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Plek 1  Jaap Edenweg

De groenestrook tussen Volkstuincomplex De Uithof en het fietspad van 
de Jaap Edenweg is een dichtbegroeide bufferzone met hoge natuur-
waarde. 
Door de aanwezigheid dicht struweel, takkenrillen, bodembedekkers afge-
wisseld met open plekken en bomen met klimop biedt de strook een veilg 
habitat aan zangvogels, kleine zoogdieren, amfibieën en een grote diver-
siteit aan insecten. De strook functioneert als verbindingszone.

De strook is ca 10 meter breed en grenst aan een sloot.

Iedere vorm van betreding geeft een grote verstoring van de natuurlijke 
habitat. 

Advies: Geen bike-trail aanleggen door bosstrook

Plek 2 Verlengde Jaap Edenweg > Madestein

De verlengde groenstrook maakt een bocht richting Madestein
Hier wordt de groenstrook smaller en in de hoeken ook veel steiler

De bosstrook heeft dezelfde kwaliteit als plek 1, maar is minder robuust 
en daardoor kwetsbaarder in habitat.

Iedere vorm van betreding geeft een grote verstoring van de natuurlijke 
habitat. 

Advies: Geen bike-trail aanleggen door bosstrook
  Maak waar mogelijk gebruik van rand be- 
  staand fietspad



Plek 3  Kruising voetpad-fietspad-ruiterpad
  achter parkeerplaats

De kruising is een complex aan infrastructuur waarbinnen groene eiland-
jes met bomen en enige onderbegroeiing. De groene bermen dienen als 
steppingstone voor de migratie van kleine zoogdieren.

Gezien het complex aan (veelgebruikte) paden is het niet gewest nog een 
extra trail aan te leggen en de groene habitat verder te versnipperen.

Advies:  Geen extra trail dwars door bos, 
  Maak gebruik van rand bestaand fietspad 

Plek 3 Bosstrook richting Wennetjessloot

De bosstrook tussen parkeerterrein, ruiterpad en fietspad is transparant 
beplant met bomen en struiken. Er ligt ook dood hout om schuilgelegen-
heid te geven aan kleine dieren. Habitat winterkoning, merel etc.
Verdere versnippering van de strook geeft verstoring.

Advies: Geen extra trail dwars door bosstrook
  Maak gebruik van rand bestaand fietspad



Plek 4  Boskavel tussen ruiterpad en sloot

Deze punt vochtig bos is dicht beplant met bomen en laag struweel. Er ligt 
ook veel dood hout. Een natte greppel zorgt voor afwatering, maar ook 
voor habitat van amfibien. Het kavel loopt door in een steil sloottalud
(plek 5). Rustig habitat voor alle voorkomende diersoorten incl. roofvogels

Advies:  Geen biketrail aanleggen door dit kavel
  Maak gebruik van alternatief  door de gras- 
  berm langs voet Compartimenteringsdijk.

Plek 5 Bosstrook tussen sloot en ruiterpad

Steil talud met bomen en dood hout langs oever sloot
Technisch gezien geen plek voor een biketrail

Ruiterpad wordt druk gebruikt door zowel groepen als  individuale ruiters. 
De geplande trail kruist het ruiterpad op verschillende plaatsen.

Advies:  Technisch niet mogelijk en ook m.b.t. druk  
  gebruik ruiterpad niet gewenst om een  
  biketrail aan te leggen
  Gebruik alternatief door grasberm langs 
  voet Compartimenteringsdijk.



Plek 6  Kruising padenstructuur

Op punt 6 kruist de geplande biketrail vlak achter elkaar de paden van de 
andere doelgroepen: ruiters, voetgangers en fietsers en zorgt verder voor 
versnippering van de smalle bospercelen.
Dit geeft onveilige situatie en onrust in de bospercelen

Advies:  Geen biketrail aanleggen door dit gebied
  Maak gebruik van alternatief  door de gras- 
  berm langs voet Compartimenteringsdijk.

Plek 7 Robuust jong bos met kale bodem

Dit jonge bosperceel is dringend aan een dunning toe. Het is een redelijk 
robuust kavel met weinig onderbegroeiing.
Er lopen geen andere paden doorheen.

Advies:  Vanaf de Compartimenteringsdijk kan een  
  route door dit bos gepland worden.



Plek 8  Bos met struweel op heuvel

Het bos op punt 8 is dichter van structuur met struweel en veel dood hout
Habitat fauna en avifauna heeft goede dekking. Het bos ligt op een kunst-
matige heuvel. 

Advies:  Langs trail houtrillen aanleggen. Trail smal 
houden en geen zijsporen laten ontstaan.

Plek 9 Beukenbos met kale bodem

Dit robuste beukenbos heeft van nature geen onderbegroeiing. De wor-
tels van de bomen zijn wel kwetsbaar voor beschadiging.
Bosbodem met dikke “zure” strooisellaag bedekt.

Advies:  Trail niet vlak langs bomen aanleggen
  Langs trail houtrillen aanleggen. Trail smal  
  houden en geen zijsporen laten ontstaan.



Plek 10  Jong bos met veel open plekken 

In dit boskavel zijn op veel plekken open gaten ontstaan door uitval. 
Op de bodem veel dood hout, maar waarschijnlijk ook natuurlijke verjon-
ging bos. Er is hier ruimte voor een extra voorziening

Advies:  Langs trail houtrillen aanleggen. Trail smal
   houden en geen zijsporen laten ontstaan.

Plek 11 Dijkvoet met solitaire populieren

De Compartimentaringsdijk heeft een grastalud met daarop twee rijen 
populieren. Het gras kent een maairegime. De voet van de dijk is vaak 
vochtig.

Advies:  Trail kan aan langs de voet van de dijk  
  door het gras lopen. Zorg voor enige 
  afstand tot de bomen



Plek 12  Jong bos met veel open plekken 

Robuust boskavel met jong divers hout en flinke onderbegroeiing.
Er is in dit boskavel al een transparante “laan” die momenteel dichtgroeit.
Daar kan opnieuw gebruik van geaakt worden. In de bosrand komt de 
route uit op een talud met solitaire bomen en grasveld. Hier is ruimte voor 
recreatief medegebruik van bikers.

Advies:  Langs trail houtrillen aanleggen. Trail smal
   houden en geen zijsporen laten ontstaan.
  Op grasveld is ruimte voor breder spoor.
  Pas op voor ongewenste erosie.

Plek 13 Talud langs doolhof

Op dit moment ligt hier een hafverhard voetpad naast een grastalud. 
Beide zijn kapot gereden door de mountainbikers. De sporen liggen over 
de gehele breedte van het talud. Daardoor ontstaat erosie en overlast 
voor mederecreanten. Op dit moment duikt de route rechts het bos in. Dit 
is een voorbeeld zoals het niet moet.

Advies:  Leg een breed trail aan waar bikers elkaar 
  kunnen inhalen (daar is behoefte aan),  
  maar baken de route duidelijk af



Alternatief voor biketrail vanaf punt 3 tot 7

De route vanaf punt 1 t/m punt 3 mag niet door de bosstroken voeren 
omdat daar teveel verstoring zal optreden. Vanaf punt 1 t/m punt 2 wordt 
aangeraden het fietspad te gebruiken. 
Vanaf punt 3 kan de berm van het fietspad dienen en dan zo snel moge-
lijk oversteken naar de grasstrook van de dijk.

De route door het bos vanaf punt 3 tot 7 geeft grote verontrusting en ook 
problemen bij het kruisen van paden van andere doelgroepen.
Een goed alternatief loopt door het grastalud van de Compartimente-
ringsdijk. gedurende het seizoen groeien hier bermkruiden zoals fluite-
kruid, engelwortel en wilde peen, maar ook brandnetel.  Het zijn robuuste 
planten waar zonder veel problemen een smal trail doorheen kan voeren.
De habitatwaarde beperkt zich tot het fourageren van insecten en vlin-
ders. Die hebben geen last van een passerende biker. Er worden immers 
ook honden uitgelaten in de berm.

Op de kaart is de rode route de geplande trail
De blauwe route biedt een goed alternatief tot punt 13.

Daarna moet het trail nog onderzocht worden.
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