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Als onderdeel van de herinrichting van de Biltlaan en de Koningin Julianabrug is ook het 
groen opnieuw ingericht. Langs de Biltlaan-Oost is een compleet nieuwe groenstrook 
aangeplant, en de Koningin Julianabrug is verrijkt met kruidenbermen en een drie meter 
brede ecostrook. Nu het groen is geplant en ingezaaid zal de natuur het overnemen. In 
deze brochure leest u alles over de opzet, de werking en de ontwikkeling van de nieuwe 
groenzone.

Ecologische groeninrichting van de Biltlaan 

De ecologische herinrichting van de Biltlaan is tot stand 
gekomen in samenwerking met een klankbordgroep 
bestaande uit een aantal omwonenden van de 
Biltlaan en groenexperts uit de buurt. Hiermee is 
een groenstructuur gerealiseerd die aansluit bij de 
wensen van mens en natuur. 

We leven in een tijd met een hoge verstedelijkingsdruk. 
Dat kan ten koste gaat van de natuur en verbindingen 

tussen natuurgebieden. Bij een gezonde vorm van 
stadsvernieuwing hoort daarom ruimte te worden 
gegeven aan ecologie. In het ontwerp van de Biltlaan 
en de Koningin Julianabrug zijn daarom ecologische 
principes toegepast. Het groen is afgestemd op de 
natuur in de omgeving van Katwijk. Zo wordt de 
Biltlaan visueel, ruimtelijk en ecologisch verbonden 
met het omliggende landschap. We zorgen hiermee 
voor meer bereikbare leefruimte voor de natuur.

Kleine 
zoogdieren

Marterachtigen OngewerveldenVleermuizen Vogels Insecten

Doelsoorten

Principe doorsnede Biltlaan

Groene inrichting Biltlaan & Koningin Julianabrug
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De gelaagde opbouw, bestaande uit kruiden (lage 
begroeiing), heesters (middelhoge) en bomen (hoge 
begroeiing), draagt bij aan de vergroting van de 
biodiversiteit. De doorgaande kruidenstroken zijn 
ingezaaid met het Katwijkmengsel: een speciaal voor 
de gemeente samengesteld kruidenmengsel met 
soorten uit de directe omgeving. De kruidenstroken zijn 
belangrijk voor vlinders en andere insecten. Zij kunnen 
immers geen grote afstanden overbruggen. Deze 
insecten zijn het voedsel voor vogels en vleermuizen. 
De heesters dienen als broedplaatsen voor vogels en 
schuilplekken voor kleine zoogdieren. Denk aan egels 
en marterachtigen. De bomen markeren vliegroutes 
en zorgen voor verblijfsplaatsen voor vleermuizen.

Ecologische zone Koningin Julianabrug

De nieuwe Koningin Julianabrug krijgt met de drie 
meter brede ecostrook een verbindende functie 
voor ecologie. Deze relatief kleine verbindingszone 
heeft straks een grote impact, omdat dit de enige 
verbinding is tussen het groen van de zuidoever en 
de noordoever langs de Oude Rijn. Deze verbinding 
zorgt voor uitwisseling van soorten die nu van elkaar 
gescheiden zijn. Dat is belangrijk voor het versterken 
van de biodiversiteit. Daarnaast draagt de groenstrook 
bij aan de beleving en beeldkwaliteit van de brug. 

De inrichting van de Julianabrug is zo niet alleen 
maar een verkeerverbinding, maar ook een 

Vogelvluchtperspectief van de Koningin Julianabrug

Doorgaande kruidenstrook Eco-zone
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Doelsoorten

belangrijke passage voor de natuur. Heesters en 
kruidenvegetaties zorgen voor een beschutte zone 
voor grondgebonden zoogdieren en ongewervelden, 
zoals kevers. Vleermuizen gebruiken de basculekelder 
onder de brug overdag als schuilplaats dichtbij hun 
foerageergebied op de Oude Rijn. De taluds van de 
ecologische verbindingszone zijn ingericht met een 
mix van bomen en heesters, hoge grassen, bloemen 
en kruiden. De toegepaste plantensoorten op en rond 
de Julianabrug sluiten aan op die langs de Biltlaan. 
Dit versterkt de doorgaande ecologische structuur 
en creëert een herkenbare identiteit voor de ‘laan’ 
als geheel.

Wisselend seizoensbeeld

Een ecologische inrichting betekent geen strak 
gemaaide gazons met geordende heestervakken. 
De Biltlaan is landschappelijk ingericht met 
hoogteverschillen en een structuurrijke beplanting. 
Het eindbeeld is een aaneengesloten natuurlijke 
groenstructuur die doorloopt over de viaducten 
en de Julianabrug. Waar voldoende ruimte is,  is de 
kruidenberm verrijkt met solitaire heesters, die daar 
hun natuurlijke vorm kunnen ontwikkelen.

Binnen de groenstructuur ontstaat een afwisseling aan 
groeivormen, structuren en bloemen. Een diversiteit 
aan inheemse beplanting zorgt voor een continu 

Basculekelder Ecologische verbindingszone
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wisselend beeld met de seizoenen. In de winter vallen 
vooral de wintergroene hulst en de grove den op. 
De kruidenrijke bermen zijn dan al bruin. Al vroeg 
in het voorjaar zal de sleedoorn rijkelijk bloeien, 
gevolgd door de meidoorn en de lijsterbes. In de 
zomer vertonen de bloemen van de kruidenrijke 
bermen de subtiele schoonheid van de duinnatuur. De 
felgekleurde oranje bessen van zowel de duindoorn  
als de lijsterbes zullen opvallen in het najaar.

Wat kunt u de komende vijf jaar verwachten?

De vernieuwde groenstrook langs de Biltlaan-Oost 
is de eerste fase van de totale groene herinrichting. 
In een later stadium wordt ook de groenzone aan 
de westzijde van de Biltlaan vernieuwd. 

Het groen zoals het in 2020 en 2021 is aangeplant, 
levert nog niet het beoogde eindbeeld op. De 
beplanting heeft zo’n vijf jaar nodig om zich te 
ontwikkelen en tot volledige wasdom te komen. In 
de tussentijd valt er gelukkig ook van alles te beleven. 
Het is bovendien mooi om de flora en de fauna zich 
op deze plek te zien ontwikkelen, en elk jaar groter 
en steviger te zien worden.

In het eerste jaar gaat er al van alles gebeuren. Van 
de geplante heesters zal in eerste instantie  het 
wortelgestel zich ontwikkelen en is bovengronds 
nog weinig zichtbaar. De heesters moeten eerst 
goed wortelen. Om dit proces te bespoedigen wordt 
regelmatig water gegeven. Vanaf het tweede jaar 
zullen de heesters ook bovengronds sneller gaan 
groeien. Hierdoor wordt de beplanting dichter, en 
ontstaat geleidelijk het gewenste ruimtelijk beeld. 
Insecten, vogels en kleine zoogdieren zullen zich er 
steeds meer thuis voelen.

Het Katwijkse kruidenmengsel heeft na het inzaaien 
enkele weken tot langer nodig om te ontkiemen. 
Hierdoor ontstaat in het eerste jaar een vrij open 
kruidenstructuur. Dat is nog niet het beoogde 
bloemrijke eindresultaat. Het eerste jaar is een 
investeringsjaar. Plaatselijk zal onkruid groeien dat 
met maaibeheer onder controle wordt gehouden. In 
het volgende jaar zal de kruidenzone zich meer sluiten 
waardoor onkruid minder kans krijgt. De natuur 
vraagt dus nog even geduld van u. Na twee jaar zal 
het bloemrijke resultaat optimaal beleefbaar zijn en 
tegelijkertijd bijdragen aan de Katwijkse biodiversiteit.

Schematische weergave ontwikkeling groen Biltlaan

Doorsnede van de eco-zone op de Julianabrug

WatervoorzieningGeleiderail Brugdek Substraat
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Impressie van de Biltlaan



Achillea millefolium
duizendblad

Primula veris
Gulden sleutelbloem

Daucus carota 
wilde peen

Silene dioica
dagkoekoeksbloem

Silene vulgaris
Blaassilene

Trifolium arvense
Hazenpootje

Echium vulgare
slangenkruid

Thymus pulegioides
grote tijm

Briza media
bevertjes

Jasione montana
Zandblauwtje

Viola odorata
maarts viooltje

Leucanthemum vulgare 

gewone margriet

Katwijkmengsel

Anchusa officinalis
gewone ossentong

Campanula rotundifolia

grasklokje

Erodium cicutarium
gewone reigersbek

Galium verum
geel walstro

Origanum vulgare 
wilde marjolein

Het Katwijkmengsel omvat onder andere de volgende soorten kruiden:

Leontodon hispidus
ruige leeuwentand


