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Johan Vos 
Tegenwoordig zien veel plannenmakers een milieuvriendelijk 
ingerichte, natuurrijke woonomgeving steeds vaker als kwali
teitskenmerk voor een moderne stad. Voor de leefbaarheid is 
het van groot belang dat juist daar waar we wonen recrea
tieve mogelijkheden in een natuurrijke omgeving worden 
geboden. Dit verkleint de behoefi:e aan mobiliteit en maakt 
het voor opgroeiende kinderen spannend om de natuur 
direct naast de deur zelf te ontdekken. 
Daar komt bij dat de natuurbescherming er belang bij heeft 
dat de stad haar bijzondere biotopen behoudt met specifieke 
plant- en diersoorten. Hieronder bevindt zich een aantal 
Rode Lijstsoorten. 

Zo'n natuurrijke stad kan zich slechts ontwikkelen als de 
actoren die actief zijn op allerlei verschillende schaalniveaus 
en vakgebieden elkaar vinden en gaan samenwerken. Dit 
geldt niet alleen voor de overheden maar ook voor de private 
sector en de in de stad actieve belangenverenigingen. 

Samenwerken aan 

Door stadsecologen wordt stedelijke 
natuur wel omschreven als al het spontane 
leven dat de bebouwde omgeving als leef
gebied heeft uitgekozen; dat kan zowel per
manent als tijdelijk zijn. Het gaat daarbij 
niet alleen om inheemse planten en dieren. 
Ook soorten uit cultuur ontsnapt, vaak uit 
het zuiden afkomstig, blijken zich in en 
om steden vaak goed te kunnen redden. 

Zo blijkt 75% van de plantensoorten 
die zich recentelijk in Amsterdam hebben 
gevestigd van Zuid-Europese origine te 
zijn (Denters, 1999). Steeds weer duiken 
in steden op de meest onverwachte plek
ken onverwachte soorten op. Een recent 
voorbeeld is de Groene specht, een Rode 
Lijstsoort die tegenwoordig z'n toevlucht 
lijkt te hebben genomen tot stadsparken 
in West-Nederland, zoals o.a. blijkt uit 
waarnemingen uit Rotterdam en Zoeter-
meer. Van dit alles zijn de meeste stads
mensen zich overigens nauwelijks bewust. 

De continu veranderende stad 
Een zich ontwikkelende samenleving 
manifesteert zich het duidelijkst in de zich 
continu vernieuwende stadswijken en 
buurten. Na zo'n 25 tot 50 jaar ontstaat in 
bijna elke stad de behoefte om wijken 
grondig te willen herinrichten. De effec
ten voor de stedelijke natuur van deze 
maatschappelijke behoefte tot veranderen 
zijn door de steeds verschillende modes op 
het gebied van groen, stedenbouw en 
architectuur in de loop der tijd nogal 
wisselend geweest. 

De belangrijkste uitdaging van nu is 
om in deze ingewikkelde herinrichtings
processen meer ruimte voor de natuur te 
creëren. Zo wordt er in Zoetermeer op 
het ogenblik geëxperimenteerd met een 
"natuurimpulsregel". Hierbij gaat men 
uit van een bepaald percentage van het te 
investeren bedrag dat ten goede komt 
aan natuurbevorderende voorzieningen 
(Gemeente Zoetermeer, 1999). 

Bewustwording van stadsnatuur 
De veronderstelling dat stad en natuur 
tegengestelde belangen vertegenwoordi
gen zit diep bij de stedeling. Dat ook een 
tuin of balkon benut kan worden ten 
behoeve van natuurbeleving vlak bij huis 
wordt door stedeUngen zeker niet als van
zelfsprekend ervaren. Dit laatste wordt 
overigens fraai geïllustreerd door het per
centage versteende tuinen in een gemid
delde nieuwbouwwijk in Nederland. 

De stadsbewoner, tegenwoordig 
bijna standaard lid van 'Natuurmonu
menten vindt natuur leuk, maar niet te 
dicht bij. 

Zx3 bleek uit onderzoek in Zoeter
meer bijvoorbeeld dat 95% van de bewo
ners van deze stad het spontane planten
en dierenleven apprecieert. Bijna alle 
respondenten zouden zelfs een uitbrei
ding hiervan toejuichen. Bermen langs 
spoorwegen, verkeerswegen en watergan
gen en grotere parken werden daarbij als 
geschikte plek voor deze uitbreiding aan
gegeven. Op de vraag of men ook moge

lijkheden zag in de eigen tuin of op het 
eigen balkon reageerde slechts 17% posi
tief (Kalisvaart, 1995)! 

Waardering voor stadsnatuur 
De waardering voor de natuur naast de 
deur verschilt per soort of soortgroep. 
Wat de plantengroei betreft bestaat nog 
steeds het oeroude onderscheid tussen 
kruid en onkruid. Bij het tuincentrum 
aangeschafte planten worden vertroeteld, 
terwijl de zich spontaan vestigende 
inheemse soorten, die qua schoonheid 
vaak niet onder doen voor hun gekochte 
familieleden als "onkruid" worden weg-
gewied. Deze vorm van selectie heeft dus 
in essentie niet te maken met hoe een 
plant er uit ziet, maar veel meer met hoe 
zij op de plek terecht is gekomen. Een 
natuurlijke ordening waarin planten hun 
eigen plek mogen kiezen in plantsoen of 
tuin wordt slechts door weinig mensen 
herkend en gewaardeerd en al gauw van 
het stempel verwaarlozing voorzien. 

Ook ten opzichte van dieren bestaan 
er grote verschillen in waardering. Welke 
stad kent geen egelopvangcentrum, 
vogelhospitaal, paddenoverzetproject of 
vleermuizenwerkgroep? Daarentegen 
worden muizen, slakken, rupsen en mie
ren vaak met alle mogelijke giftige mid
delen bestreden. Daarbij ontbreekt het bij 
velen helaas aan de kennis dat torenval
ken van muizen leven, egels slakken eten, 
rupsen vlinders worden en de Groene 
specht niet zonder mieren kan. 

Een stedeling heeft wat de spontane 
natuur in zijn woonomgeving betreft 
blijkbaar een dubbele moraal. Opvallend 
is echter dat je niet vaak iemand tegen 
komt die te kennen geeft "tegen" stede
lijke natuur te zijn. 

Stedelijk natuurbeleid in ontwik
keling 
De ratificatie van de "Convention on 
Biological Diversity" (UNEP, 1992) was 
voor rijk en provincies aanleiding om 
zich gedurende de eerste helft van de 
jaren negentig primair te richten op het 
realiseren van de Ecologische Hoofd
structuur (EHS) van Nederland. De zorg 
voor de zogenoemde witte gebieden 
kwam bij provincies en gemeenten 
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terecht. Voor de witte agrarische gebieden 
werd in de loop der jaren een heel instru
mentarium ontwikkeld om boeren te 
stimuleren in de richting van agrarisch 
natuurbeheer. De natuurmeetlat geeft de 
resultaten die op het bedrijf geboekt wor
den weer (Buys, 1995). 

Of het enkel aan de haat-liefde 
verhouding ligt die de stedeling er ten 
aanzien van "natuur naast zijn deur" op 
na houdt is moeilijk te zeggen, maar feit 
is wel dat gemeentelijke beleidsambtena
ren en bestuurders maar uiterst moeizaam 
tot beleidsvorming zijn te brengen. Hoe
wel er allerlei mogelijkheden op het 
gebied van duurzame stedelijke ontwikke
ling liggen, beperkt het stedelijk natuur
beleid zich veelal tot de aanwezigheid van 
een nota of visie met goede voornemens 
maar zonder concrete natuurdoelen en/of 
financiële middelen om die te realiseren. 
In de stadsranden wordt vaak aangehaakt 
op de PEHS-benadering met het systeem 
van natuurdoelrypen en doelsoorten (Bal 
et al., 1995), maar in de stad zelf ont
breekt zo'n uitwerking en dienen de 
stadsbestuurders zelf invulling te geven 
aan de "witte gebieden natuur" met z'n 
algemene natuurkwaliteit. 

Veel gemeenten koppelen hun 
natuurbeleid aan de grote stedelijke struc
turen van weg- en spoorbermen, water
gangen- en partijen, parken en recreatie
gebieden. In deze hoofdgroenstructuur 
krijgt de natuur dan een belangrijke 
(neven) ftinctie toebedeeld. Al gauw komt 
dan het begrip ecologische verbindings
zone om de hoek kijken, al is het functio
neren van deze structuren als verbin
dingselement in een stad nog altijd 
omstreden (Jansen, 1997). Hoewel er wel 
mogelijkheden toe bestaan (Ministerie 
VROM, 1999), wordt de bestemming 
"natuurdoeleinden" in gemeentelijke 
bestemmingsplannen aan deze kansrijke 
zones maar zelden toegekend. 

Om de natuurfiinctie van een hoofd-
groenstructuur veilig te stellen kom je er 
echter meestal niet met een op ecologi
sche leest geschoeid groenbeheerplan. 
Naast de groensector zijn ook andere 
belanghebbenden, zoals de sectoren ruim
telijke ordening en milieu, stedenbouw, 
welzijn/recreatie en economische zaken, 
hierbij noodzakelijk. Als reactie op het 
"compacte-stedenbeleid" zien we hier en 
daar wel bepaalde vormen van groencom
pensatie ontstaan. Als 'natuurdoel' voor 

Foto 1. Stadsplanten-
onderzoek in Amster
dam. Waarnemings
acties stimuleren het 
natuurbewustzijn 
van de stedeling en 
leveren gegevens op 
over natuur in de stad. 

deze groene zones wordt dan vaak een 
natuurlijk beeld met wat tot de verbeel
ding sprekende, bijzondere soorten aange
geven. Om biodiversiteit ten behoeve van 
het gemeentelijk beleid te kunnen opera
tionaliseren is echter nog veel onderzoek 
nodig (Musters et al., 2000). 

Bijzondere soorten beperken zich wat 
hun voorkomen betreft echter niet tot de 
grote groene zones. Ook daarbuiten, in 
het grijze deel van stad, wijk of buurt 
komen tal van rode lijstsoorten voor 
(Alders et al., 1998). Een illustrarief voor
beeld uit mijn eigen woonomgeving is het 
Stijf hardgras, een Rode Lijstsoort, die in 
korte tijd een hele woonstraat in Gouda 
heeft weten te koloniseren. 

Een groot probleem waar stedelijke 
ecologen mee worstelen is dat de beno
digde kennis vaak fragmentarisch, onvol
ledig en niet praktijk gericht is. Zo bestaat 
er nog steeds geen onomstreden methode 
die de ecologische kwaliteit van stedelijke 
plekken op een eenvoudige wijze vaststelt. 
Inmiddels is wel een aantal pogingen 
ondernomen, maar een door iedereen 
geaccepteerde 'oplossing' ontbreekt tot op 
heden (van Zoest, 1998; Schildwacht et 
al., 1998; Lansing & Schulpen, 1999). 
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Met het inventariseren van stedelijke 
natuurwaarden is hier en daar een begin 
gemaakt. Veelal verzetten vrijwilligers op 
dit gebied veel nuttig werk. Het betreft 
dan meestal bekende diergroepen als 
broedvogels, dagvlinders, amfibieën, vleer
muizen en een enkele keer ook de wilde 
flora. Of dit de voor de stad meest indica
tieve groepen zijn is echter niet duidelijk. 
Toch wint het besef langzamerhand ter
rein dat de stedelijke gebieden een belang
rijke rol spelen bij het in stand houden 
van de biodiversiteit in Nederland. De 
verwachting dat het urbane areaal in 
Nederland ook in de toekomst alleen 
maar zal blijven groeien ondersteunt dat 
besef 

De rol van de stadsbewoner 
Vanzelfsprekend is de stadsbewoner de 
belangrijkste actor als het om natuur in de 
stad gaat. Bij het voeren van een consis
tent stedelijk natuurbeleid draait daarmee 
alles om het verwerven van draagvlak 
onder de bevolking en z'n gekozen verte
genwoordigers. 

Natuurcommunicatie was, is en blijft 
een belangrijk instrument om het natuur-
bewustzijn van de stedeUng te vergroten. 
Het inschakelen van bewoners bij allerlei 
natuurwaarnemingsacties in wijk en buurt 
kan daarbij een effectief hulpmiddel zijn 
(foto 1). Tevens leveren dit soort acties op 
hun beurt weer essentiële gegevens op 
over de natuur in de betreffende stad, 
wijk, buurt of tuin (Vonk, dit nummer). 

Soms zijn sociale problemen of onte
vredenheid over de groene inrichting van 
een wijk aanleiding om contact te zoeken 
met een vertegenwoordiger van het wijk
beheer ter plekke. Vaak ontstaan er dan 
mogelijkheden om samen te werken aan 
het natuurrijker maken van de openbare 
ruimte. Dit samenwerken aan de kwaliteit 
van de leefomgeving leidt dan vaak weer 
tot een buurt waar bewoners meer betrok
ken zijn bij hun directe leefomgeving. De 
natuur kan op deze manier de sociale 
structuur in de wijk helpen versterken. 

Zo kent Zoetermeer sinds kort een 
adoptiegroenregeling. Bij deze regeling 
neemt een groep buurtbewoners zelf het 
initiatief en maakt met professionele 
ondersteuning een plan om een stuk 
openbaar groen natuurvriendelijker in te 
richten. Na toetsing aan de gemeentelijke 
randvoorwaarden wordt vervolgens op een 
zaterdag het plan gezamenlijk ten uitvoer 
gebracht (foto 2). Na de uitvoering wordt 
er wel van uitgegaan dat de buurtbewo

ners een inspanning blijven leveren aan 
het onderhoud. Het natuurlijk fianctione-
ren van het object wordt vervolgens op de 
voet gevolgd en kenbaar gemaakt in de 
wijk. 

Een andere mogelijkheid om bewo
ners te stimuleren om hun woonomge
ving natuurrijker te maken is het uit
schrijven van een gemeentelijke natuur-
prijs. Per jaar wordt dan het plan met het 
hoogste natuurrendement en het grootste 
draagvlak in de buurt met gemeentelijke 
ondersteuning uitgevoerd. Voorbeelden 
van kansrijke initiatieven op dit gebied 
zijn: een tuinvijver-paddenpoelenplan, 
een buurtvlindernetwerk, een vogels-
onder-dakproject of een anti-grafïiti-
muurbegroeiingsactie. 

Samenwerken met 
belangenverenigingen 
Allerlei belangenverenigingen zijn actief 
in de stad en kunnen hun steentje bijdra
gen om de stad natuurrijker te maken. Zo 
zijn bewonersverenigingen, verenigingen 
van huiseigenaren en woningbouwcorpo
raties allemaal gebaat bij een leefbare, 
groene en natuurrijke woonomgeving. 
Volkstuinverenigingen propageren tegen
woordig vaak milieu- en natuurvriendelijk 
tuinieren hetgeen kan leiden tot natuur
rijke oases in stadsranden. Bedrijventerrei
nen zijn in bepaalde gevallen gebaat bij 
een wervend werkklimaat, waarbij een 
natuurlijke uitstraling het imago van het 
betreffende bedrijf kan versterken. Werk
nemers kunnen in zo'n geval tijdens de 
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Foto 2. Bewoners In Zoetermeer 

leveren een inspanning In het 

kader van de adoptiegroen-

regeling om het groen in hun 

buurt natuurvriendelijker te 

maken. 

pauze in alle rust van de natuur genieten. 
Interessant in dit verband is dat recent 
onderzoek heeft aangetoond dat 
managers vooral ideeën opdoen tijdens 
ontspanning. De natuur is hiervoor blijk
baar de beste inspiratiebron (Elzinga & 
Wong, 1996). Een hengelsportvereniging 
is gebaat bij waterpartijen omzoomd door 
brede rietkragen met karekietenzang. 
Voor vissers zijn dit geliefde plekken om 
hun sport te beoefenen. 

Leerlingen van het voortgezet onder
wijs zijn gebaat bij een natuurrijke 
schoolomgeving voor het doen van tal 
van veldwerkonderzoeken in de natuur
wetenschappelijke vakken (Pieters et al., 
1998). Op die wijze verliezen de leer
krachten geen tijd om met de hele groep 
naar een gebied buiten de stad te reizen. 
Tevens worden de meeste scholieren zelf 
ook ooit stadsbewoner en leren ze op deze 
wijze al vroeg dat natuur vlakbij is. 

Over de recreatiewensen van mensen 
is de laatste jaren veel informatie beschik
baar gekomen (Reneman et al., 1999). 
Uit deze onderzoeken blijkt o.a. dat de 
vraag van grote groepen stadsbewoners 
naar "woeste", ongeordende natuur groei
end is. Het begrip "struinnatuur" is in 
korte tijd het nieuwe sleutelbegrip op dit 
gebied geworden. Ook het realiseren van 
een EHS zonder recreatief medegebruik 
blijkt maatschappelijk steeds moeilijker te 
worden. Duidelijk is dat natuurbeleving 
en recreatie elkaar in en om de stad kun
nen versterken en dat zich hier nieuwe 
kansen voordoen. 

Toch is de verwachting dat er om 
soorten voor uitsterven te behoeden ook 
niet of slecht voor het publiek toeganke
lijke reservaten nodig zullen blijven. 

Samenwerkende actoren 
Er bestaat in de stad een aantal verschil
lende schaalniveaus die elk hun eigen 
bijdrage kunnen leveren aan de totstand
koming van een stad vol spontaan plan
ten- en dierenleven. Op elk niveau zijn 
verschillende groepen van actoren actief 
die allen een eigen benadering vereisen. 

Op regioniveau gaat het vaak om 
"bijzondere soortennatuur" waarbij de 
betreflFende gemeente gebruik kan maken 
van de bestaande t)fpologie van natuur
doeltypen en doelsoorten. Rijk, provincie, 
gewest, recreatieschap, rijkswaterstaat, 
NS, waterschap, LTO, de landinrichtings
commissie, SBB, Natuurmonumenten en 
provinciale landschappen zijn op dit 
niveau vaak de belangrijkste actoren. 

Op stadsniveau gaat het om de 
groene basisstructuur van de stad waar 
een soortenrijke natuur (algemene 
natuurkwaliteit) centraal staat. Aaibare, 
voor een groot pubUek aansprekende 
soorten kunnen daarbij een belangrijke 
rol spelen. De gemeente zelf met zijn rele
vante vakdisciplines is op dit niveau de 
belangrijkste actor. Daarnaast is de 
invloed van allerlei in de stad actieve 
belangengroepen, zoals projectontwikke
laars, de sportraad, de kamer van koop
handel, raad van handel en industrie, ver
enigingen van volkstuinders en lokaal 
actieve natuur- en milieuverenigingen, 
groot. 

Op wijk- en buurtniveau gaat het om 
natuur in wijk, buurt, eigen tuin en bal
kon, waarbij beleefbaarheid een belang
rijke rol speelt. Natuurbeleving en leef
baarheid liggen hier vaak in eikaars 
verlengde. Wijkbeheer, kopersverenigin
gen/verenigingen van huiseigenaren, 
woningbouwcorporaties, onderwijs en 
natuurcommunicatie zijn belangrijke 
voorbeelden van actoren op dit laagste 
schaalniveau. 
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Summary 
Working together on urban nature policy 

Urban planners are increasingly realising that having 

nature at our doorsteps is a sign of a high-quality urban 

living environment. In this sense the natural environ

ment and living in a pleasant residential environment 

are objectives that are often in line with one another. 

At the same time, most city dwellers are scarcely aware 

of the biodiversity within their district or neighbour-

hood. A complicating factor is that the natural environ

ment in urban areas differs in certain very essential 

ways from the natural environment in rural areas and 

for this reason is often not recognised as such. Further-

more, much of our urban natural environment has yet 

to be discovered. 

These factors make it difficult for municipal administra

tors to develop a policy intended to stimulate biodiver

sity within their city. And, despite these hindrances, 

even if municipal administrators ultimately succeed in 

their attempts, their policy will provide results only if all 

the parties at the various levels (city, district, and neigh-

bourhood) work together. It is clear, however, that the 

use of Communications intended to promote urban bio

diversity and the involving of inhabitants in research 

into the biodiversity of their surroundings should even-

tually increase an awareness of the natural environ

ment at our doorsteps. For this reason, those wishing 

to promote the cause of urban biodiversity hope to join 

forces with journalists. After all, urban biodiversity can 

exist only to the extent that people are aware of lts 

existence. 
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