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Stad en biodiversiteit?



Urgenter dan ooit:

clash na-isolatie en vleermuizen



Nothing changes, if nothing changes

 Er is handelingsperspectief!

 Behouden en versterken biodiversiteit: kans om dit te 

verankeren in het Omgevingsplan

 Natuurinclusief bouwen is investeren in de toekomst: 

nu nodig om straks tekort aan verblijven te 

voorkomen en om de bouwopgave te kunnen halen

 We delen de stad met planten en dieren: 

(stads)natuur is geen groen sausje maar een 

volwaardig onderdeel

 Creëer de randvoorwaarden: leefgebieden en beheer

 Icoonsoorten zijn indicatoren



Aanpak “bouwstenen”

 Regels geven voor Omgevingsplan en bouwstenen voor 

Programma 

 Dit zijn de belangrijkste middelen waarmee gemeenten 

in Omgevingswet eigen beleid ten aanzien van 

biodiversiteit/natuur vastleggen

 Link maken met (actief) soortenbeleid: icoonsoorten PZH

 Geen uitspraken over zaken waar je niets over mag

opnemen: wat in de Wet natuurbescherming al geregeld 

is, mag niet nog een keer terugkomen in het 

Omgevingsplan



Beleidscyclus

 Ambitie en koers  beleid in omgevingsvisie

(maar is niet voldoende)

 Regels opnemen  beleidsdoorwerking in omgevingsplan

(is niet altijd voldoende)

 Omgevingswaarde opstellen  met verplichte meting/ monitoring

mag niet in conflict zijn met landelijke waarden

 Programma maken  verplicht of onverplicht programma

concreet maken van het omgevingsplan, hoe bereik je de doelen 

en de kwaliteit, afwegingskaders, fysieke maatregelen,

communicatie, stimuleren van activiteiten



Basis voor uitwerking: icoonsoorten en 

begeleidende soorten i.r.t. stedelijk gebied



Omgevingsplan en biodiversiteit

Vier belangrijke thema’s om regels te maken, zodat een 

visie op biodiversiteit en de ambities worden vastgelegd:

1. Bomenlanen

2. Groenblauw netwerk

3. Natuurinclusief bouwen

4. Lichthinder 



Bomenlanen

 Een van de belangrijkste structuren in de stad

 Niet snel vervangbaar ook: koesteren

 Voor de mens: schaduw, verkoeling, opvang CO2, water 

vasthouden, ruimtelijke structuur, begeleidende route

 Voor dieren: vliegroute, schuilgelegenheid, voedsel, nest

 Icoonsoorten: Huismus, Merel

 Begeleidende soorten: Bunzing, Hermelijn, Wezel, 

Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, 

Meervleermuis, Spreeuw, Zanglijster



Groenblauw netwerk

 Robuustheid en veerkracht (verkleint kwetsbaarheid)

 Voor mens en dier: verbinding tussen gebieden, maar is ook 

(be)leefgebied zelf;

levert ongeveer alle ecosysteemdiensten (inclusief gezondheid)

 Icoonsoorten: Egel, Huismus, Merel, Weidehommel, Rietorchis

 Begeleidende soorten: Gewone pad, Bunzing, Hermelijn, Konijn, 

Rosse woelmuis, Wezel, Steenhommel, metselbijen, Driedoornige 

stekelbaars, Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, 

Meervleermuis, Ooievaar, Spreeuw, 

Zanglijster, Zwarte 

roodstaart



Natuurinclusief bouwen
 Leefbare en aantrekkelijke woon- en werkomgeving

 Voorziet in leefgebieden voor dieren, ook voor in de toekomst

 Voor mensen: inspirerende leefomgeving, koeling, 

wateropvang, ervaring natuur, rust, gezondheid

 Voor dieren: voor gebouwafhankelijke soorten levensvereiste, 

verblijfplaats, nestplek, schuilen, voedsel

 Icoonsoorten: Egel, Gierzwaluw, Huismus, Merel

 Begeleidende soorten: Steenhommel, metselbijen, 

Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, 

Meervleermuis, Slechtvalk, Spreeuw, Zanglijster, 

Zwarte roodstaart



Lichthinder

 In de Randstad schaars goed

 Veel effect op mens en dier; alleen gebruiken waar het nodig is

 Voor de mens: effect op kwaliteit slaap

 Voor dieren: verstoring, makkelijker prooi (voor de ene soort 

een voordeel…)

 Icoonsoorten: -

 Begeleidende soorten: Gewone dwergvleermuis,

Ruige dwergvleermuis, Meervleermuis



Voorbeeldregels voor borging



Activiteiten i.r.t. soorten; schema



Voorbeelden van bestaande documenten 

ter inspiratie



Denk in kansen, grijp dit moment aan

 Omgevingsplan is een momentum voor borgen biodiversiteit

 Behouden en versterken biodiversiteit is ook investeren in 
mensen: win-win

 Natuurinclusief bouwen is per direct nodig

 Veel aandacht nodig voor structuren, netwerk, leefgebieden: 
functionerende “punten, lijnen en vlakken”

 Gebruik een kansen/knelpuntenkaart

 Via groenbeheer per direct verbeteringen te behalen

 Icoonsoorten zijn goede indicatoren – juist voor deze 
soorten actie ondernemen  subsidieregeling


