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Biodiversiteit in de Stad 
 

 

 

 

Biodiversiteit gaat wereldwijd achteruit. Steden kunnen een bijdrage leveren 
aan het behoud van soorten en het versterken van natuurbeleving. 

Door stedelijk groen (parken, tuinen, bedrijfsgroen, straatgroen) met de 
juiste beplanting in te richten en ecologisch te beheren wordt biodiversiteit 
ondersteund. Ook gebouwen, schoolpleinen en waterpartijen kunnen een 
bijdrage leveren. Dit kan prima samengaan met klimaatadaptatie-doelen. 

Deze website wijst u de weg naar relevante informatie, en houdt u op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen in onderzoek, beleid en praktijk. 

 

Meer informatie 

 

Onderzoeksproject: Beschermde en bedreigde dieren en 
planten in de stad 

Een geografische analyse van geselecteerde Vogelrichtlijn-, 

Habitatrichtlijn en Rode Lijstsoorten 

In 2013 werd door WUR een studie uitgevoerd om op basis van een 
deskundigenoordeel ruwweg te bepalen welk deel van de ca. 31 duizend 

Nederlandse soorten planten en dieren bij voorkeur in stedelijk gebied 
voorkomt en dus buiten het Natuurnetwerk Nederland. In dit rapport 

wordt verslag gedaan van een aanvullende GIS-studie naar de voorkeur 

van soorten voor het stedelijk gebied. 

 

Boeken over stadsnatuur 

http://www.wur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-353230373332
http://www.wur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-353230373332
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Leven in de Stad 

Geschreven door Johan van Zoest & Martin Melchers (2006), te bestellen 

bij www.knnvuitgeverij.nl. 

Dit boek geeft een overzicht van de internationale kennis over stedelijke 
biodiversiteit, en bundelt daarmee de kennis van meer dan 500 

wetenschappelijke publicaties. Aanrader voor eenieder die zich in het 

vakgebied wil verdiepen. 

 

 

Project: Biodiversiteit op de Heineken-brouwerij 

Aandacht voor biodiversiteit maakt onderdeel uit van duurzaamheid. De 

Heineken brouwerij heeft nu veel groen (zo'n 35 ha) maar door het 

eenvormig karakter met weinig waarde voor natuur. Met het plan 

Biodiversiteit op de Brouwerij gaat dat veranderen. 

Strakke gazons en saaie weilanden zullen veranderen in bloemrijk 

hooiland met braam- en meidoornstruwelen, een eldorado voor bijen en 
vlinders. De bosschages worden zo beheerd dat er meer zangvogels gaan 

broeden. De watergangen krijgen natuurvriendelijke oevers, zodat 

kikkers, vissen en libellen het er naar hun zin krijgen. Naar verwachting 
zal in de loop van de komende jaren het aantal en de diversiteit aan wilde 

bijen, daagvlinders, vogels, libellen en vissen flink toenemen. Bestuivers 
als bijen en vlinders zullen zelfs zo talrijk worden, dat de brouwerij als 

bron van natuur voor de omgeving gaat dienen. Dat wil zeggen een factor 
50-100 meer bijen en vlinders dan nu het geval is. Medewerkers kunnen 

tijdens de lunch genieten van een natuurroute over het terrein, en actief 
bijdragen aan natuurbehoud door snoeiwerk en het tellen van de vogels 

en vlinders. Ook zal er - bij voldoende interesse - gewerkt worden aan een 

Heineken community garden. 

Meer info: www.groenecirkels.nl 

 

http://www.knnvuitgeverij.nl/
http://www.groenecirkels.nl/
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Verken de stad 

 
 

 

Hoe kan infrastructuur bijdragen aan stadsnatuur? 

 

Impact op natuur 

Wegen hebben een impact op natuur,omdat ze: 

- barrières vormen (sommige diersoorten zullen de weg niet 
oversteken) 

- tot verkeersslachtoffers leiden (bij dieren die de weg wél oversteken) 
- geluidsoverlast veroorzaken (vervelend voor bijvoorbeeld 

zangvogels) 
- lichtoverlast veroorzaken (vervelend voor nachtactieve dieren), 

zie licht op natuur 
- hun omgeving vervuilen (fijnstof, zware metalen etc.). 

 

 

http://www.lichtopnatuur.org/nl
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Oplossingen 

Faunapassages (van looprichels en dassentunnels tot ecoducten) en 
wildschermen verhogen de kans op een succesvolle oversteek 
(bijvoorbeeld faunapassages voor padden). 

Met diervriendelijke LEDverlichting wordt de impact van straatverlichting op 
vleermuizen en andere dieren verminderd.  

Praktijkvoorbeeld 

Bermen die langs infrastructuur liggen, kunnen met het juiste beheer een 
bijdrage leveren aan natuur. Als voorbeeld de bloemrijke bermen in de 
gemeente Zoeterwoude. 
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Wat is de meerwaarde van Bedrijventerreinen voor 
natuur? 

Een Nederlandse gemeente telt gemiddeld zo’n 8-10 bedrijventerreinen, 
meestal gelegen in de rand van stad of dorp. Uit Wagenings onderzoek 
blijkt dat veel van deze terreinen een meerwaarde voor natuur kunnen 
vormen, indien met het juiste groen aangelegd.  

Op een aantal bedrijventerreinen wordt die meerwaarde herkend en is een 
omslag bereikt in het beheer van het bedrijventerrein. Neem 
bijvoorbeeld de Heineken brouwerij Zoeterwoude waar strakke gazons en 
weilanden veranderen in een bloemrijk hooiland vol vlinders en bijen, 
bossages waar vogels kunnen broeden en de watergangen 
natuurvriendelijke oevers krijgen. 

Tijdelijke natuur 

Omdat bedrijventerreinen vaak braakliggende grond hebben, waar natuur 
tijdelijk kan gedijen, is een regeling bedacht om natuur op dit soort terreinen 
te stimuleren, zonder daarmee problemen te krijgen met natuurwetgeving 
op moment dat op het terrein weer economische activiteiten worden 
ontplooid. Meer informatie rondom tijdelijke natuur vindt u op de website. 

 

  

http://www.wageningenur.nl/nl/show/Biodiversiteit-op-de-Brouwerij.htm
http://tijdelijkenatuur.nl/
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Biodiversiteit komt voor tot in het centrum van de 
stad: 

• Hoge gebouwen zijn in trek als broedplaats voor slechtvalken. 

• Natuurvriendelijk groen op daken en wanden kan ervoor zorgen dat 
dergelijke gebouwen fungeren als oases voor vlinders, vogels en 
bijen. 

Op 28 juni 2017 lanceerde de Wereld Gezondheidsorganisatie (regio 
Europa) ‘Urban green spaces, a brief for action’; een oproep aan 
gemeenten om in ruimtelijk ontwerp en planning veel aandacht aan groen 
te besteden, opdat de voordelen van groen voor gezondheid, sociale- en 
leefomgeving, op lokaal niveau beter worden benut. Daarbij gaat het om 
zowel de kwaliteit en kwantiteit van groen.  

 

 

 

Praktijkvoorbeeld 

Medina complex Eindhoven: zie hieronder bij ‘Architect en Biodiversiteit’. 

http://www.werkgroepslechtvalk.nl/
http://www.natuurbericht.nl/?id=12628
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Stadslandbouw is hot! 

Het aantal initiatieven is de laatste jaren snel gestegen, iedere stad in 
Nederland heeft inmiddels de locaties voor stadslandbouw. Dat 
stadslandbouw ook voor natuur een meerwaarde kan hebben, is al vaker 
gesignaleerd. 

 

 

 

Uit onderzoek van Alterra Wageningen UR naar de biodiversiteitswaarde 
van stadslandbouw blijkt: 
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• De onderzochte stadslandbouwinitiatieven blijken voor een brede range 
aan vogels, vlinders, bijen, zweefvliegen en andere soorten een 
leefomgeving te bieden 

• Er zijn grote verschillen tussen stadslandbouw-locaties, in aantal 
waargenomen soorten en aantal individuen. 

• Bij de meeste locaties worden beduidend meer soorten en aantallen 
bestuivers op de stadslandbouwpercelen gezien dan op de controleplots in 
het openbaar groen. 

• Verklarende factoren voor de aanwezigheid van bestuivers kunnen zijn: 
de aanwezigheid, aard en areaalgrootte van nectarplantvegetaties, het 
gevoerde beheer (insecticiden, onderhoudsdruk), de omvang van het totale 
groengebied waarin de stadslandbouw ligt, en de ouderdom van het 
stadslandbouwinitiatief. 

 

School 

Schoolomgevingen zijn in de eerste plaats educatieve locaties, de plek om 
de jeugd kennis te laten maken met natuur. 
Op www.groeneschoolpleinen.nl vindt u meer informatie over het hoe, wat 
en waarom van groen en natuur op scholen. 

 

 

http://www.groeneschoolpleinen.nl/
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Woonwijk 

In woonwijken zit de biodiversiteitswaarde vooral in de tuinen 
(www.tuinreservaten.nl) en in huizen die nestgelegenheden bieden voor 
vogels en vleermuizen. 

Voorbeelden: 

• Vogels: http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/stad_en
_dorp 

• Vleermuizen: www.vleermuizenindestad.nl 
• Vlinders in de tuin.  
• Kikkers, padden en salamanders.  

 

 

http://www.tuinreservaten.nl/
http://www.vleermuizenindestad.nl/
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Biodiversiteit versterkende woonwijk in de praktijk 

De Kersentuin in Leidschenrijn, een ecologische woonwijk. 

Geerpark, Vlijmen, een duurzame woonwijk (in aanbouw) met aandacht 
voor biodiversiteit. 

 

Begraafplaatsen kunnen een interessante plek 
vormen voor natuur 

Zoals bijvoorbeeld in Apeldoorn en Leiden: 

Apeldoorn 

Op de algemene monumentale begraafplaats aan de Soerenseweg in 
Apeldoorn voeren medewerkers van de Vogelwerkgroep Oost-Veluwe een 
broedvogelinventarisatie uit. Ongeveer 30 vogelsoorten zijn hier 
waargenomen, waaronder boomklever, goudhaan, glanskop, grote bonte 
specht en sperwer. 
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Leiden 

Rhijnhof is een sfeervolle begraafplaats, oorspronkelijk aangelegd als 
landschapspark met grote waterpartijen en monumentale bomen. Met een 
oppervlakte van bijna 12 hectare natuur is Rhijnhof een bijzondere plek 
voor Leiden. In de groene reeks van landgoederen in de regio vormt de 
begraafplaats een belangrijke schakel. De flora en fauna op Rhijnhof is zeer 
gevarieerd. 

 

 

Sportparken 

Biodiversiteit bevorderen als onderdeel van verduurzaming en verbetering 
van de belevingswaarde van sportvelden. 

Bijvoorbeeld Sportpark Voorland Middenmeer in de Amsterdamse 
Watergraafsmeer. 

Artikel: Versterken van biodiversiteit en belevingswaarde van 
sportcomplexen 

 

  

http://www.buwa.nl/fileadmin/buwa_upload/publicaties/NL/SW6-2012_Visser.pdf
http://www.buwa.nl/fileadmin/buwa_upload/publicaties/NL/SW6-2012_Visser.pdf
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Wat kunt u doen … 

Gemeenten & Biodiversiteit 

Uw rol 

Als gemeente heeft u een belangrijke rol bij de inrichting en het beheer 
van de openbare ruimte. Ook heeft u een taak bij het communiceren over 

en beschermen van bedreigde natuur.  Wereldwijd nemen gemeenten een 

steeds grotere rol bij lokaal biodiversiteitsbehoud, als onderdeel van de 
Convention on Biological Diversity. Zie bijvoorbeeld de CBD-

publicatie Cities & Biodiversity Outlook.  

 

 

 

De aanpak 

U kunt de lokale biodiversiteit ondersteunen met de inrichting en het 

beheer van de openbare ruimte, zoals parken, plantsoenen, bermen en 

wateren. Denk hierbij aan het verbinden van groen en water, en de 
ecologische kwaliteteit van de vegetaties. Ook kunt u bij de inrichting en 

het beheer van de openbare ruimte rekening houden met de habitateisen 
van planten en dieren. In de publicatie van provincie Noord-Brabant over 

het leefgebied Stad staan veel voorbeelden van maatregelen voor 
kwetsbare soorten in de stad. Ook biedt de openbare ruimte veel 

mogelijkheden om burgers de lokale biodiversiteit te laten beleven.     

De realisatie 

Neem bij het opstellen van randvoorwaarden voor de openbare ruimte 

ambities voor behoud van biodiversiteit mee. Stel daarnaast concrete 
maatregelen op die in de planontwikkeling kunnen worden meegenomen. 
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Voor het groen- en waterbeheer geldt hetzelfde: ook hier kunnen 
biodiversiteitsambities en –maatregelen onderdeel uitmaken van het 

bestek. 

Praktijkvoorbeelden 

Brettenzone Amsterdam 

Biodiversiteitstuin Tilburg  

 

Architect & Biodiversiteit 

Uw rol 

Als architect heeft u grote invloed op het duurzame ontwerp. Duurzaam 

Bouwen heet niet voor niets ‘Green Building’. Fysiek groen versterkt het 
duurzame karakter van gebouwen en vermindert de ecological footprint. 

Zie onder meer BREEAM op de site van de Dutch Green Building Council 

voor wat u kunt bijdragen. 

 

 

 

De aanpak 

Pas bij gebruik van groengevels/daken typen toe die ook een meerwaarde 

hebben voor plant en dier. Kijk verder dan enkel milieuaspecten als 

energiezuinigheid, alhoewel groen meestal voor zowel natuur- als 

milieuaspecten goed uitpakt.  

 

http://www.breeam.nl/
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De realisatie  

Vraag leveranciers van groendak/gevel systemen naar de 

biodiversiteitswaarde van hun producten en integreer kansen voor natuur 
in het gebouw. Denk hierbij ook aan nestkasten en holten voor 

vleermuizen, naast groen op en tegen het gebouw. Zie bijvoorbeeld 
de Checklist Vogelvriendelijk Bouwen voor meer info over de 

mogelijkheden voor natuur-inclusieve architectuur.  

 

Praktijkvoorbeeld: het Medina-complex in 

Eindhoven, met een combinatie van 

verticaal (grondgebonden groengevels) en 

horizontaal groen (intensief groendak).  Dit 

groene woon/werkcomplex levert een 

aantrekkelijke omgeving op voor mensen, 

maar ook een hoge diversiteit aan vogels, 

vlinders en bijen in de Eindhovense 

binnenstad. Dit complex is ontworpen door 

de Londonse architect Neave Brown, de 

groene inrichting en beheer wordt 

door Soontiëns Stadsnatuur uitgevoerd. 

 

 

(foto: Soontiëns Stadsnatuur) 

http://www.checklistgroenbouwen.nl/
http://www.soontiensstadsnatuur.nl/
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Sportorganisatie & Biodiversiteit 

Uw rol 

Sportverenigingen die zich richten op buitensporten maken gebruik van grote 
sportterreinen, veelal in de stadsrand. Deze terreinen zijn potentieel interessant voor 
vogels, vlinders, bijen en andere plant- en diersoorten. 

De aanpak 

In het beheer van met name de opgaande beplanting (heggen, hagen, boomrijen) 
kunt u rekening houden met de wensen van biodiversiteit. Kies hierbij voor struik- en 
boomsoorten die een meerwaarde voor natuur hebben (bijvoorbeeld als nectarplant), 
en  snoei pas na de bloei of besvorming. 

De realisatie 

Als u als sportvereniging zelf het de terreinen beheert, kunt u uw uitvoerende 
groenbeheerders verzoeken rekening te houden met de biodiversiteit. Als de 
terreinen in bruikleen zijn van bijvoorbeeld de gemeente, kunt u aandacht vragen 
voor biodiversiteit bij de gemeente. 

 

Projectontwikkelaar & Biodiversiteit 

Uw rol 

Als projectontwikkelaar geeft u met uw plannen de stedelijke omgeving 

vorm. De keuzes die u daarbij maakt kan die stadse omgeving verder 
verduurzamen  en de stedelijke natuur ondersteunen. Aandacht voor 

biodiversiteit bij projectontwikkeling kan dus als onderdeel van MVO en 

duurzaam bouwen/gebiedsontwikkeling worden beschouwd. 

De aanpak 

Ga verder dan de verplichte maatregelen die voortvloeien uit natuurwetgeving en 
probeer uw locatie of gebied te ontwikkelen zonder netto verlies van biodiversiteit. Dit 
kan door te kiezen voor een ontwerp, inrichting en beheer met de minste impact op 
biodiversiteit, en de eventuele impact die er toch is elders te compenseren. 

De realisatie 

Er zijn verschillende hulpmiddelen voor duurzame projectontwikkeling. 

Kijk bijvoorbeeld eens bij het onderdeel Landgebruik en ecologie in 
de BREEAM handleiding. Zie hier voor meer info over het omgaan met 

vleermuizen in bestaande of nieuwe gebouwen. Ook de website Checklist 

http://www.breeam.nl/
http://www.vleermuizenindestad.nl/
http://www.checklistgroenbouwen.nl/
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Vogelvriendelijk Bouwen bevat informatie over de mogelijkheden voor 

natuur-inclusieve architectuur. 

 

Landschapsarchitect & Biodiversiteit 

Uw rol 

U bent als landschapsarchitect de vormgever van de stedelijke 

buitenruimte. Dit geeft ueen belangrijke mogelijkheid om biodiversiteit in 
steden te bevorderen. De vraag naar natuur in nabijheid van mensen 

neemt toe. Met de juiste inrichting van publiek en privaat groen kan 

biodiversiteit – en de beleving daarvan – enorm geholpen worden.  

De aanpak 

Kies voor een biodiverse inrichting van parken, plantsoenen, pleinen, 

tuinen, bedrijventerreinen  en andere stadsdelen. Bij de diverse 

stadsdelen op deze site (links op de stadstekening) vindt u meer 

informatie hierover. 

De realisatie 

Integreer de habitateisen van plant en dier in uw ontwerp: voldoende 

ruimte, voldoende ecologische kwaliteit, goede verbondenheid van natuur. 

In de 2015 NVTL publicatie Duurzame Landschapsarchitectuur is een 
hoofdstuk gewijd aan biodiversiteit, inclusief een serie met inspirerende 

voorbeelden. 

DUURZAME 
LANDSCHAPSARCHITECTUUR– 

Biodiversiteit, Energie, Klimaat, 

Kringlopen, Tijd, Water. Essays en 

praktijkvoorbeelden. 

 

 

 

 

  

http://www.checklistgroenbouwen.nl/
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Volkstuinvereniging & Biodiversiteit 

Uw rol 

Volkstuinen zijn meestal in de stadsrand gelegen en vormen een mooie stapsteen 
tussen natuur van buiten en van binnen de stad. Vanwege het kleinschalig karakter 
en het landgebruik (voedsel- en siergewassen) kan uw  volkstuin voor een brede 
range aan plant- en diersoorten een interessante habitat vormen. 

De aanpak 

Het ontwerp en de inrichting van volkstuinen kan biodiversiteit 

ondersteunen. Kies er bijvoorbeeld voor om hagen in plaats van hekwerk 
te plaatsen en realiseer overhoekjes met overblijvende vegetatie). Ook 

het juiste beheer is essentieel (gebruik géén gif!). 

De realisatie  

Kijk op de site van Groendichterbij.nl voor voorbeelden van de 

actie Volkstuinen en Biodiversiteit. Kijk ook bij de link Onderzoek op deze 
site voor het Alterra onderzoek naar Biodiversiteit op 

Stadslandbouwlocaties. 
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Bedrijf & Biodiversiteit 

Uw rol 

Biodiversiteit krijgt als onderdeel van MVO en duurzaam ondernemen 

steeds meer aandacht van ondernemers. Op internationaal vlak is 
Business & Biodiversity ook echt een trend bij multinationals. Dit komt 

omdat het inmiddels duidelijk is dat ook het bedrijfsleven een bijdrage kan 

leveren aan biodiversiteitsbehoud, zowel in als om de bedrijfslocatie.  

 

De aanpak   

Door duurzaam in te kopen draagt u bij aan het versterken van 

biodiversiteit. Daarnaast kunt u ook op en rondom de bedrijfslocatie 
aandacht besteden aan natuur. Met een groene inrichting van uw 

bedrijfsterrein kan u een bijdrage leveren aan biodiversiteitsbehoud en –

beleving. 

De realisatie 

Kies voor meer groen in en om uw bedrijfslocatie, bijvoorbeeld door het 

omvormen van standaard bedrijfsgroen naar meer biodivers groen 

of  vergroen uw bedrijfspand met groendaken en/of gevels. 

Meer informatie vindt u in het boek 'Groen Werkt Beter' (SdU). Een 
inspirerend praktijkvoorbeeld is bijvoorbeeld Heineken brouwerij 

Zoeterwoude. Voor meer informatie over het belang van meer 

biodiversiteit kunt u ook kijken bij Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & 

Economie (Platform BEE). 

  

http://www.wageningenur.nl/nl/show/Biodiversiteit-op-de-Brouwerij.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Biodiversiteit-op-de-Brouwerij.htm
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Wooncorporatie en Biodiversiteit 

Uw rol  

Als wooncorporatie heeft u baat bij het effect van groen in de stad. Natuur 

en groen versterken de leefbaarheid van wijken. Zo vergroten welzijn en 
sociale cohesie, en verminderen criminaliteit en verloedering. Daarnaast 

wordt met een groene, natuurvriendelijke inrichting van woongebieden 

ook een bijdrage aan biodiversiteitbehoud geleverd. 

 

De aanpak  

Verbeter de ecologische kwaliteit van het groen in en rondom straten, 

woonwijken, flatcomplexen. Besteed er ook aandacht aan of het 
stadsgroen voldoet aan de habitateisen van plant en dier: ondersteunt het 

groen de aanwezigheid van zangvogels, dagvlinders en egels? 

De realisatie 

Kijk naar de huidige inrichting en beheer van het groen en bespreek met 

de ontwerpers en beheerders welke opties er zijn om natuur te 
bevorderen. Zie de diverse publicaties op deze site voor tips en 

maatregelen. Kijk ook eens naar mogelijkheden om onbenutte delen van 
bestaande bestrating, gevels en platte daken te vergroenen, en kies 

daarbij voor planten die biodiversiteit ondersteunen. Koppel 
biodiversiteitsambities aan andere doelstellingen zoals stadslandbouw, 

klimaatadaptatie, gezondheid etc. 

Praktijkvoorbeeld: wooncorporatie Woonveste met haar 

nieuwbouwwijk Geerpark, Vlijmen. 
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Scholen & Biodiversiteit 

Uw rol 

Als u als sportvereniging zelf het de terreinen beheert, kunt u uw uitvoerende 
groenbeheerders verzoeken rekening te houden met de biodiversiteit. Als de 
terreinen in bruikleen zijn van bijvoorbeeld de gemeente, kunt u aandacht vragen 
voor biodiversiteit bij de gemeente. 

De aanpak 

Uw schoolplein en schoolgebouw kunnen met biodivers groen worden ingericht, door 
beplanting aan te brengen die fauna aantrekt. Dit vergroot de biodiversiteit rondom 
het gebouw. 

De realisatie 

Op de site groene scholen is veel informatie te vinden over het hoe en wat 

van groene schoolpleinen. Daarnaast kunt u vanuit de school ook het 
contact met natuur in de directe omgeving zoeken, door bijvoorbeeld 

kinderen en jongeren een rol geven te geven in het monitoren en beheren 

van poelen. 

Praktijkvoorbeeld: Schoolpoelenproject Eindhoven 

De gemeente Eindhoven heeft een sterke groenstructuur met ruim 160 

poelen. Deze zijn belangrijk als leefgebied voor amfibieën, libellen, allerlei 

andere waterdieren en moeras- en waterplanten. Tevens gaan de poelen 
een steeds grotere rol vervullen als ‘buitenklas’. Voor Eindhovense 

basisscholen bestaat de mogelijkheid om een poel te adopteren op loop- 

of fietsafstand van hun eigen school. 

 

Burger & Biodiversiteit 

Uw rol 

Door zelf de handen uit de mouwen te steken kunt u een zichtbare 

bijdrage leveren aan een inspirerende eigen tuin of woonomgeving en 

vergroot u de kansen van aanwezige planten en dieren. 

De aanpak 

Biodiversiteit kunt u versterken met aanleg en onderhoud van verschillende plekken 
in uw woonomgeving. Denk bijvoorbeeld aan nectarplanten voor vlinders, een vijver 
voor kikkers en libellen en nestkasten voor zangvogels in uw eigen tuin. 

http://www.groeneschoolpleinen.nl/
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In de buurt of wijk kunt u aandacht besteden voor extra natuur bij scholen, 
volkstuinen en in parken en plantsoenen. 

De realisatie 

Kijk op de website van Tuinreservaten en zie wat u moet doen om de 

extraatjes voor planten en dieren voor elkaar te krijgen.  

 

Hovenier & Biodiversiteit 

Uw rol 

Als hoveniers bent u een professional in de inrichting en het beheer van 

stedelijk groen. Hierdoor vervult u een cruciale rol voor biodiversiteit in de 

stad. 

De aanpak 

Met de keuze voor het juiste assortiment en de juiste beheeringrepen kunt 

u parken, plantsoenen en tuinen aantrekkelijk maken voor wilde planten 

en dieren. Dit valt goed te combineren met een mooie uitstraling van het 
groen, en kan even kostenefficiënt beheerd worden als meer traditioneel 

groen. Het is vaak vooral een kwestie van bewustwording en ecologische 

expertise. 

 

Foto: Soontiëns Stadsnatuur 

 

De realisatie 

Kies voor beplanting die nectar en stuifmeel levert voor bijen, hommels en 
zweefvliegen., of waar vogels en vleermuizen in kunnen nestelen. Gebruik geen gif 
maar andere manieren om onkruid te bestrijden. Verwijder dorre vegetatie pas na de 

http://www.tuinreservaten.nl/
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winter, zodat dieren er ‘s winters in kunnen schuilen en eten zoeken. Snoei bomen 
en struiken zodanig dat er nest- en schuilmogelijkheden voor dieren blijven bestaan. 
Vertel uw opdrachtgever waarom u maatregelen neemt voor biodiversiteit, en leg uit 
hoe dit werkt. 

Meer informatie: Wilde Weelde is de vakvereniging voor ecologisch 

hoveniers, waar 200 hoveniers in Nederland bij zijn aangesloten. 

 

Begraafplaatsorganisatie & Biodiversiteit 

Uw rol 

Begraafplaatsen behoren tot de rustigste plekken in de stad, voor de mens maar ook 
voor plant en dier. Door bij het beheer van de begraafplaats te letten op de 
natuurwaarde, kunt u op begraafplaatsen een bijdrage leveren aan een duurzame 
toekomst. 

De aanpak 

U kunt de biodiversiteit op de begraafplaats vergroten door planten en 

dieren de ruimte te geven. Een aantal elementen zijn vaak al aanwezig. 
Zo zijn oude bomen op begraafplaatsen  prima nestgelegenheden voor 

vogels en vleermuizen. Oude muren vormen een groeiplaats voor 
muurvarens en andere zeldzame planten. Daarnaast kunnen met de juiste 

inrichting van vaste planten en struiken meer vlinders en bijen 

aangetrokken worden. 

De realisatie 

Zorg ervoor dat de groenbeheerder ecologische kennis benut in zijn of 

haar groenpraktijk. Dit kan als de groenbeheerder een ecologische 

achtergrond heeft (www.wildeweelde.nl) of door contact op te nemen met 

lokale natuurgroepen (bijvoorbeeld www.ivn.nl). 

http://www.wildeweelde.nl/
http://www.wildeweelde.nl/
http://www.ivn.nl/

