Visie werkgroep: Natuur, bos en landschap Norgerduinen.
Visie Bosgebied Norgerduinen ten noorden van Norg

Toekomstperspectief/Stip op de horizon: Een goede zonering voor natuur, recreatie en wonen in de
bosgebieden ten noorden van Norg. Hierbij moet er een evenwicht bestaan in biodiversiteit (soorten)
en Flora- en Fauna die hoort bij (oude) bossen. Hierbij geld een respect voor oude waardevolle
bomen en landschappelijke elementen. Ook moet er aandacht zijn voor mooie uitdagende routes
voor verschillende gebruikersgroepen (Mountainbikers, Wandelaars, Camping etc.). Blijvende huisjes
zouden zo mogelijk een zelfde type (tuin)begroeiing moeten hebben. Bij de aanwezige
(recreatie)woningen worden meer uniforme afscheidingen gebruikt (bij voorkeur geen prikkeldraad,
(houten) schuttingen of snoeiafvalwallen). Versnippering in boseigendom (en daarbij in beheer) zou
door middel van een vrijwillige kavelruil opgelost kunnen worden. Dit heeft het doel om in het totale
bosgebied een betere samenhang te creëren. Hierdoor wordt het voor de omgeving duidelijker wie
de terreineigenaar is en welke doelen er na gestreefd worden. Het samen (met de verschillende
terreineigenaren) maken van een bosmaatregelenplan is voor deze bosgebieden een gewenste
ontwikkeling. Handhaving op de (met elkaar afgesproken) voorwaarden is essentieel om de
doelstellingen te bereiken.

Randvoorwaarden Molenduinen: - Streven naar inheems natuurlijk bos (grote variatie in loofbomen).
Waarbij rustgebieden voor dieren gerealiseerd worden en het beheer gericht is op het versterken
van natuurwaarden - Versnippert eigendom tegengaan om beheer maatregelen effectiever te
maken. Dit kan doormiddel van een vrijwillige boskavelruil. - Heide met de bijbehorende diersoorten
is een steeds zeldzamer geworden natuurtype in Norg. In de Molenduinen liggen nog steeds kleine
heide relicten. Deze relicten zouden met elkaar verbonden kunnen worden om op deze manier
soorten/populaties van deze oude heiderelicten robuuster te maken (verbinden van deze plekken tot
robuuste heidestrook). - Geen uitbreiding van bebouwing in het bosgebied van de Molenduinen. Geen uitgezette routes of fietspaden in de Molenduinen - Geen uitheemse boom- en struiksoorten in
de bossen. - Zandwegen behouden en zo nodig onaantrekkelijk maken voor motorcross met auto’s
en motoren. - Gebied toegankelijk voor wandelaars (met honden aan de lijn).

Randvoorwaarden Langeloërduinen - Gemengd bos met inheems- en uitheemse boomsoorten.
Behouden ontginningskarater met (inheemse) naaldbomen en mogelijk loofbomen. - Creëren van
recreatief open zandgebied uit cultuurhistorisch besef. - Aanleggen van uitdagende routes voor
gebruikers als ruiters, mountainbikers en wandelaars. Deze dienen goed gezoneerd te zijn zodat de
gebruikersgroepen geen hinder van elkaar ondervinden. - Startpunt creëren voor recreatieve routes
(P-plaats + routeborden) - Natuur is leidend met een hoog aandeel van recreatie. - Geen extra
bebouwing. Huidige bebouwing/(vakantie)huisjes worden gehandhaafd. Tuinen dienen te passen
binnen het beeld en het bosbeeld dient ontwikkelt te worden dan wel gehandhaafd te blijven.
- Zandwegen behouden en zo nodig onaantrekkelijk maken voor motorcross met auto’s en motoren.
- Gebied toegankelijk voor wandelaars (met honden aan de lijn).

Randvoorwaarden Oosterduinen - Boskarakter behouden met uitheemse en inheemse boomsoorten.
- Huisjes op elkaar afstemmen zonder afgezette tuintjes. Denken aan een maximaal aantal huisjes
per hectare (bv. 5). - Verharde fietspaden aanleggen en zorgen voor bereikbare plaatsen voor
hulpdiensten. - Aandacht voor het bosbeeld (oude bomen, jonge bomen, struiklaag etc.) Openhouden plaatsen met bestaande zandvlaktes.

Uitvoeringsafspraken/wat is er nodig: - Een bosmaatregelenplan voor de Norgerduinen. Afstemmingsoverleg tussen de verschillende boseigenaren - Handhaving en leiding op de
afgesproken doelstellingen door de gemeente Noordenveld - Het maken van een “kookboek voor
bos- en landschapsbeheer” in Norg, met voorbeelden hoe eigenaren hun percelen kunnen beheren. Betere stroming van groen/natuurafval door de gemeente waardoor geen verrommeling optreed.

Voorbeeld van een vakantiehuisje die op een goede manier opgaat in het bos.

Visie Norg, Essen en ontginningslandschap

Toekomstperspectief/Stip op de horizon Het dorp Norg is herkenbaar als een spin in het web van het
historische esdorpenlandschap. Het dorp kent een historisch karakter met oude gebouwen (molens,
oude boerderijen, tolhuisjes etc.) en oude structuren (zoals kerkenpaden, brinken en laanstructuren).
Dit betekent niet dat Norg niet met zijn tijd mee gaat. Kleinschalige nieuwbouw moet mogelijk zijn
aan de rand van het dorp maar wel passend in het karakter van het dorp. Aan de randen van de dorp
zullen de historische essen in stand gehouden worden met een gevarieerde aanbod aan
akkerbouwgewassen. Kernwoorden hiervoor zijn openheid, kleinschaligheid en samenwerking. In het
oude heideontginningslandschap is ruimte voor grootschalige percelen met meer intensievere
landbouwmethoden. Natuurelementen in dit gebied (zoals heiden, vennen en bossen) zullen
doormiddel van vrijwillig randen beheer (zowel voor grasland als akkers) verbonden worden. Ook dit

type landschap is goed te beleven doormiddel van een uitgezette route met informatie over
bijvoorbeeld de geteelde gewassen.

Randvoorwaarden Binnen de bebouwde kom Norg: - Behoud van historisch kerkenpaden en brinken
- Geen bebouwing op de brinken - Bij vervanging van de bomen op de brinken wordt alleen inheems
loofhout gebruikt. - De open structuur van het dorp is een kwaliteit. Hier dient rekening mee
gehouden te worden bij nieuw-/herbouw van gebouwen. Hoogbouw past niet bij het dorp. - De oude
laanstructuren en wegbeplantingen dienen behouden en in stand gehouden te worden met
inheemse bomen en struiken. - Behoud van cultuurhistorisch gebouwen (ook markante gebouwen
die niet op een monumentenlijst staan). - Lage nieuwbouw gefaseerd aan de randen van Norg. Bij de
bouw rekening houden met mogelijkheden voor broed-/nestmogelijkheden vleermuizen en
zangvogels

Randvoorwaarden cultuurhistorische essen: - Akkerbouw op de historische essen (met gevarieerde
gewassen) - Inzetten op behoud en terugkomst akkervogels (zoals patrijs, veldleeuwerik, kwartel).
Door middel van randenbeheer, zaaidichtheden, gewaskeuze en wintervoedselveldjes. - Structureel
en duurzaam akkerrandenbeheer (met de daarbij horende duurzame financiële middelen) Samenwerking tussen grondeigenaren op de essen voor gezamenlijke bouwplannen. - Openheid
houden op de essen. - Cultuurhistorische zandwegen op de essen behouden. - Gematigde en
kleinschalige uitbreiding van lage bebouwing aan de oostkant van Norg.

Voorbeeld van een mooie zandweg door het bos.

Randvoorwaarden ontginningsgebied: - Geleidelijke overgangen (geen harde scheidingslijnen in
landschap) stimuleren van landbouwpercelen naar natuurpercelen. - Variatie in het gebied
behouden. - Vennen en landschapselementen behouden. - Vennen openhouden (onderhouden) en
beleefbaar maken.
- Recreatief beleefbaar maken van het ontginningsgebied (bijv. landbouwmethoden en gewassen). Randen beheer stimuleren voor vogels en andere fauna. - Natuurvriendelijk bermenbeheer en
watergangenbeheer. - Gezamenlijke aanpak van de invasieve exotenbestrijding

Uitvoeringsafspraken/wat is er nodig: - ?

