk grasland en natuurlijke oever komen de meeste soorten voor en er wordt 
geadviseerd om het beleid van extensivering door te zetten gezien de resultaten.  

Er is begonnen met de ontwikkeling van groenparels, zoals groenparel Walstro. Wij verwachten 
daar ook gunstige resultaten voor de biodiversiteit en er zijn plannen voor meer natuurparels 
zoals een natuurparel in Akersloot. 

Met de omvorming van randen van gazons naar bloemrijke zones door gebruik van gefaseerd 
maaien is in 2022 van start gegaan en deze ontwikkeling wordt komende jaren doorgezet.  
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In de uitvoeringsparagraaf staat vermeld dat per jaar 50 nestkastjes worden uitgeven aan 
bewoners. Deze uitgifte van 60 kastjes (10 extra) heeft plaatsgevonden.  

Bomen 
Er is professioneel bomenbeheer ontwikkeld. Bomen worden elke drie jaar gekeurd op basis 
van de boomveiligheidscontrole zodat aan de zorgplicht wordt voldaan. 

Het aantal bomen is netto met 200 toegenomen. Dit is boven de doelstelling zoals is 
afgesproken in het Groenbeleidsplan (toename van 185 bomen per jaar). In het coalitieakkoord 
is afgesproken het aantal te laten toenemen met 500 bomen per jaar. Om meer bomen te 
kunnen planten worden diverse locaties onderzocht. Een perceel langs de N203 biedt hiervoor 
kansen. Ook wordt aan de bewoners gevraagd om mee te denken over een aantal locaties die 
vergroend kunnen worden door middel van een bericht in de pers. 

De Bijzondere Bomenlijst is door het college vastgesteld in 2021. Voor deze bomen is een 
omgevingsvergunning voor kap noodzakelijk. De raad heeft voor het beheer en onderhoud voor 
deze bomen een tegemoetkoming vastgesteld van € 60, - per jaar. Dit geld wordt uitgekeerd.  

Natuurwaardenkaart 
Deze is in ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan een verdere detaillering op doelsoortenniveau 
zodat te nemen vergroeningsmaatregelen en natuur-inclusief bouwen meer gericht kunnen 
plaatsvinden. Deze wordt geïntegreerd in het op te stellen groenbeheerplan.  

Vergroening schoolpleinen 
Er is begonnen met de vergroening van schoolpleinen. Dit betekent het aanleggen van groen- 
en speelgebieden op scholen waarbij de kinderen in contact komen met de natuur en bewegen 
in de openlucht wordt gestimuleerd. De Montessorischool heeft een plan ingediend in 2022. 
Deze is goedgekeurd en de inrichting is in 2022 ter hand genomen. In 2023 hebben vier 
scholen belangstelling getoond om in aanmerking te komen voor de bijdrage van de gemeente. 
De ontwikkeling van de beoordeling van de plannen is gaande.  

In de bijlage kunt u de specifieke resultaten van de uitvoeringspargraaf voor deze thema’s 
vinden. Er zijn positieve ontwikkelingen waargenomen op genoemde thema’s en de gemeente 
blijft werken aan verdere verbeteringen en het behalen van de gestelde doelen in de komende 
jaren. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Castricum, 

De heer W. van Twuijver De heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 
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Op 16 december 2021 is het Groenbeleidsplan voor de gemeente Castricum vastgesteld. In 
deze bijlage zijn de maatregelen in de uitvoeringsparagraaf beschreven met de resultaten 
van 2022.  
  

Posten  Bedrag Stand van zaken 
Aanbesteding maaien 25.000 Dit budget is besteed. 

Professionaliseren 
boombeheer 

99.000 In de gemeente Castricum zijn de bomen gesnoeid 
volgens BVC (Boomveiligheidscontrole). Deze 
controle vindt elke drie jaar plaats.  
De financiën zijn volledig besteed. 

Versterken boom-
areaal 

10.000 * De bomenbalans is positief. Er zijn 200 bomen in 
2022 netto bijgekomen. Er wordt onderzocht op 
welke wijze kan worden voldaan aan de afspraak in 
het coalitieakkoord om 500 bomen per jaar te 
planten. Een perceel langs de N203 biedt kansen 
om aan deze wens van de Raad te voldoen.  

Beschermen en 
beheren bijzondere 
bomen 

12.600 Dit betreft een bedrag van € 60, - per boom per 
jaar. Het bedrag wordt uitgegeven. 

Klimaatakkoord 
planten bomen 

 

25.000  Dit bedrag is in 2022 besteed. Op dit moment 
worden de mogelijkheden voor locaties onderzocht 
om meer bomen te planten. Er zullen bij de Poort 
van Bakkum nog een aantal bomen worden 
geplant.  

Duurzaam 
groenbeheer zonder 
chemische 
bestrijdingsmiddelen 

  2.500 Dit beleid wordt uitgevoerd. 

Uitbreiden parken en 
recreatiegebieden 

20.000 Dit bedrag is in 2022 besteed ten behoeve van 
groenvoorziening. De mogelijkheden van 
uitbreiding worden verder onderzocht.  

Stimuleren 
vergroenen 
schoolpleinen 

7.500 Er is een aanvraag binnengekomen van de 
Montessorischool. Deze is getoetst en 
gehonoreerd. Werkzaamheden zijn in 2022 
uitgevoerd.  

Randen gazon 
omvormen naar 
extensief beheer 

3.500 Dit budget is besteed. 

Natuurvriendelijk 
inrichten nieuwe 
locaties/groenparels 

25.000 Mogelijkheden worden in kaart gebracht. Op dit 
moment wordt de groenparel ’Walstro uitgevoerd 
op basis van een inrichtings- en beheerplan. In 
2023 wordt een natuurparel in Akersloot tot 
ontwikkeling gebracht. 



Plaatsen 50 
nestkastjes 

1.250 Deze nestkastjes zijn dit jaar uitgegeven. Het aantal 
bedraagt 60 stuks 

Ontwikkelen 
natuurwaardenkaart 

12.000 Er is voor deze kaart een aanzet gegeven. Het is 
een gezamenlijk project van groen en klimaat. Wij 
zullen deze kaart nog verder detailleren op 
doelsoorten en de verwachting is dat de kaart in 
2023 gereed is. 

Toepassen 
sinusbeheer 

3.500 Dit budget is besteed. 

Jaarlijkse monitoring 
éen doelsoort 

4.600 Deze monitoring is door de Vlinderstichting 
uitgevoerd.  

Vierjaarlijkse 
monitoring van 
doelsoorten 

6.500 Is geharmoniseerd met de gemeente Bergen in 
2025. 

 
*Dit bedrag is met € 60.000, - verhoogd op basis van de afspraken in het 

coalitieakkoord.  
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