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Bestaat de ecologische stad? Lessen uit 25 jaar stadsecologie: een evaluatie.  
(Does the Ecological City exits? Lessons from 25 years of Urban Ecology: an evaluation.) 

Stadsecologie is een vakgebied dat zich richt op een ecologisch duurzame stad met kansen voor natuur. Dit 
rapport beschrijft de ontwikkelingen van de laatste 25 jaar, de huidige stand van zaken en nieuwe kansen 
voor de toekomst. Gegevens uit achttien gemeenten zijn gebruikt en meer dan twintig deskundigen zijn 
geïnterviewd. Zes thema’s komen aan bod: plaats en rol van de stadsecologie in de gemeente, duurzaam 
gebouwde omgeving, groenblauwe netwerken, natuur in de stad, gezonde steden en participatie en 
educatie. 
Trefwoorden: stadsecologie, duurzaam bouwen, groenblauwe netwerken, stedelijke natuur, gezonde 
steden, natuur- en milieueducatie. 

Urban ecology exists as a discipline that focuses on an ecologically sustainable city with opportunities for 
nature. This report describes the developments over the last 25 years, the current state of affairs and 
opportunities for the future. Data from eighteen Dutch municipalities are used together with more than 
twenty interviews with experts. Six themes are covered: place and role of urban ecology in the 
municipality, sustainable built environment, green blue networks, nature in the city, healthy cities, 
participation and education.  
Key words: urban ecology, sustainable built environment, green blue networks, urban wildlife, healthy 
cities, nature and environmental education. 
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Voorwoord 

‘Bestaat de ecologische stad?’ biedt een fraaie terugblik op 25 jaar ervaring met stadsecologie in onze 
groen en blauw dooraderde steden. Het vakgebied heeft een flinke groei doorgemaakt en staat alles 
behalve stil. Gemeenten maken zich alweer op voor de volgende transitie en hebben natuur op een 
innovatieve manier in hun beleid geïncorporeerd. In duidelijke bewoordingen komt daarin naar voren wat 
de baten zijn van natuur en wordt dit gekoppeld aan thema’s als werkgelegenheid, sociale cohesie en een 
gezonde oude dag. In mijn eigen woorden: „Groen verbindt!”  

Ik verwacht dat de uitdagingen de komende 25 jaar verder zullen toenemen. Onze bevolking groeit nog 
steeds en we trekken volop de steden in. Willen we deze steden aantrekkelijk houden en ook zelf gezond 
blijven, dan is een goede balans tussen groen, blauw en het vele grijs en rood onontbeerlijk. En, zo u wilt, 
is het ook onze verantwoordelijkheid om verantwoord om te gaan met natuur in onze directe 
leefomgeving. Daar komt bij dat we zien dat de landelijke overheid voor het onderwerp natuur, meer en 
meer een beroep doet op provincies en gemeenten. Het stokje wordt aan ons overgedragen en de 
onderlinge samenwerking, tussen gemeenten en met de provincie, zal de komende jaren stevig vorm 
moeten gaan krijgen. Ecologische kennis is daarin een logische schakel. 

Alhoewel een terugblik als afscheid van 2 stadsecologen misschien anders doet suggereren, eindigt de 
groeispurt hier dus niet. Met dit in het achterhoofd wens ik de lezer veel leesplezier toe in park, 
achtertuin of andere groene omgeving. 

Kees Jan de Vet 
Lid directieraad Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
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De onderzoekers 

Ans Hendrikse 
oud (stads)ecoloog Dordrecht en Den Haag 

Het ontrafelen, verbanden leggen en kijken hoe de 
resultaten door de mens zijn te gebruiken was en is 
wat mij boeit. Mijn vader leerde mij plantensoorten 
herkennen in het Dr. Jac. P. Thijssepark; ik was een 
jaar of tien. Daar ontstond mijn fascinatie voor 
natuur, maar bovenal voor het kijken, ontdekken en 
fotograferen. Het zal niemand verbazen dat ik 
biologie ging studeren. In Amsterdam specialiseerde 
ik me in de ecologie, entomologie en 
endocrinologie. Intussen ringde ik vogels op 
Schiermonnikoog en liet ik Bijlmerbewoners de 
nachtegaal zien. In Leiden werkte ik vervolgens aan 
biologische bestrijding van insectenplagen en 
bespioneerde stippelmotten in de duinen. Ik 
promoveerde als evolutiebioloog. 

Tot mijn eigen verbazing maakte ik in 1987 
moeiteloos de overstap van de wetenschappelijke 
ivoren toren naar de Haagse gemeentelijke 
omgeving. Iconen als Rob van der Ham, Sybrand 
Tjallingii en Kees Duijvestein deden mijn 
enthousiasme voor de stadsecologie verder 
toenemen. Ik stond in 1989 aan de wieg van het 
Nederlandse Platform voor Stedelijke Ecologie, 
waarvoor ik als coördinator werkte. Stadsecologie 
betekent voor mij dat je ecologische inzichten en 
spelregels toepast bij planning, inrichting en 
beheer. Ecologie als middel. Met die intentie heb ik 
me ingezet in Dordrecht en Den Haag. In 2014 
verliet ik als gepensioneerde het veld om mijn 
kennis elders op de wereld in te zetten.  

Collega Johan Vos wist me te winnen voor zijn idee 
om de stadsecologie van de afgelopen 25 jaar in 
kaart te brengen. Met verschillende opvattingen 
over het vak en degelijke voorbereiding op de 
interviews was het een intensief traject. Een 
treinende fietser met een tablet als bandrecorder, 
zo ging ik op stap. Alsof ik dertig was. Het resultaat 
is meer dan de moeite waard: het enthousiasme, de 
creativiteit en inventiviteit spat ervan af. Ondanks 
capaciteitsgebrek en het ontberen van geld of 
politieke steun maken stadsecologen het verschil.  

Johan Vos  
 oud stadsecoloog Zoetermeer 

In de jaren ’60 van de vorige eeuw groeide het 
milieubewustzijn in Nederland. Als 
vertegenwoordiger van de naoorlogse 
protestgeneratie sloot ik me, in mijn middelbare 
schooltijd aan bij organisaties die zich inzetten 
voor natuur- en milieubescherming. In Thijsse’s hof 
in Bloemendaal deed ik mijn wilde planten kennis 
op. 

In 1970 ging ik biologie studeren aan de UvA en 
werd daar opgeleid tot onderzoeker. Na wat korte 
omzwervingen kwam ik in 1981 als adviseur 
natuurlijk bermbeheer in dienst van de gemeente 
Zoetermeer. Via het groenbeheer leerde ik dat, als 
je meer ruimte voor natuur in de stad wil inruimen, 
je moest samenwerken met groenontwerpers en 
stedenbouwkundigen. In het sectoraal werkende 
Zoetermeer van de jaren ’80 was dat ondenkbaar. 
In 1989 was ik betrokken bij de oprichting van het 
Nederlands Platform voor Stedelijke Ecologie 
(NPSE). Het idee om een stad als ecosysteem te 
zien opende nieuwe perspectieven. Deze 
‘Ecopolisstrategie’ maakt het mogelijk om 
interdisciplinair met ecologische spelregels te 
werken aan ruimtelijke ordening, inrichting en 
beheer van de stad. Halverwege de jaren ’90 koos 
Zoetermeer voor integraal werken. Mijn functie 
kwam bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 
terecht. Hier heb ik, samen met collegae van veel 
andere vakdisciplines gewerkt aan een 
gemeentelijk natuurbeleidsplan dat in 1999 
unaniem door de raad werd vastgesteld.  

In 2013 bereikte ik de pensioengerechtigde leeftijd. 
Na een krap jaar van reflectie vatte ik het plan op 
om 25 jaar stadsecologie in beeld te brengen. Ik 
vroeg mijn collega Ans Hendrikse om deze evaluatie 
samen met mij ter hand te nemen, waar zij in 
toestemde. Na een uitgebreide voorbereiding zijn 
we op de fiets gestapt om met een groot aantal 
collegae en experts van gedachten te wisselen. 
Deze fietstochten hebben een overweldigende 
hoeveelheid gegevens opgeleverd. Persoonlijk ben 
ik diep onder de indruk van de vele positieve 
reacties en de bijval, alsof iedereen zat te wachten 
op dit initiatief. 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Samenvatting  

Het begrip stadsecologie werd breed omarmd in 1989 bij de oprichting van het Nederlands Platform voor 
Stedelijke Ecologie. Diverse gemeenten ontwikkelden beleid voor een ecologisch duurzame stad: de 
Ecopolis. Sindsdien is de wereld veranderd. We zien nieuwe ontwikkelingen, zoals terugtredende 
overheden en een stroom van bewonersinitiatieven. Er is ook toenemende onrust over de gevolgen van 
klimaatverandering voor de leefbaarheid.  

Wij stelden ons de vraag of 25 jaar werken aan stadsecologie de maatschappij verder heeft geholpen en of 
de nieuwe ontwikkelingen nog bij het gedachtegoed van de ecologische stad passen. Dat was de aanleiding 
van het onderzoek dat in 2015 is uitgevoerd. Achttien steden zijn ondervraagd en vierentwintig 
deskundigen betrokken bij de discussie. Het is een momentopname, gebaseerd op informatie van slechts 
een beperkt aantal geselecteerde betrokkenen. Toch geeft het een goede impressie van een kwart eeuw 
stadsecologie en de kansen voor de toekomst. 

De stadsecologie is in de jaren ’70 met het natuurlijk groen de stad binnengekomen en heeft zich via het 
werken aan de ecologische stad verbreed tot een vakgebied dat relaties onderhoudt met vrijwel alle 
andere vakdisciplines. Met de Flora- en faunawet van 2002 heeft de stadsecologie zich enigszins 
teruggetrokken op de basis van waaruit zij ooit begon: groen en natuur. Deze wet heeft het werkpakket 
van de stadsecoloog drastisch gewijzigd. Hierdoor kwam het accent te liggen bij het handhaven van 
beschermde soorten en het beheren van de lokale natuurdata. Gedurende het laatste decennium is deze 
invulling weer verbreed, vaak met biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid in het beleid voor 
duurzaamheid en stedelijke ontwikkeling.  

De ecologisch duurzame stad heeft niet altijd een hoge prioriteit. Dit zou kunnen samenhangen met de 
manier van financieren en met het verborgen financiële profijt. Toch horen groen en natuur een 
prominente plek te hebben in het gemeentelijk beleidslandschap. Een vitale stad is namelijk een groene 
stad. Natuur met een goede verbinding naar het ommeland is nodig om een woongebied leefbaar te 
houden en biedt tevens kansen voor regionale samenwerking.  

Veel gemeenten kennen een groenblauwe ecologische stedelijke structuur. Er bestaan voorbeelden waar 
die structuur planologisch goed verankerd is. Bij sommige andere gemeenten ontbreekt het aan duidelijke 
spelregels, zoals compensatie- en ontsnipperingsplicht of verplicht natuurinclusief ontwikkelen. Natuurlijk 
groen vraagt om een ecologisch beheer; continuïteit en maatwerk zijn daarbij cruciaal. Dit blijkt in de 
praktijk in veel gemeenten lastig te realiseren. Bij het inzetten op groenblauwe netwerken als 
structuurelement moet ook de sociale dimensie betrokken worden. Uit leefstijl onderzoek blijkt namelijk 
dat mensen uit verschillende culturen andere behoeften hebben met betrekking tot het groen. Dit is een 
belangrijk gegeven bij burgerparticipatie. Die participatie betekent ook dat burgers aan zet zijn in plaats 
van gemeenteambtenaren. Rond het thema ´natuur en samenleving´ staat een blauwgroene invalshoek 
centraal. Nieuwe labels, zoals circulaire economie, kunnen daar een positieve rol spelen. Proefprojecten 
en lokale initiatieven moeten meer aandacht krijgen en in de ´mainstream´ komen.  

Behalve in de nieuwbouw ligt de toekomstige opgave voor de stadsecologie vooral bij herinrichting, 
renovatie en groot onderhoud. Juist daar doen zich mogelijkheden voor om ecologische voorzieningen te 
verbeteren of alsnog aan te brengen. Helaas blijven veel van die kansen onbenut. Voorzieningen uit de 
ecologische voorbeeldwijkjes van de jaren ’90 van de vorige eeuw zijn niet systematisch gemonitord.  
Dat ontneemt ons de mogelijkheid om van fouten te leren; een gemiste kans. In de voorbeeldwijkjes van 
25 jaar terug verdwijnen gemeenschappelijke voorzieningen en idealen met het verhuizen van de 
bewoners van het eerste uur. Toch blijft er behoefte aan energiezuinige of energieneutrale woningen in 
een aantrekkelijk groenblauwe omgeving. Momenteel zie je opnieuw het streven naar de gesloten stad: 
circular cities. De TU Delft ontwikkelt bijvoorbeeld concepten rond het thema water waarmee steden 
beter in hun eigen behoeften kunnen voorzien en tegelijkertijd hun kwetsbaarheid voor veranderingen in 
het klimaat kunnen verminderen. Een verdere integratie van groen en blauw in ruimtelijke inrichting hoort 
daarbij. Er wordt ingezet op de Hydropolis, in plaats van de Ecopolis.  

Opmerkelijk is dat stadsecologie moeizaam aansluiting vindt bij de sectoren welzijn en gezondheid, 
hoewel er op projectniveau wel voorbeelden van succesvolle samenwerking bestaan. Vanuit de 
gemeenschappelijke GGD’s kwam al in 1989 een oproep om samen te werken. Dat dit nooit structureel van 
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de grond kwam moet wellicht gezocht worden in de cultuurverschillen en de organisatiestructuur bij 
gemeentes. De GGD maakt gewoonlijk deel uit van de sector Welzijn, terwijl Stadsecologie en Groen veelal 
bij de ‘harde’ sector Stadsontwikkeling zijn ingedeeld.  

Communicatie is een essentieel onderdeel van het werk van een stadsecoloog. Toch blijkt samenwerking 
met natuurlijke bondgenoten zoals gemeentelijke communicatiemedewerkers, natuur en milieueducatie 
(NME) en de lokale natuurverenigingen niet vanzelfsprekend. Veel stadsecologen hebben wel een eigen 
lokaal communicatienetwerk en gebruiken in toenemende mate sociale media.  

De ervaring van stadsecologen en anderen leert dat multidisciplinair en integraal werken noodzakelijk is 
om tot een ecologisch duurzame stad te komen. Elkaar duidelijk maken wat je wilt en tot een win win plan 
komen is de uitdaging. Vanuit de samenhang kun je met oplossingen komen om de omgevingskwaliteit en 
de kwaliteit van leven in de stad daadwerkelijk te verbeteren. Toch is deze aanpak aan het verwateren. 
Evaluatie is hard nodig om echt inzicht te krijgen in de waarde van die multidisciplinaire en integrale 
processen. Hoewel evaluaties onderdeel zijn van het beleidsproces, krijgen ze in de praktijk weinig 
aandacht. De maatschappij moet inzien dat daar geld voor nodig is.  

Bij het succes van de stadsecologie spelen persoonlijke en officiële netwerken, een integrale benadering 
en bestuurlijk draagvlak een rol. Om de verankering van de stadsecologie te waarborgen zijn geschoolde 
ecologen nodig, zowel generalisten als specialisten. Een integraal denkend generalist legt verbindingen 
met andere disciplines. Een specialist heeft adequate kennis van flora, fauna, aquatische ecologie en 
natuurwetgeving.  

“Kies in het onderzoek voor een uitwerking in vijf thema’s. Benoem 10 voorbeelden en werk  
er 5 uit. Kies voor wat leuk is. En evalueren: wat doen we ermee?” Kees Duijvestein,  
emeritus hoogleraar Duurzame Ontwikkeling in de Gebouwde Omgeving, TU Delft 
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Summary 
With the initiation of the Dutch Platform on Urban Ecology in 1989, urban ecology was widely embraced as 
a new discipline. From then on municipalities developed policies for an environmentally sustainable city: 
the Ecopolis. However, the world has changed since then. New developments emerged, such as less 
involvement at the administrative level and an increasing flow of citizen initiatives. The public has become 
increasingly concerned about the impact of climate change on the quality of life.  

Is our society more enjoyable after 25 years of focus on urban ecology? Do contemporary developments fit 
the original ideas of the ecological city? These were the questions that led to the present investigation. 
Eighteen cities have been examined and twenty-four experts in the field were  
interviewed. This report gives a snapshot view as it is now, based on information from only a limited 
number of selected stakeholders. However, we think it gives a good impression of what happened with 
urban ecology in a quarter of a century and subsequently what the opportunities are for the future.  

The urban ecology in the 70s was focused on natural greenery. While working on the ecological city it has 
developed into a discipline with ties with almost all other areas. After the introduction of the  
Flora and Fauna Act in 2002 urban ecology has somewhat departed from its initial basis: greenery and 
nature. This has drastically changed the work of the urban ecologist. The emphasis was placed on 
maintaining protected species and the management of local natural data. Happily though, during the last 
decade the interpretation of urban ecology widened again. Usually it involves biodiversity, climate 
adaptation and health policies for sustainability and urban development.  

The environmentally sustainable city does not always get the priority it deserves. This could be related to 
the way financing is organized because it is not the investor who benefits. Still, greenery and nature 
should have a prominent place in the municipal policy landscape. A vital city is in fact a green city. Nature 
with good connections with the surrounding landscape is necessary to maintain a liveable residential area. 
This also provides opportunities for regional cooperation.  

Many municipalities have a blue green ecological urban structure. There are examples where that structure 
is legally well anchored. In other municipalities clear rules are lacking, such as rules for compensation and 
the duty and obligation to include wildlife and greenery when environmental changes occur. Natural 
greenery requires ecological management; continuity and customization are crucial here. This appears 
difficult to achieve in practice in many municipalities. When aiming at blue green networks as structural 
elements one should include the social dimension involved. Lifestyle research shows that people from 
different cultures have different needs with regard to the greenery. This is an important factor in citizen 
participation, which also means that municipal officials should be replaced by concerned citizens. Working 
on ´Nature and Society´ needs a blue green central angle. New labels such as circular economy can play a 
positive role. Pilot projects and local initiatives should be given more attention and should be mainstream. 

In addition to new housing, the future challenge particularly lies in refurbishment, renovation and major 
repairs. Especially here opportunities arise to improve environmental facilities. Unfortunately, many of 
those opportunities remain unexplored. Exemplary facilities of the ecological neighbourhoods of the 1990s 
have not systematically been monitored. That deprives us of the ability to learn from mistakes; a missed 
opportunity. In the examples of 25 years ago communal facilities disappear just as the ideals of the first 
residents after they moved to other locations. However, there still remains a need for low-energy or 
neutral housing in an attractive blue green environment. Currently we can see again the pursuit of circular 
cities.  Delft University of Technology for example develops concepts around water issues which should 
lead to an alignment with the city needs and at the same time reduce their vulnerability to climate 
change. This implies further integration of green and blue in spatial planning, the aim being the Hydropolis 
rather than the Ecopolis.  

Remarkably the connections between urban ecology on the one side and welfare and health sectors on the 
other are rather cumbersome,  although at project level there are examples of successful cooperation. 
There was already a call from the umbrella organization for municipal health care to cooperate in 1989 but 
this idea never materialized. Maybe this is caused by differences in culture and the organizational 
structure in municipalities. The municipal health care organization is usually part of the Welfare sector, 
while Urban Ecology and Green are often classified as ´hard´ sector Urban Development.  
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Communication is essential in the work of an urban ecologist. Yet cooperation with natural allies such as 
municipal communications staff, nature and environmental education and environmental associations is 
not a matter of course. However, many urban ecologists do have their own communication network locally 
and increasingly use social media.  

The experience of urban ecologists and others show that multidisciplinary and integrated work is necessary 
to achieve an ecologically sustainable city. The challenge is to achieve a win-win plan by clarifying the 
different interests. In this way you can come up with solutions to effectively improve the environmental 
quality and quality of life in the city. Yet this approach is disappearing. Evaluation is desperately needed to 
gain real insight into the value of these multidisciplinary and integrated processes. Although evaluations 
are part of the policy process, in practice they get little attention. Society must understand that money is 
needed for this. 

Success of urban ecology depends on personal and official networks, an integrated approach and political 
support. For a firm foundation of urban ecology there is a need for trained ecologists, generalists as well 
as specialists. An integral thinking generalist makes connections with other disciplines. A specialist has 
sufficient knowledge of flora, fauna, aquatic ecology and nature legislation. 
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1 Aanleiding en aanpak 
In 1989 werd het Nederlands Platform voor Stedelijke Ecologie (NPSE) opgericht. Het begrip stadsecologie 
werd breed omarmd en diverse gemeenten ontwikkelden beleid voor een ecologisch duurzame stad. 
Sindsdien is de wereld veranderd. We zien nieuwe ontwikkelingen, zoals terugtredende overheden en een 
toenemende stroom van bewonersinitiatieven. Er is ook toenemende onrust over de gevolgen van 
klimaatverandering voor de leefbaarheid. Heeft 25 jaar stadsecologie de maatschappij verder geholpen en 
passen de nieuwe ontwikkelingen nog bij het gedachtegoed van de ecologische stad?  

Om die vragen te beantwoorden is dit onderzoek ingezet. We willen inzicht krijgen in: 
- de ontwikkelingen op het gebied van de stadsecologie gedurende de afgelopen 25 jaar, 
- de betekenis van stadsecologie voor natuur en duurzaamheid in steden van nu, 
- de successen en valkuilen van de stadsecologie. 
Daarmee hopen we aanbevelingen te kunnen doen voor het vakgebied stadsecologie in de hedendaagse 
maatschappelijke context. 

Het onderzoek heeft in 2015 plaatsgevonden en is via verschillende lijnen opgepakt: 
- Het putten uit eigen kennis en ervaring. 
- Het inwinnen van adviezen bij mensen waarvan wij denken dat ze een goede kijk hebben op het 

vakgebied van de stadsecologie. Dat zijn enerzijds de mensen van het eerste uur (ecoloog, 
stedenbouwkundige, landschapsarchitect, ontwerper duurzame watersystemen) en anderzijds de 
mensen die nu bij het vakgebied zijn betrokken (onderzoekers en beleidsmedewerkers bij de 
verschillende overheden). 

- Het verzamelen van informatie bij 18 gemeenten door middel van het toesturen van een 
vragenformulier en het houden van interviews met stadsecologen of andere ambtenaren die bij het  
vakgebied stadsecologie zijn betrokken (groen- en waterbeheer, natuur en milieu educatie, milieu, 
duurzaamheid, planologie, stedenbouw). Het gaat om de vier grote gemeenten (Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam en Utrecht) en een selectie van 14 middelgrote gemeenten (Amersfoort, Arnhem, Breda, 
Delft, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Leiden, Lelystad, Tilburg, Zoetermeer en 
Zwolle) Deze14 gemeenten vinden we representatief voor de onderzoeksvraag en ze participeren in 
het netwerk van de Werkgroep Stedelijke Ecologie (WSE). We bespraken de successen en missers. De 
ondervraagden deden ook aanbevelingen voor stadsecologie in de hedendaagse maatschappelijke 
context. 

- Het bekijken van groene projecten in de 18 gemeenten en het bezoeken van een aantal ecologische 
voorbeeld wijken. 

Er is gekozen voor zes thema’s: 
1. Plaats en rol van de stadsecologie in de gemeente, 
2. Duurzaam gebouwde omgeving, 
3. Groene en blauwe netwerken, 
4. Natuur in de stad, 
5. Gezonde steden, 
6. Participatie en educatie. 

Hoofdstuk 2 begint met een kort overzicht van het ontstaan en de geschiedenis van de stadsecologie sinds 
de jaren ’70 van de vorige eeuw. Daarna presenteren we in hoofdstuk 3 de resultaten van ons onderzoek. 
In hoofdstuk 4 trekken we de belangrijkste conclusies en doen we mede aan de hand van de informatie uit 
de interviews met de deskundigen aanbevelingen voor de toekomst van de stadsecologie.  

We realiseren ons dat dit rapport een momentopname is, gebaseerd op informatie van slechts een beperkt 
aantal geselecteerde betrokkenen. Toch geeft het volgens ons een goede impressie van een kwart eeuw 
stadsecologie en de kansen voor de toekomst.  

“Met de prognose dat in 2050 ongeveer 70% van de wereldbevolking in steden woont en dat 
steden groeien in aantal en qua oppervlakte, wordt dat leefgebied voor zowel mens, dier als 
plant steeds belangrijker. Het is de hoogste tijd de stad te erkennen als een biotoop in het rijtje 
regenwoud, woestijn en oceaan”, Kees Moeliker, directeur Natuurhistorisch, Rotterdam 
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2 Ontstaan en ontwikkeling van de stadsecologie  

Vlak na de oorlog was de wereld simpel en overzichtelijk. De stad was het bolwerk van cultuur, voor de 
natuur moest je buiten de stad zijn. In de jaren ’70 van de vorige eeuw kondigden zich de eerste 
veranderingen aan. 

2.1  Ontwikkelingen in de jaren ’70 en ’80 

1970 was een natuurbeschermingsjaar. In dat jaar vond een revolutie in denken plaats over de inrichting 
van het openbaar groen. Jonge ontwerpers spraken af om het beton van de vele nieuwbouwwijken uit die 
tijd aan te kleden met inheemse bomen en struiken. Dit plantmateriaal, in vakkringen bekend onder de 
naam bosplantsoen, had een aantal voordelen ten opzichte van het traditionele materiaal zoals dat toen 
werd gebruikt. Het sloeg gemakkelijk aan, groeide snel, was goedkoop in aanschaf en was goed voor de 
natuur. Over hoe dat nieuwe groen beheerd moest worden was nog nauwelijks nagedacht. Het waren ook 
de jaren dat ‘heemgroen’ steeds populairder werd. Veel gemeenten legden heemtuinen aan en al vanaf 
1970 was de landelijke ´Werkgroep TIF´ actief. Deze werkgroep hield zich bezig met het toepassen van de 
inheemse flora in parken en tuinen.  
 

De jaren ’70 waren ook de jaren dat invloedrijke mannen 
populaire boeken schreven over natuurlijker vormen van 
groen(beheer). Piet Zonderwijk, hoogleraar vegetatiekunde, 
plantenoecologie en onkruidkunde en auteur van de bestseller 
‘De bonte berm’, wist Rijkswaterstaat zover te krijgen dat de 
bermen van de rijkswegen voortaan als bloemrijk hooiland 
beheerd werden. Ger Londo, wetenschappelijk medewerker bij 
het RIN (later Alterra) brak in zijn boek ‘Natuurtuinen en parken’ 
een lans voor een meer natuurtechnische aanpak bij de aanleg 
van parken en tuinen en Louis Leroy, leraar, beeldend kunstenaar 
en schrijver pleitte in ‘Natuur inschakelen, natuur uitschakelen’ 
voor een gifvrij, veel meer op de gebruikers gericht groenbeheer. 
Achteraf zou je hem, met een beetje fantasie zelfs 
bewonersparticipatiepionier kunnen noemen.  

Ook uit de meer traditioneel educatieve hoek werd gepleit voor 
natuur dichtbij mensen in stad en dorp. Het voormalig ministerie 
van CRM (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk) lanceerde 
in 1981 het project ‘Natuur in de stedelijke omgeving’ met 
publicaties, tentoonstellingen en studiedagen . Al dat ‘nieuwe 1

groen’ trok in die jaren ook aandacht in het buitenland. Jaarlijks 
bezocht Allan Ruff, een hoogleraar landschapsarchitectuur uit 
Manchester, met groepen studenten het natuurlijk groen in Delft, 
Haarlem, Groningen, Amstelveen en Amsterdam-Bijlmer . Maar 2

niet alleen in de groene sector was de roep om een meer 
ecologische aanpak hoorbaar, ook de sectoren stedenbouw, milieu 
en water kwamen in de jaren ’70 en ’80 in beweging.  

Binnen de stedenbouw vonden in de jaren ‘70 veranderingen plaats als reactie op het modernisme van de 
jaren ’60. Het inspelen op bodem, hydrologie en reliëf werd de nieuwe trend. Oude landschapselementen 
werden gebruikt bij het ontwerpen van nieuwe wijken. Lunetten (Utrecht), Haagse Beemden (Breda), 
Tanthof (Delft) en Buytenwegh (Zoetermeer) zijn daarvan voorbeelden. In de jaren ’80 versimpelen 
stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten hun ontwerpen weer, als reactie op al die doolhofachtige 
structuren met wollig en niet te beheren openbaar groen. Stedenbouw en landschapsarchitectuur zijn 
creatieve vakdisciplines waar mode en trends een belangrijke rol spelen.  

 Commissie voor natuurbeschermingseducatie, 1981. Natuur in de stedelijke omgeving.  1

Uitgave Min. van CRM

 Ruff, A. 1987. Holland and the ecological landscapes 1973-1987. Delft University Press.2

Bosplantsoen werd eind jaren ’70 veel  
gebruikt bij het vergroenen van de 
nieuwbouw.
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In de naoorlogse jaren waren veel van onze steden vies en ongezond met als gevolg dat stedelingen die 
zich dat konden permitteren de stad ontvluchtten richting platteland. Langzaamaan kwam het 
gemeentelijk ‘grijze’ milieubeleid van de grond. In de jaren ’70 en ’80 moesten bodem, lucht en 
afvalscheiding aan steeds strengere eisen voldoen ten behoeve van een gezond leefmilieu.  

Al in de jaren ’80 circuleerde een lijst met een select gezelschap van gemeenten die hun buitenruimte 
gifvrij onderhielden! Ook de waterwereld kende dergelijke ontwikkelingen. Veel stedelijk water was in die 
jaren levenloos. Regelmatig zorgden riooloverstorten, na heftige regenbuien voor vissterfte. Het besef 
begon door te dringen dat de behoefte aan biologisch gezond water een andere omgang met stedelijke 
watersystemen vereist. Vooral in de jaren ’80 vonden tal van nieuwe ontwikkelingen plaats op het gebied 
van gescheiden rioolstelsels, afkoppeling, gebiedseigen water, helofytenfilters en grijs water.  

2.2 Behoefte aan kennis en samenwerking  

Begin jaren ’80 werden de gemeentelijke groendiensten vooral bevolkt door traditioneel geschoold 
personeel. Deze mensen hadden niet geleerd hoe ze natuurlijk groen moesten beheren en veelal zagen ze 
er ook weinig in. Dat bracht veel gemeenten ertoe om te gaan experimenteren en bijscholing van het 
personeel ter hand te nemen. In sommige gevallen werden daarvoor mensen met een achtergrond in de 
ecologie in dienst genomen die ook zelf cursussen ontwikkelden. Deze ecologen van het eerste uur (de 
term stadsecoloog bestond toen nog niet) hadden een grote behoefte om hun ervaring te delen. Ook het 
agrarisch onderwijs begon belangstelling te tonen voor deze nieuwe vakkennis. Het duurde niettemin nog 
tot 1993 voordat een handboek voor ecologisch groenbeheer verscheen . 3

Het besef groeide dat een multidisciplinaire werkwijze een veel effectievere bijdrage levert aan een 
duurzaam functionerende stad. Dit inzicht en ontwikkelingen in het buitenland, vooral in Berlijn, zorgde 
ervoor dat in 1989 het Nederlands Platform voor Stedelijke Ecologie (NPSE) werd opgericht. Het tweedaags 
symposium in Arnhem met als titel ‘De duurzame stad’ was het begin van een omwenteling. Vanaf toen 
heetten de adviserende ecologen, in dienst bij gemeenten, officieel stadsecoloog.  

2.3  Stadsecologie in de jaren ’90 

Na de oprichting van het NPSE verscheen in 1992 een voor de stadsecologie belangrijke studie: ‘Ecologisch 
Verantwoorde Stedelijke Ontwikkeling’, in opdracht van de Rijksplanologische Dienst . De stad werd hier 4

benaderd als ecosysteem. Met deze Ecopolisstrategie werd ingezet op de aandachtsvelden: stromen, 
plekken of gebieden en participanten. Stadsecologen keken naar de stad als bron van ruimtelijke variatie, 
abiotische verschillen en verschillen in beheer- en gebruiksvormen ten behoeve van leefbaarheid en 
biodiversiteit. Vanaf 1990 verschijnt vier keer per jaar een NPSE-nieuwsbrief en ontstaan landelijke 
werkgroepen waaronder: Stadsecologie en water, Stadsbossen en stadsparken, Integrale 
stadsmilieuplanning en Beheer en onderzoek van groen, later gevolgd door Communicatie en 
bewonersparticipatie.  

De jaren ’90 zijn ook de jaren van de vele door het ministerie van VROM gesubsidieerde voorbeeldplannen 
van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening. Op initiatief van groepen toekomstige, idealistische 
bewoners ontstaan ecologische voorbeeldwijken, veelal gefaciliteerd door gemeenten. Bijvoorbeeld: 
Drielanden (Groningen), Het Groene Dak (Utrecht) en Romolenpolder (Haarlem).  

Al vrij snel werd duidelijk dat de NPSE-werkgroepen niet veel verder kwamen dan het discussiëren over 
hun goede bedoelingen. De drukbezette medewerkers van verschillende vakdisciplines konden nauwelijks 
tijd inruimen voor activiteiten. Uitzonderingen zijn de werkgroepen ‘Integrale stadsmilieuplanning en 
groenstructuur’ en ‘Stadsecologie en water’ die onder de vlag van het NPSE hun ideeën in: ‘Natuur als 

 Boer, K. en Schils, C.M.G.J. 1993. Ecologisch Groenbeheer in de praktijk, IPC-Groene Ruimte.3

 Tjallingii, S.P. 1992. Ecologisch verantwoorde stedelijke ontwikkeling, Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek.4

“Complexe vraagstukken terugbrengen tot hun essenties en vertalen naar doen!”  
Govert Geldof, senior consultant Water en Maatschappij, Tzum 
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buur’  en ‘Waterpalet’  publiceerden. Tegenstellingen tussen beleidsmakers en wetenschappers, 5 6

ontwerpers en civieltechnici, pragmatici en ideologen waren lastig te overbruggen. Halverwege de jaren 
’90 stopte de financiering van het NPSE. In de jaren waarin het platform actief was, is een aantal grote 
landelijke congressen georganiseerd en heeft een ware explosie van vernieuwende ideeën plaatsgevonden. 
Een aantal van deze ideeën is onderzocht en verder uitgewerkt in het Delftse Interfacultaire 
Onderzoeksteam (DIOC) ‘De ecologische stad’. Dit alles heeft ongetwijfeld doorgewerkt in de wijze waarop 
duurzaamheid in onze samenleving is vormgegeven in de erop volgende decennia. 

Verder waren de jaren ’90 vooral de jaren waarin duurzaam bouwen een hoge vlucht nam. Vooral op het 
gebied van materialengebruik en energiebesparing werd veel vooruitgang geboekt. Mede hierdoor lijkt het 
er op dat de oude milieutegenstelling groen-grijs weer langzaam terug komt en het ideaal van het werken 
met integrale plannen uit beeld raakt.  
Als gevolg van het wereldwijde verdrag van Rio de Janeiro uit 1992 wordt een Lokale Agenda voor de 21ste 
eeuw opgesteld. Duurzaamheid is het nieuwe containerbegrip, People, Planet, Profit het nieuwe 
internationale begrippenkader en ´Think global, Act local´ de nieuwe slogan.  

De toegenomen aandacht voor economie (Profit) in het denken over duurzaamheid heeft er mede toe 
geleid dat er behoefte ontstond om de economische waarde van groen en natuur van het stedelijk gebied 
in beeld te brengen. Het rapport ‘De Ecologische Kapitaalindex van het Stedelijk Gebied’  is een eerste 7

poging daartoe. Later zullen er meer volgen. 

2.4 Hernieuwde behoefte aan landelijke samenwerking 

Stadsecologen bleken na de opheffing van het NPSE behoefte houden hun kennis te delen en elkaar zo nu 
en dan te spreken. Uiteindelijk werd in 2000 onder de vlag van de Werkgroep voor Landschapsoecologisch 
Onderzoek (WLO) in Utrecht de Werkgroep voor Stedelijke Ecologie (WSE) opgericht. Er werd gekozen voor 
een praktische aanpak waar kennisuitwisseling via een eigen website centraal stond. Ook werd de 
mogelijkheid geschapen om landelijke studiedagen te organiseren rond recente ontwikkelingen op het 
vakgebied.  

In deze jaren worden nogal wat VINEX-wijken gebouwd met veel goed geïsoleerde, energiezuinige 
woningen, terwijl het (openbaar) groen er vaak bekaaid vanaf komt. Kennis opgedaan uit de ecologische 
voorbeeldwijken van de jaren ’90 wordt slechts mondjesmaat toegepast. Vooral de sociale idealen uit die 
tijd vinden nauwelijks navolging.  

Ook op het grensgebied van stedelijk water en openbare ruimte groeit de behoefte aan een andere 
aanpak. Na 2000 komen de eerste stedelijke waterplannen tot stand waarbij kwantiteits- (droge voeten) 
en kwaliteitsdoelen (biologisch gezond) voor het eerst integraal in beeld zijn gebracht. Veel lokale 
(schoon)water projecten worden door waterschap en gemeente in de planning gezet. De Europese 
Kaderrichtlijn Water die uit gaat van biologisch gezond water in 2015, zorgde soms voor een nieuwe 
prioritering. Het accent kon daarmee worden verlegd naar de zogenaamde waterlichamen (buiten de 
stad). 

2.5 De gevolgen van de komst van de Flora- en faunawet  

De komst van de Flora- en faunawet in 2002 heeft het werkveld van de stadsecoloog ingrijpend veranderd. 
Van het mogen meepraten naar een verplichte consultatieronde is een grote cultuurverandering. Niet 
alleen versterkt deze wet de positie van de stadsecoloog, ook beïnvloedt dit zijn takenpakket ingrijpend. 
Het accent verschuift van de stad als ecosysteem naar de soorteninhoud (biodiversiteit). Vanaf dan zijn 
veel stadsecologen druk bezig met het in kaart (laten) brengen van beschermde soorten in de stad. Niet 
voor niets schieten de ecologische adviesbureaus in deze periode als paddenstoelen uit de grond. Op basis 
daarvan adviseren stadsecologen hun bestuurders en houden ze zich (in de ogen van de buitenwereld) 

 Bergakker, P. en Lampert, J. 1994. Natuur als Buur, methode voor natuurontwikkeling in steden. NPSE.5

 Hylkema, J., Koedood, J.,Timmermans, W., Tonkes, M. en Lampert, J. 1995. Waterpalet, veelkleurige waterprojecten in stad en 6

omgeving. NPSE.

 Van der Meij, T. 1997. De ecologische kapitaal index van het stedelijk gebied. BT&U Informatie.7
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vooral bezig met risicomanagement. Door deze accentverschuiving in het takenpakket, in combinatie met 
de sinds halverwege de jaren ’90 groeiende belangstelling voor het begrip biodiversiteit, gaan ook 
gemeenten hun eigen beleid op dat gebied ontwikkelen. Amersfoort, Leiden en Zoetermeer stellen hun 
eigen Biodiversiteit Actie Plan (BAP) op. Leiden ontwerpt een stedelijk meetnet om soorten in de stad te 
kunnen monitoren. Het jaar van de biodiversiteit (2010) heeft veel gemeenten er toe gebracht om met het 
aanstellen van een eigen ambassadeurssoort de communicatie rond dit onderwerp te intensiveren.  

De noodzaak om natuurgegevens van het stedelijk gebied op te slaan doet ook de behoefte ontstaan aan 
specifieke software. Om die reden heeft een aantal gemeenten op initiatief van een stadsecoloog uit 
Rotterdam speciaal voor dit doel een softwarepakket laten ontwikkelen dat later onder de naam ‘Ecolog’ 
op de markt is gekomen. Vervolgens nam de minister van het voormalige ministerie van LNV het initiatief 
voor het opzetten van een Nationale Databank voor Flora en Fauna (NDFF) met als gevolg dat de 
ondersteuning van Ecolog is gestopt.  

Concluderend zien we dat de rol die de stadsecoloog bij de oprichting van het NPSE in 1989 was 
toegedicht, door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen sterk is gewijzigd. Een belangrijke motivatie 
voor ons onderzoek is of en in welke mate het multidisciplinair werken aan een duurzame stad nog terug te 
vinden is in de werkwijze van de stadsecologen van nu.  

Boomvalken overwinteren in Afrika en 
broeden hier ook in de stad: in lege kraaien-
nesten of kunstnesten. Foto: Rudy Offereins.

De bijenorchis groeide vroeger 
alleen op kalkgraslanden in  
Zuid-Limburg, maar is nu in het 
westen te vinden in wegbermen, 
langs sloten en op industrie-
terreinen. Foto: Rudy Offereins.

De boomklever vindt bruikbare onderkomens 
in parken en laanbeplanting in de stad.  
Foto: Rudy Offereins.

Eekhoorns zitten in bebouwd gebied met 
tuinen, parken en houtwallen in de buurt  
van bos. Foto: Rudy Offereins.
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3 Resultaten  

Met veel inzet en enthousiasme werken (stads)ecologen en andere gemeentelijke adviseurs, beleid- en 
beheermedewerkers aan een groene, duurzaam leefbare stad. Vaak is het worstelen met de beperkte 
capaciteit. Soms vraagt de geringe politieke support om creativiteit en inventiviteit. Desondanks zijn er 
verrassende ontwikkelingen. De resultaten worden besproken aan de hand van de zes gekozen thema’s. De 
tabellen zijn gemaakt op basis van de ingevulde vragenformulieren. Het geeft inzicht in de situatie van de 
18 onderzochte gemeenten. Zie ook Bijlage 1. 

3.1 Plaats en rol van de stadsecologie in de gemeente 
  
3.1.1 De reikwijdte van het gemeentelijk taakveld stadsecologie 
  
In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw bestond er weinig samenhang in beleid tussen de gemeentelijke 
werkvelden van het ‘groene en grijze milieu’. Na de oprichting van het Nederlands Platform voor 
Stedelijke Ecologie (NPSE) in 1989 ontstond de Ecopolisstrategie die de stad ziet als een ecosysteem met 
aandacht voor stromen, plekken/gebieden en participanten. Later kwam de term ‘People, Planet en Profit’ 
uit het vocabulaire van de duurzame ontwikkeling in zwang. De bedoeling was en is om vanuit een 
integrale aanpak tot een meer duurzame stedelijke ontwikkeling te komen. Hiernaast bestaat een stroming 
met een veel engere opvatting. Deze stadsecologie heeft een sterke binding met het stedelijk groen en 
natuur in de stad.  

In alle onderzochte gemeenten blijkt stadsecologie zich in te spannen om natuur in de stad te bevorderen. 
Stadsecologie is echter niet altijd betrokken bij stedenbouwkundige plannen. Zo´n brede invulling lijkt 
afhankelijk te zijn van bestuurlijke prioriteit en ook van het tijdgewricht. Toch zegt zo’n driekwart van de 
gemeenten te werken aan een brede invulling van stadsecologie via de verankering van zaken als 
biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid in beleid voor duurzaamheid en stedelijke ontwikkelingen.  
In Amsterdam ligt de laatste vijf jaar de nadruk op natuurinclusief bouwen. Den Haag probeert 
klimaatadaptatie, duurzaamheid en gezondheid te verankeren in de stedelijke ontwikkelingen en zo 
stadsecologie verder te verbreden. Opvallend is het dat in Utrecht de vakgebieden stadsecologie en 
duurzaamheid sectoraal opereren. Ook in Rotterdam is de betrokkenheid van stedenbouwers bij de 
stadsecologie marginaal. In Deventer is de aandacht vooral op biodiversiteit gericht, als onderdeel van de 
visie duurzaamheid en niet op de ecologische inrichting en beheer van de groenblauwe ruimte. 
Stadsecologie in brede zin heet in Haarlem duurzaamheid. De kanteling naar wijk gestuurd werken kan 
effect hebben op de implementatie van stadsecologie op wijkniveau en de prioritering binnen het 
(ecologisch) beheer. 

Tabel 1.1 De reikwijdte van het gemeentelijk taakveld stadsecologie. 
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3.1.2 De positionering van de functie stadsecoloog binnen de gemeenten 

Binnen een gemeentelijke organisatie is er nog al eens discussie over de positionering van de functie van 
stadsecoloog. Is er sprake van een brede invulling van het taakveld (zie 3.1.1) dan wordt zo’n functie 
dikwijls ondergebracht bij de afdeling Stedelijke Ontwikkeling. In andere gevallen wordt gekozen voor een 
plek bij een dienst Stedelijk Beheer of Groenvoorziening. Een stadsecoloog waarvan de functie bij de 
beheersector is ondergebracht, heeft vaak het gevoel dat hij ‘te laat’ is bij planontwikkelingen en alleen 
planologisch foute beslissingen kan corrigeren.  

In de onderzochte gemeenten 
is het merendeel van de 
stadsecologen ondergebracht 
bij de dienst Stedelijke 
Ontwikkeling. Er is bijna 
altijd een goede 
samenwerking met collegae 
van de beheerdienst.  
In enkele gemeenten is 
stadsecologie onderdeel van 
nieuwe diensten, waar 
visievorming plaatsvindt.  
In Amsterdam zijn alle 
stadsecologen nu centraal in 
de organisatie ondergebracht. 
Dat is uitstekend voor de 
samenwerking, inspiratie en 
onderlinge gedachtewisseling, 
maar gaat ten koste van de 
communicatie met de 
beheerders van de stads-
delen. In Utrecht is stads-

ecologie ondergebracht bij het onderdeel Milieu en Mobiliteit en staat los van het onderdeel 
Duurzaamheid. Er wordt daar sectoraal gewerkt en integrale afweging binnen ruimtelijke projecten 
ontbreekt daardoor vrijwel. Rotterdam kent een bijzondere situatie waarin vier ecologen bij afdeling 
‘Milieu en Ruimtelijke Ordening’ werken. De overige ecologische kennis zit verspreid bij de beheerdienst 
en bij het particulier adviesbureau bSR (bureau Stadsnatuur). Dit bureau is tussen 1997 en 2002 onderdeel 
van de gemeente geweest en heeft kennis van flora, fauna en databeheer. Het onderhield een netwerk van 
vrijwilligers. Met uitzondering van Amsterdam meldden alle gemeenten een capaciteitsgebrek. 

Tabel 1.2 De positionering van de functie stadsecoloog binnen de gemeente.  8

 Zie uitleg bij Tabel 1.18

De afdeling ruimtelijke ontwikkeling overtuigen met een veldbezoek.

"In de kern is de stadsecoloog een bedrijfsspion die bij het koffie apparaat rondneust en voor 
de FF-wet oplossingen geeft”. Dik Vonk, voormalig stadsecoloog Haarlem 
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3.1.3 De historie van de functie stadsecoloog bij gemeenten 

Van een aantal gemeenten is bekend dat zij een voortrekkersrol speelden op het gebied van natuur in de 
stad, natuur- en milieueducatie en heem- en natuurtuinen. Zo was de landelijke werkgroep ‘Toepassing 
Inheemse Flora’ (TIF) al in de vroege jaren ’70 van de vorige eeuw actief. In diezelfde jaren waren er al 
pioniers bij gemeenten en onderzoeksinstellingen die adviseerden op het gebied van groenbeheer en 
ecologie. Achteraf gezien bleek dat een aantal van deze pioniers aan de wieg heeft gestaan van wat we 
later stadsecologie (in enge zin) zijn gaan noemen.  

Voordat in 1989 het NPSE werd opgericht was ruim de helft van de geïnterviewde gemeenten al actief op 
dit vakgebied. Het merendeel richtte zich in die begintijd op het bevorderen van natuur in de stad. 
Haarlem en Zoetermeer stonden in de jaren ’80 bekend als pioniergemeenten op dit gebied. Amersfoort 
had in de jaren ’70 al aandacht voor stadsecologie vanuit het Centrum Natuur en Milieu Educatie 
Schothorst. Utrecht kent een traditie van een stadsecoloog als icoon voor de groene natuur. Den Haag liep 
in 1919 ruim voorop bij het invullen van de natuur- en milieueducatie. Ze stelde in 1986 (Basisvisie Dienst 
Groenvoorzieningen en Milieueducatie) dat ecologische inbreng noodzakelijk was voor natuur in de stad. In 
1992 werd de Groene Hoofdstructuur bestuurlijk vastgesteld. Stadsecologie startte in Amsterdam in 1991.  
Sinds het vakgebied in 1998 bij de Dienst Ruimtelijke Ordening is ondergebracht begon de 
´succesperiode´.  

Tabel 1.3 De historie van de functie stadsecoloog bij de gemeente.  9

3.1.4 Een ecologische visie en de relatie met de andere gemeentelijke beleidsterreinen 
  
Veel gemeenten beschikken over een door de raad vastgesteld groenplan, al dan niet met ecologische 
onderbouwing. Sommige gemeenten kennen een ecologisch beleidsplan met aanbevelingen op allerlei 
beleidsterreinen, een visie biodiversiteit of een biodiversiteitactieplan (BAP). Andere gemeenten gaan in 
hun ‘ecologische ambities’ niet veel verder dan het respecteren van de landelijke natuurwetgeving. Een 
belangrijke vraag is hoe de stadsecologie in relatie tot andere beleidsterreinen is georganiseerd.  

Alle gemeenten bezitten een groene hoofdstructuur of groene gebieden die (deels) ecologisch worden 
beheerd. Toch is er niet altijd een politiek goedgekeurd beleidsplan dat dit regelt. De koppeling van beleid 
naar beheer is in vrijwel alle gemeenten een aandachtspunt. Geluiden uit de samenleving en andere 
praktische problemen waar beheerders mee te maken hebben zijn onvoldoende in beeld. Ook speelt 
beschikbaar budget een rol. Beleid voor een ecologisch duurzame stad is er in ruim de helft van de 
onderzochte gemeenten. Ruim driekwart van alle gemeenten geeft aan dat het beleid in de loop der jaren 
aangepast is aan het ecologisch denken. Dat ecologisch denken moet echter ook steeds weer gevoed 
worden. Stadsecologie focust op het voorkomen van knelpunten en het benutten van kansen. Het kost 
vrijwel alle gemeenten moeite om een integrale koers aan te houden, zowel voor wat betreft 
beleidsdocumenten als stedenbouwkundige ontwikkelingen.  

In Amsterdam is het vastgestelde Plan- en Besluitvormingsproces Ruimtelijke Maatregelen (Plaberum) goed 
omschreven waardoor integraal werken standaard is. In Den Haag is integraal werken het streven, maar 
dat mislukt wel eens. De koppeling van stadsecologie aan ecosysteemdiensten wordt hier als kans gezien. 

 Zie uitleg bij Tabel 1.19
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Amersfoort kent een integrale werkwijze via de Programmagroep en is zo op weg naar systeemdenken bij 
stedenbouwkundige ontwikkelingen. Ook in Arnhem wordt integraal gewerkt en is er een beweging 
zichtbaar van sectoraal naar systeemdenken. In Eindhoven echter is nog veel missiewerk te verrichten bij 
collegae stedenbouw en landschapsarchitectuur. Rotterdam heeft sinds maart 2014 een vastgestelde 
Natuurkaart die echter geen beleidsmatige status heeft. De koppeling met het beheer laat nog te wensen 
over. In Dordrecht was in de 90-er jaren volop aandacht voor de brede stadsecologie aanpak. Daarna is het 
vakgebied geïncorporeerd door zowel Stedelijke Ontwikkeling als Stadsbeheer. Nu is er een 
duurzaamheidsprogramma met doelen op het gebied van de leefomgeving, energie, klimaat, mobiliteit, 
circulaire economie en duurzaam denken en handelen 

Een Biodiversiteit Actieplan is aanwezig in slechts vijf van de 18 gemeenten. In Leiden wordt niet meer 
expliciet aan stadsecologie gewerkt; het accent ligt nu op biodiversiteit. Dit is ook één van de zes thema´s 
in de Duurzaamheidsnota naast afval, energie, duurzaam ondernemen en mobiliteit. Het Biodiversiteit 
Actie Plan 2010 functioneert als een continue ideeënmachine, waardoor kleinschalige burgerinitiatieven 
worden gerealiseerd. Het ecologisch denken moet steeds gevoed worden, dit kan door het voorkomen van 
knelpunten en het benutten van kansen. 

Tabel 1.4 Een ecologische visie en de relatie met de andere gemeentelijke beleidsterreinen.  10

3.1.5 De verankering van ecologische kennis in (en buiten) de organisatie 

Wil een stadsecoloog succes kunnen boeken dan is 
ecologische kennis op meerdere (schaal)niveaus 
zowel binnen als buiten de gemeentelijke 
organisatie een vereiste. Mooie ecologisch 
verantwoorde ruimtelijke plannen kunnen door 
gebrek aan kennis in de voorbereiding en uitvoering 
alsnog schipbreuk leiden. Dat geldt ook voor 
beheerplannen met prachtige ambities op het 
gebied van biodiversiteit en natuurbeleving. Kortom 
ecologische kennis dient op alle relevante niveaus 
aanwezig te zijn. Als dat niet het geval is moet er 
ruimte zijn om die kennis in te huren. Ecologische 
kennis is ook cruciaal voor de beleidsvelden 
juridische planvorming, stadswater, groen en 
recreatie, stedenbouw en natuur- en 
milieueducatie.  

De onderzochte gemeenten hebben gemiddeld 2,5 fte voor stadsecologie beschikbaar. Amsterdam is daarop 
een uitzondering. Hier zijn tien stadsecologen actief. Bijna alle gemeenten signaleren een 
capaciteitsprobleem. Toch ligt de kwestie genuanceerder. Er is vrijwel overal een persoonlijk netwerk van 
collegae verspreid bij verschillende afdelingen dat samen stadsecologie vorm geeft. Over de afstemming 

 Zie uitleg bij Tabel 1.110

Stadsecologen: specialisten zijn nodig naast generalisten.
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tussen groen- en waterbeleid en groen- en waterbeheer is de meerderheid tevreden. Daarnaast zijn er 
vaak officiële gremia waar onderlinge afstemming kan plaatsvinden. In loop der jaren heeft een 
verankering van ecologische kennis plaatsgevonden.  

Stadsecologie in brede zin is de afgelopen 25 jaar goed verankerd in gemeenten zoals Amsterdam, Den 
Haag, Amersfoort, Delft, Groningen en Zoetermeer. Dordrecht is niet zo bezig met stadsecologie, maar wil 
vooral partijen met elkaar in contact brengen en zo initiatieven uit de samenleving mogelijk te maken. 
Dordrecht noemt zichzelf dan ook een faciliterende stad. 

Vreemd genoeg geeft vrijwel iedereen aan dat er nog grote leemtes in ecologische kennis zijn. Dit geldt 
voor alle hoofdterreinen: integrale planvorming, natuur in de stad en ecologisch groenbeheer. Ook is het 
opvallend dat in veel gemeenten ecologie voor de politici een marginale rol speelt. 

Tabel 1.5 De verankering van ecologische kennis in (en buiten) de organisatie.  11

3.1.6 Het imago van de stadsecologie 25 jaar nadien 

Sinds de stadsecologie in 1989 na de oprichting van het NPSE op grote schaal zijn intrede deed is er nogal 
wat veranderd in de maatschappij. Woorden als duurzaamheid, biodiversiteit, leefbaarheid maar ook 
stadslandbouw, bijenlandschap, Flora- en faunawet en dergelijke, hebben hun intrede gedaan. De vraag is 
of het begrip stadsecologie zoals in 1989 gedefinieerd inmiddels versleten is of nog toekomst heeft. Iets 
wat zoveel vakgebieden omvat wordt misschien als vaag of zelfs bedreigend ervaren.  

Bijna 80% van de ondervraagden zegt dat het imago van de stadsecologie goed is, hoewel dit niet altijd 
blijkt uit de interviews. Ten opzichte van 25 jaar geleden is er het nodige veranderd. Was de intentie van 
de stadsecologie begin jaren ’90 vooral gericht op het werken aan een leefbare, duurzame, ecologische 
stad, nu is het werkveld zelfs niet eens altijd opgenomen in een programma duurzaamheid. Stadsecologie 
lijkt lastig te verkopen. Daarom wordt op veel plekken de suggestie gedaan om stadsecologie, al dan niet 
onder de naam ‘biodiversiteit’, te plaatsen onder duurzaamheid. Sommige ondervraagden vonden dat 
ecologie vooral landelijk resultaten heeft bereikt, zoals in de vorm van de Ecologische Hoofdstructuur met 
de Strategische groengebieden.  
De aanpak in Amersfoort is duidelijk veranderd. Vroeger richtte deze stad zich op het groen buiten de stad. 
Momenteel is de focus gericht op het groen in de stad en op systeemdenken bij stedenbouwkundige 
ontwikkelingen. In Delft is de stadsecoloog een duidelijk aanspreekpunt, intern zowel als voor de 

 Zie uitleg bij Tabel 1.111
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buitenwereld. In Tilburg omarmt het Bestuur het werk van de stadsecoloog, maar ook daar ontbreekt de 
koppeling van stadsecologie met duurzaamheid.  

Tabel 1.6 Het imago van de stadsecologie nu.  12

3.1.7 Regionale samenwerking in de regio biedt nieuwe kansen 

Veel steden kennen regionale samenwerkingsverbanden, soms ook met medewerking van de provincie. 
Vooral op structureel niveau ontstaan er dan al gauw mogelijkheden die voor de planvorming meerwaarde 
genereren voor natuur en biodiversiteit. Ecologische inbreng vanuit de steden op dit hogere schaalniveau is 
gewenst en biedt extra kansen.  

Bijna alle gemeenten geven aan dat regionale samenwerking kansen biedt voor de invulling van 
stadsecologie. De grootte van een gebied of het aantal betrokken partners beïnvloedt dit niet. Dit is vooral 
van toepassing op landschapsvisies voor de stadsranden waarbij voorwaarde is dat alle omliggende 
gemeenten ook meewerken. Stadsecologie staat in dienst van de stedeling, daarom is in de regionale 
samenwerking de combinatie recreatie en natuurbeleving een sterke basis voor investeringen in de natuur. 

Groningen heeft gezamenlijk met de provincie landschapsvisies voor de stadsranden gemaakt. Helaas zijn 
die echter slechts deels gerealiseerd door gebrek aan medewerking van omliggende gemeenten. In Leiden 
is het project Groene cirkels een mooi voorbeeld van een regionaal succesvol project. Ook in Zoetermeer 
levert samenwerking in de stadsranden de basis voor investeringen in natuur. Delft geeft aan dat niet het 
schaalniveau de bepalende factor is, maar meer de positie van de betrokken partijen. 

Tabel 1.7 Regionale samenwerking in de regio biedt nieuwe kansen.  13

 Zie uitleg bij Tabel 1.112

 Zie uitleg bij Tabel 1.113
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3.2 Duurzaam gebouwde omgeving 
  
3.2.1 Ecologische uitgangspunten bij de (reguliere) aanleg van infrastructurele werken 

Bij de aanleg van infrastructurele werken 
spelen ecologische randvoorwaarden een rol 
bij het streven naar een ecologische stad en 
meer kansen voor natuur. Ook hier is het 
zogenaamde inclusief bouwen aan de orde, 
waarbij de kosten uit het project zelf worden 
gedekt. Bij belangrijke ecologische 
groenblauwe zones zijn deze aanvullende 
voorzieningen zelfs van levensbelang voor de 
natuur. Ecologische kennis bij het 
ingenieursbureau of ingehuurd via de 
opdrachtverlening is hierbij cruciaal.  
 
Meer dan de helft van de onderzochte 
gemeenten hanteert ecologische 
randvoorwaarden bij de aanleg van 
infrastructurele werken. Bij de uitvoer van 
ontsnipperingsmaatregelen is in 75% van de 
gevallen toezicht op de vertaling naar concrete 
plannen en de uitvoering ervan. Helaas wordt 
minder dan de helft van de faunapassages 
gemonitord op effectiviteit. Als oorzaak wordt 
genoemd: het ontbreken van passend beleid of 
gebrek aan capaciteit. In de gemeente Leiden 
wordt gefocust op vleermuizen en is er dus alle 
aandacht voor verlichting. In Utrecht is de 
verwachting dat als er extra capaciteit komt er 
meer aandacht is voor faunapassages. In 
Tilburg ontbreekt het aan ecologische 
capaciteit. Zoetermeer signaleert de 
toenemende invloed van omwonenden. 

Tabel 2.1 Ecologische uitgangspunten bij de (reguliere) aanleg van infrastructurele werken.  14

 Zie uitleg bij Tabel 1.114

De groenblauwe dooradering met wadi’s in Schuytgraaf, Arnhem.

Faunapassage onder drukke weg. 
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3.2.2  De verankering van ecologische uitgangspunten in speciale voorbeeldprojecten 

In de jaren ’90 zijn veel ecologische voorbeeldwijken of buurten tot stand gekomen met behulp van 
particulier initiatief. Gemeenten speelden in die gevallen een faciliterende rol. Soms ook lag het initiatief 
bij de gemeenten zelf. In dat geval moest er voldoende ecologische kennis bij het eigen ingenieursbureau 
aanwezig zijn, dan wel duidelijk verwerkt zijn in de opdrachten naar externe bureaus. In de praktijk zijn 
ecologische uitgangspunten vaak prima verwoord in allerlei ontwerpdocumenten maar sneuvelen deze 
alsnog in de voorbereiding of uitvoering. Dit kan komen door miscommunicatie, bezuiniging of gebrek aan 
kennis. Een integrale aanpak kan ervoor zorgen dat de ecologische ambities niet alsnog sneuvelen.  

In veel van de bezochte gemeenten zijn 
voorbeeldprojecten van ecologische 
woningbouw gerealiseerd. In minder 
dan de helft van de gevallen was de 
gemeente trekker; in de andere 
gevallen had de gemeente een 
faciliterende rol. Veel voorbeeld-
projecten van 25 jaar terug hebben 
ingeleverd op de oorspronkelijke 
doelstellingen. Vaak omdat de 
oorspronkelijke bewoners er niet meer 
wonen of omdat er onvoldoende 
kennisoverdracht is geweest. 
Composttoiletten, bovengrondse 
watergootjes en het buurthuis zijn 
veelal verdwenen. Dikwijls zijn er 
parkeerplaatsen toegevoegd.  

Haarlem heeft een van de oudste milieuwijken van ons land: Romolenpolder uit 1991. Het Groene Dak in 
Utrecht en Ecodus in Delft zijn beide uit 1993. De Groningse ecologische buurt Drielanden (1995) 
functioneert nog steeds goed, hoewel ook hier op een aantal sociale thema’s is ingeleverd. Zo zorgt het 
apart ontworpen watersysteem met helofytenfilter hier voor zwemwaterkwaliteit in de buurt en wordt het 
gemonitord door een bewoner van het eerste uur. Bij ons bezoek aan Het Groene Dak in Utrecht ontdekten 
we dat je moet hospiteren om er te mogen wonen. Dat betekent dat hier de oorspronkelijke 
uitgangspunten nog worden gerespecteerd. De Waterspin in het centrum van Den Haag (uit 1998) is ook nog 
steeds een gewilde woonplek. In het ecologische buurtje De Groene Kreek in Zoetermeer uit 2000 is de 
bewonersvereniging al na enkele jaren weer opgeheven. Er zijn inmiddels ook tal van duurzame 
bedrijventerreinen zoals Hessenpoort in Zwolle en het groenblauwe project TU-wijk in Delft gerealiseerd. 

Ecologisch en natuurinclusief bouwen op Vinex-locaties is op enkele plaatsen een succes gebleken, zoals in 
Wateringse Veld in Den Haag, Vathorst in Amersfoort en Schuytgraaf in Arnhem. Maar ontwikkelaars 
schrappen makkelijk de meest innovatieve ideeën om economische redenen. 
  
Planontwikkeling heeft baat bij een vroege inbreng vanuit de stadsecologie. Vrijwel alle gemeenten 
proberen een multidisciplinaire en integrale planvorming te realiseren. Economische belangen (voor de 
ontwikkelaar) staan echter vaak een optimaal duurzaam resultaat in de weg.  

Nog altijd prettig wonen in de ecologische wijk Drielanden, Groningen, 1995.

“Stad is rots in het landschap die bijpassende natuur aantrekt en genereert.”  
Jasper Groos, voormalig stadsecoloog gemeente Leiden 
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Tabel 2.2 De verankering van ecologische uitgangspunten in speciale voorbeeldprojecten.  15

3.3 Groene en blauwe netwerken 
  
3.3.1 Een vastgelegde ecologische groenstructuur en de geldende spelregels 

Veel gemeenten beschikken over een door de gemeenteraad vastgesteld groenstructuur- of 
groenbeleidsplan. In de regel wordt daarin een hoofdgroenstructuur of stedelijke ecologische 
hoofdstructuur onderscheiden, al dan niet met aandacht voor verbindingszones. De vraag is in hoeverre er 
afwijkende spelregels binnen deze ecologische zones worden gehanteerd en of daar aanvullend budget 
voor beschikbaar is. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld compensatie elders, het wegnemen van barrières en 
natuur inclusief bouwen. 

In zo´n kleine driekwart van de 
gemeenten is een ecologische 
groenstructuur vastgelegd. Ongeveer 
de helft heeft ook de ambities, 
inrichtings- en beheermaatregelen 
vastgelegd. En in die gemeenten vindt 
ook controle op het nakomen ervan 
plaats. Evaluatie is niet altijd aan de 
orde; soms ontbreekt daarvoor 
budget. Veel gemeenten geven aan 
dat de ecologische kennis nu veel 
beter is verankerd dan 25 jaar 
geleden. Dat is voor een groot deel te 
danken aan de digitale 
beschikbaarheid van flora- en 
faunagegevens en andere relevante 
informatie.  

 Zie uitleg bij Tabel 1.115

Bloemrijke bermen en oevers zijn van groot van belang voor insecten, 
vogels en vleermuizen. 
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Amsterdam heeft de Hoofdgroenstructuur in 1996 in het structuurplan 'De open stad' vastgelegd. 
Uitgangspunten en regels zijn daarna toegevoegd. Nu is biodiversiteit opgenomen in de structuurvisie. Den 
Haag was één van de eerste gemeenten die in 1992 ruimte voor natuur nastreefde en een groene 
hoofdstructuur vastlegde. Het beleid hiervoor werd zowel ruimtelijk als op kwaliteit vastgelegd en iedere 
vijf jaar geactualiseerd. De ambities staan in een uitvoeringsprogramma uit 2008. Ook Utrecht kent een 
stedelijke groenstructuur, maar er is weinig vastgelegd over beelden en spelregels. Rotterdam, Amersfoort, 
Eindhoven en Tilburg hebben geen officieel vastgestelde groenstructuur. Het Groenbeleidsplan van 
Eindhoven dat nu in voorbereiding is, wekt hoge verwachtingen. Het accent ligt op de groene wiggen en 
minder op het stedelijk gebied. Tilburg vindt dat de stad dynamisch is en moet blijven. Het heeft wel 
vastgestelde Visies voor Groen en Biodiversiteit. Deventer heeft weliswaar een globale groenstructuur 
aangewezen, maar deze heeft geen status. In Zoetermeer is de hoofdgroenstructuur, inclusief bijpassende 
spelregels per schaalniveau sinds 1999 vastgelegd in een stedelijk natuurbeleidsplan. In Groningen wordt 
veel werk gemaakt van het ontsnipperen van de beschermde Stedelijke Ecologische Structuur (SES)  

Tabel 3.1 Een vastgelegde ecologische groenstructuur en de geldende spelregels.  16

3.3.2 De verankering van ecologische uitgangspunten in het beheer van de buitenruimte 

Het beheer van de buitenruimte besteden veel gemeenten tegenwoordig uit. Het werken met CROW-
bestekken is hierbij aan de orde. Het inbrengen van aanvullende ecologische eisen vormt daarbij nogal 
eens een probleem. Zo kost het implementeren van het werken met een gedragscode Flora- en faunawet 
in de standaardbestekken de nodige juridische hoofdbrekens. Het beheer van watergangen ligt vaak bij de 
waterschappen en daarop heeft de gemeente maar beperkt invloed. Hier geldt dat een integrale aanpak 

van water en oevers de ecologische kwaliteit 
kan bevorderen. Overigens is er bij de 
waterschappen wel aandacht voor biodiversiteit 
en ecologische verbindingen. Ze zijn een zeer 
belangrijke partner voor stadsecologen. 

Bijna alle gemeenten maken bij het 
(ecologisch) groenbeheer gebruik van CROW-
bestekken. Structureel overleg van de 
stadsecoloog met de groen- en water-
beheerders ontbreekt echter in ruim  
40% van de gemeenten. Evaluatie van het 
beheerresultaat en aanpassing van de 
bestekken is in meer dan de helft van de 
gemeenten aan de orde. Communicatie naar  
de burgers over ecologisch beheer is doorgaans 
goed geregeld, ook de lokale natuur- en 
milieugroepen spelen vaak een rol bij het 
water- en groenbeheer. Ook hier geldt dat een 
meerderheid van de gemeenten vindt dat de 

 Zie uitleg bij Tabel 1.116

Ecologisch beheer door gefaseerd maaien (mozaïekbeheer) van 
kruidenvegetatie in het Griftpark, Utrecht. 
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verankering van de ecologische kennis binnen de organisatie is toegenomen. Driekwart van de gemeenten 
vindt dat de groenblauwe netwerken goed beschermd zijn.  

Den Haag heeft een uitvoeringsprogramma met ambities voor de ecologische groene hoofdstructuur en 
investeert veel in het verbeteren van het ecologisch beheer. Beschermde muurplanten staan recent in de 
schijnwerpers. In Rotterdam bepalen de stadsdelen zelf het beheer en daar worden de stadsecologen 
nauwelijks bij betrokken. Er zijn verouderde beheerplannen maar er wordt met ingang van 2016 gewerkt 
met een gedragscode Flora- en faunawet. Ook in Amersfoort is men bezig de beheerkant te verbeteren. 
Arnhem heeft een vastgesteld groenbeheerplan, maar het kost moeite om de beheerkant verder te 
ontwikkelen. Breda daarentegen heeft een succesvol ecologisch (maai)beheer waar een gespecialiseerd 
gemeentelijk ‘eco-team’ zorg voor draagt. Ook in Groningen kan het beheer nog verbeteren blijkt uit de 
monitor die iedere 5-7 jaar plaats vindt en aan de gemeenteraad wordt gerapporteerd. Het groenbeheer in 
Haarlem is recent overgegaan naar een externe partij (Spaarnelanden), waardoor de relatie beleid-beheer 
niet optimaal is. De gebieden met natuurpotenties uit het Ecologisch Beleidsplan (de hotspots) 
daarentegen krijgen alle aandacht. Tilburg heeft problemen om inheemse planten toe te passen door 
weerstand bij de groenbeheerders. In Leiden wordt nu gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan groen waarin 
de doelen voor groen concreet worden gemaakt, inclusief het verhogen van de biodiversiteit. In Dordrecht 
is het (groen)beheer vastgelegd in een beheervisie en wordt volledig uitbesteed. ‘Natuur- en Vogelwacht 
Biesbosch’ voert in Dordrecht al vele jaren met succes het ecologisch groenbeheer (natuurlijk en 
seminatuurlijk) uit. Ook in Zoetermeer is het groenbeheer helemaal uitbesteed, de aannemers klagen daar 
dat ze voor het werken met de gedragscode niet genoeg beloond worden. In Zwolle is het ecologisch 
groenbeleid en groenbeheer goed verankerd. 

Tabel 3.2 De verankering van ecologische uitgangspunten in het beheer van de buitenruimte.  17

3.4 Natuur in de stad  

Het structureel verzamelen van natuurdata is een belangrijk onderdeel geworden van het werk van een 
stadsecoloog. Sinds de Flora- en faunawet in 2002 zijn intrede deed is het monitoren van in de stad 
aanwezige beschermde natuurwaarden ook voor gemeenten een belangrijke taak. Zowel in de ruimtelijke 
ordening, de inrichting van de buitenruimte als het beheer en onderhoud is het van groot belang dat deze 

 Zie uitleg bij Tabel 1.117
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gegevens actueel zijn. Veel gemeenten besteden deze taak uit aan ecologische adviesbureaus. Voor de 
interpretatie van de waarnemingen van de verschillende bureaus, zeker over langere perioden, is de 
inbreng van een stadsecoloog een constante factor en dus onontbeerlijk. Dat geldt nog sterker bij de 
communicatie over de lokale beschermde natuur met bewoners en collegae. Een abonnement op de 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) alleen is daarvoor niet voldoende.  

De groen- en waterbeheerders kennen de Flora- en faunawet en zijn zich bewust van de gevolgen voor het 
beheer. Alle gemeenten hebben gegevens over flora en fauna beschikbaar. Voor een belangrijk deel worden 
deze gegevens door of op initiatief van de gemeente verzameld. De wijze waarop dit gebeurt, kan nog 
worden verbeterd. Ruim de helft van de gemeenten heeft een abonnement op de NDFF. Een kleine groep 
gemeenten heeft een eigen databank(systeem).  

Lelystad heeft een digitaal ecologisch 
kennissysteem over gebieden en soorten, dat 
zowel intern als extern is te raadplegen. In Den 
Haag is zo’n ecologisch kennissysteem vrijwel 
gereed. Leiden gebruikt sinds 2004 een 
stadsnatuurmeetnet dat elke twee jaar en vanaf 
2014 jaarlijks wordt gemonitord. De burgers 
daar kunnen hun actuele waarnemingen kwijt 
op een speciale website. Een 
natuurwaardenkaart is in ontwikkeling.  
Dordrecht laat het verzamelen van natuur 
waarnemingen over aan het Natuur-
wetenschappelijk Centrum Dordrecht, een 
ecologisch adviesbureau dat ook zorg draagt 
voor het beheer van de data. In Eindhoven 
ontbreken evaluaties van natuurbevorderende 
maatregelen. Om de kosten te delen wordt in 
Zwolle gepleit voor een gebiedsaanpak. 

Tabel 4.1 Het structureel verzamelen van natuurdata is een belangrijk onderdeel geworden van het werk 
van een stadsecoloog.  18

3.5 Gezonde steden  

Aan het werk van een stadsecoloog zitten ook een aantal welzijns- en volksgezondheidsaspecten. Naast 
belevingskenmerken spelen milieufactoren als verkeerslawaai, fijn stof en hittestress een belangrijke rol. 
Op de vraag of de stad met al zijn verbindingszones steeds gemakkelijker bereikbaar wordt voor 
organismen die overlast en ongewenste ziektes verspreiden, dient een antwoord te komen. Ook het groen 
zelf kent een aantal bedreigingen zoals planten (bijvoorbeeld reuzenberenklauw of alsemambrosia) en 
dieren (zoals de eikenprocessierups) die bij inwoners overgevoeligheidsreacties kunnen veroorzaken.  

 Zie uitleg bij Tabel 1.118

Insectenhotel in groenzone van de Haagse Beek. 
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Stadsecologie wordt relatief weinig betrokken 
bij het welzijnsbeleid. Bij ontwerp en inrichting 
speelt een negatieve beleving van de openbare 
ruimte een rol. Dat geldt ook bij het reguleren 
van planten en dieren die gevaarlijk zijn voor de 
volksgezondheid. Structureel overleg met de 
GGD’s ontbreekt vrijwel overal, maar ook 
stadsecologische inbreng in het gezonde 
stedenbeleid is minimaal.  

Amsterdam heeft al wel jaren structureel 
contact met de GGD over praktische zaken. In 
Zwolle werken stadsecologie en welzijn nauw 
samen op thema’s als hittestress, welzijn en 
bewegen. In Rotterdam is de GGD actief 
betrokken bij het vergroenen van de meest 
stenige wijken. Groene schoolpleinen zijn sinds 
kort onderdeel van het landelijk project 
‘Gezonde scholen’. In Leiden is in het kader van 

het Biodiversiteit Actie Plan in een aantal projecten in 2010 wel goed samengewerkt met de GGD. 

Tabel 5.1 Betrokkenheid van de stadsecoloog bij de lokale volksgezondheid (het gezonde stedenbeleid).  19

3.6 Participatie en educatie  

3.6.1 Communicatie ecologisch beleid met de inwoners 

Ecologische (her)inrichting en beheer worden vaak niet vanzelf begrepen door (toekomstige) bewoners. 
Het creëren van draagvlak is cruciaal. Dat kan door het betrekken van bewoners bij veranderingen in hun 
directe leefomgeving en het inroepen van hun hulp daarbij. Natuur- en Milieueducatie (NME) is hierbij een 
onmisbare partij. Een goede communicatiestrategie is daarbij van groot belang. De voorlichtingsbalie op 
het stadhuis, wijk- of regionale kranten, audiovisuele presentaties en websites en tentoonstellingen 
kunnen daarbij ingezet worden.  

 Zie uitleg bij Tabel 1.119

“Gezondheidsmaatregelen zijn net als beleid voor groen en natuur een kostenpost voor de 
gemeente, de baten zijn voor de ziektekostenverzekeringen”. Josine van den Bogaard, 
Leefomgeving en Gezondheid, Maatschappelijke Ontwikkeling, GGD Rotterdam Rijnmond 

Schoolplein omgevormd tot zintuigentuin. Foto: Maaike Kentie.
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Alleen in Amsterdam en Delft is er een structureel overleg van stadsecologen met de gemeentelijke 
Communicatieafdeling. Bijna driekwart van de stadsecologen gebruikt allerlei communicatiemiddelen en 
gremia om het verhaal naar buiten te brengen. De laatste jaren worden hier ook sociale media voor 
gebruikt. Met NME heeft nog geen derde van de stadsecologen structureel overleg. Daar dient bij 
opgemerkt te worden dat veel gemeenten momenteel worstelen met de vraag of NME nog wel een 
gemeentelijke taak is. In een aantal gemeenten waaronder Deventer is NME ad hoc wel afgestemd op de 
stadsecologie. NME voorzieningen in Delft, Eindhoven, Lelystad en Zoetermeer zijn inmiddels weg 
bezuinigd. In Delft heeft de stadsecoloog een goede samenwerking met de afdeling communicatie 
waardoor een goed wederzijds begrip met publieksgroepen is bereikt. Zoals eerder aangegeven is er in 
Lelystad en Den Haag (vrijwel gereed) een digitaal ecologisch kennissysteem dat burgers informeert over 
onder meer de ecologische hoofdstructuur en de lokale flora en fauna. Deventer onderhoudt een netwerk 
van geïnteresseerde burgers en de stadsecoloog daar zet o.a. het boek ‘Natuur in Deventer’ en brochures 
in om zijn verhaal te communiceren. Leiden en Amsterdam maken gebruik van reeksen laagdrempelige 
natuurboekjes. Haarlem heeft contact met bewoners met groene initiatieven via het Platform Haarlem 
Groener. In Dordrecht kent men een Platform Duurzaamheid dat gebruik maakt van het centrum voor NME 
en bewonersinitiatieven faciliteert. In Zoetermeer zijn wijkontwikkelings- en wijkactieplannen waar 
bewoners met hun initiatieven terecht kunnen. Door capaciteitsgebrek blijven daar echter veel kansen 
onbenut. In Rotterdam is weinig inbreng van burgers.  

Tabel 6.1 Communicatie ecologisch beleid met de inwoners.  20

 3.6.2 Verandering in de planvorming van top-down naar bottom-up 

De rol die de overheid jarenlang heeft gespeeld op het gebied van het maken van plannen voor een 
prettige leefomgeving met een belangrijke rol voor groen en natuur is aan verandering onderhevig. Steeds 
vaker ligt het initiatief niet meer bij de gemeente maar bij verenigingen van (buurt)bewoners, bedrijven, 
scholen, belangenverenigingen (imkers, stadstuinders, buitensporters e.d.). Vaak ontstaan onverwachte 
coalities. De politiek is in een tijd waar de participatiemaatschappij wordt aangeprezen al gauw geneigd 
om deze bottom-up benadering te omarmen. Dit alles vereist andere kennis en een andere rol van de 
gemeente en van de stadsecoloog. 

Iets meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dat een bottom-up aanpak meer kansen biedt voor 
de stadsecologie. Tegelijkertijd geeft iets minder dan de helft aan dat deze bottom-up aanpak geen taak is 
voor de stadsecoloog maar voor een communicatiedeskundige. Als het om support van collegae gaat, geeft 
een ruime meerderheid aan dat die als voldoende wordt ervaren. Met name voor de stadslandbouw is er de 
laatste jaren veel belangstelling vanuit de samenleving. Ook in Leiden komen er via het Biodiversiteit Actie 
Plan 2010 continue burgerinitiatieven die al dan niet kunnen worden gerealiseerd. In Eindhoven lopen de 
burgers de deur van de stadsecologen (nog) niet plat met hun initiatieven. In Rotterdam wordt aangegeven 
dat de bewoners weinig initiatieven tonen in het werkveld. 

 Zie uitleg bij Tabel 1.120
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Tabel 6.2 Verandering in de planvorming van top-down naar bottom-up.  21

3.6.3 Relatie van de stadsecoloog met de lokaal actieve natuurverenigingen 

Lokaal actieve natuur- en milieuverenigingen kunnen een trouwe natuurlijke bondgenoot zijn voor de 
stadsecoloog. Maar soms kan dat ook heel anders uitpakken en wordt hij of zij gezien als onderdeel van het 
‘vijandige’ gemeentelijke apparaat. Soms is er bij gemeenten een officiële adviescommissie voor natuur- 
en milieu en soms is er structureel overleg met organisaties als IVN, KNNV, Groei & Bloei (voorheen KMTP) 
en de Vogelwerkgroep om tot afstemming te komen op belangrijke dossiers. Zij beschikken over lokale 
expertise en zijn vaak bereid die ter beschikking te stellen. Maar het kan ook zijn dat ze die kennis 
inzetten om de uitvoering van gemeentelijke plannen te voorkomen. Regulier overleg met natuur- en 

milieuverenigingen is er op veel plaatsen. In Utrecht, Arnhem, Breda, Zoetermeer en Zwolle bestaat een 
gezamenlijk aanspreekpunt voor de gemeente waar de lokale verenigingen samenwerken.  

Hoewel de stadsecoloog niet altijd aan de wensen en verzoeken van deze verenigingen kan voldoen, wordt 
de samenwerking doorgaans als succesvol ervaren. Natuurverenigingen spelen vaak een rol bij de 
inventarisatie van flora en fauna. Onder bepaalde voorwaarden zijn ze bereid om hun gegevens 
beschikbaar te stellen. Vaak volgen deze verenigingen het (groen)beheer kritisch. Tilburg heeft het overleg 
met de natuurgroepen gestopt. In Rotterdam is er geen samenwerking met natuurgroepen in de stad.  
Deze groepen zijn namelijk niet actief in het stedelijk gebied maar richten zich op de buitengebieden. In 
Zoetermeer wordt gezocht naar nieuwe vormen van samenwerking, bijvoorbeeld via soortenplatforms en 
websites. 

 Zie uitleg bij Tabel 1.121

Salamanderpoel Lunetten in beheer bij vrijwilligers lokale natuurverenigingen (Utrecht).

“Het opzetten van cursussen voor burgers om natuurwaarnemingen in de stad te kunnen doen 
draagt bij aan het tot stand komen van een stedelijk natuurwaarnemingsnetwerk”, Martin Epe, 
voormalig ecoloog gemeente Rotterdam en hoofd bureau Stadsnatuur 
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Tabel 6.3 Relatie van de stadsecoloog met de lokaal actieve natuurverenigingen.   22

 Zie uitleg bij Tabel 1.122
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4 Conclusies en aanbevelingen 

Groen, water en natuur zijn van essentiële betekenis voor de inwoners van een stad. Voor de mens gaat 
het om gezondheid en welbevinden, een aangenaam klimaat, sociale ontmoetingen, sport en recreatie, 
natuurbeleving en milieubesef. Ook bestaat er een directe relatie tussen natuur en de waarde van 
woningen en een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven. Voor planten en dieren biedt groen 
overlevingskansen voor kwetsbare soorten en voorwaarden om zich aan het klimaat aan te passen. 
Stadsecologie speelt in op de verankering van deze relaties in het gemeentelijk beleid. Toch zijn ook 
verbeteringen mogelijk en nodig. 

4.1  Plaats en rol van de stadsecologie door de jaren heen 

De stadsecologie is van betekenis voor vrijwel alle andere vakdisciplines. Na vijfentwintig jaar is 
er nog steeds volop aandacht voor stadsecologie; dat is een prestatie op zich. Duurzame 
oplossingen zijn alleen mogelijk als men zich bewust is van de samenhang. Stadsecologen kunnen 
bij de integratie van die verschillende invalshoeken bij de planvorming een kernrol spelen; dat 
vraagt om bestuurlijk commitment en erkenning van de functie van ‘stadsecoloog’. Ook is er 
behoefte aan meer mensen; naast generalisten zijn specialisten nodig. De rol van vakkennis is 
cruciaal en moet niet worden veronachtzaamd. 

De invulling van stadsecologie is in de loop van de jaren veranderd. In de pioniersfase lag het accent vooral 
bij de gemeentelijke Groendiensten die natuurlijk groenbeheer in de stad propageerden. Momenteel heeft 
de stadsecologie zich verbreed tot een vakgebied dat relaties onderhoudt met vrijwel alle andere 
vakdisciplines in de stad. 

De pioniersgemeenten van toen behoren niet automatisch tot de koplopers van nu. Het vasthouden van de 
aandacht voor stadsecologie door de jaren heen is een prestatie op zich. Dat is niet alleen de verdienste 
van een stadsecoloog, maar hangt ook af van de politieke kleur van een college van burgemeester en 
wethouders of van de persoonlijke voorkeur en inzet van de verantwoordelijke wethouder. 
  
Als stadsecologen vanaf het begin in de planvorming actief zijn, bereiken ze het meest. Dat is voor 
driekwart van de ondervraagde ecologen daadwerkelijk gerealiseerd. Stadsecologen kunnen juist bij de 
integratie van verschillende disciplines een rol spelen. Het ontbreekt echter vaak aan een integrale 
benadering van de stedelijke ontwikkelingen. Speelde de sector stedenbouw van oorsprong een centrale 
rol in het tot stand komen van een (duurzame) stad, die rol boet de laatste decennia aan belang in. Niet 
alleen het opheffen van het Ministerie van VROM en de maatschappelijke wens om steeds minder in 
bestemmingsplannen vast te leggen, maar ook het feit dat de stedenbouw steeds meer overruled wordt 
door architecten en ingenieurs, heeft hieraan bijgedragen . Het gevolg is dat de stedenbouw steeds vaker 23

uit handen gegeven wordt aan externe partijen. Weliswaar met een bouwenvelop, maar deze spreekt zich 
meestal niet uit over ‘natuur inclusieve maatregelen’. Voor de stadsecoloog is het lastig om in die situaties 
een voet tussen de deur te krijgen.  

Als na 2002 de nieuwe natuurwetgeving beperkingen oplegt aan bouwactiviteiten, verwacht men van de 
stadsecoloog dat deze zich focust op de beschermde flora en fauna om bouwbelemmeringen te voorkomen. 
De buitenwereld gaat de stadsecoloog nu zien als vakspecialist met juridische kennis, in plaats van 
deskundige die de stad als ecosysteem beschouwt. Als gevolg daarvan ontstaat beleid voor biodiversiteit of 
een Biodiversiteit Actieplan. Hiermee wordt gelukkig weer het brede belang van de stadsecologie 
benadrukt. 

Binnen een stadsecologisch team is het van belang dat er een generalist is die verbindingen legt met 
andere disciplines en integraal kan denken. Daarnaast zijn specialisten op flora, fauna, natuurwetgeving en 
aquatische ecologie nodig. Op dit moment is er voornamelijk aandacht voor het vakgebied op een aantal 

 T. M. de Jong (Interview 16-11-2015)23
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hogescholen . In het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de ecologie is dit vooral aan de ‘praktijk 24

gerichte’ universiteiten het geval .  25

In de huidige wereld waar bestuurders, bewoners, projectleiders, technici en architecten het steeds meer 
voor het zeggen hebben is een stevige verankering van het ecologisch denken meer dan ooit noodzakelijk 
voor een duurzaam leefbare stad. Er is meer capaciteit nodig, slechts in één derde van de onderzochte 
gemeenten is die voldoende. Ook de functie ‘stadsecoloog’ verdient meer erkenning. Hoewel het woord 
‘stadsecoloog’ in de buitenwereld garant staat voor herkenning van het vakgebied, wordt het slechts op 
een enkel visitekaartje gezet. 

Stadsecologen hebben in de loop van hun carrière veel lokale vakkennis opgebouwd. Het is van belang dat 
daar zorgvuldig mee wordt omgegaan. Als deze kennis door één persoon wordt beheerd, verdient het 
aanbeveling om die informatie direct over te dragen aan een opvolger in plaats dit via een digitaal 
overdrachtsdossier te regelen. Overdracht van ervaringskennis blijkt lastig te organiseren. De landelijke 
Werkgroep Stedelijke Ecologie  probeert dit door het organiseren van excursies en werkbezoeken.  26

We zien de complexiteit van onze samenleving 
toenemen. Maar bij veel projecten ontbreekt de 
samenhang met andere zaken. Dat moet anders, 
want als je je niet bewust bent van de 
samenhang, zijn er geen (duurzame) oplossingen 
mogelijk. De rol van de vakkennis is daarbij nog 
steeds cruciaal en moet niet worden 
veronachtzaamd. Helaas wordt die door de 
gemeentelijke organisatie vaak gemarginaliseerd. 
De directie of het verantwoordelijk 
gemeentebestuur heeft hier meestal weinig weet 
van. Ook passie, zoals bij veel ecologen 
aanwezig, verdient honorering. Helaas ontbreekt 
die waardering, maar een ommekeer is reeds 
zichtbaar. Vooral in het maatschappelijk 
middenveld zie je passie terugkeren . In het 27

HBO onderwijs wordt nog veel traditioneel 
onderwijs verzorgd. De relatie met 

wetenschappelijk praktijkonderzoek is in ontwikkeling . Er zijn hoopvolle initiatieven. Zo heeft Geldof 28

met twee collegae ‘Werkplaatsen voor ervaringskennis’  in het leven geroepen waar ervaringen worden 29

uitgewisseld. Hier blijkt dat ook jongeren behoefte hebben aan ervaringsverhalen van ouderen uit de 
praktijk.  
 

 Zoals de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) Vilentum en Hogeschool Van Hall Larenstein.24

 Onder andere TU Delft, TU Eindhoven en Wageningen Universiteit.25

 De werkgroep Stadsecologie (WSE) wil kennis opbouwen en verspreiden over natuur in stedelijke gebieden, daarbij rekening 26

houdend met de maatschappelijke context van stadsnatuur (verstedelijking, recreatie, omgevingskwaliteit).

 G. D. Geldof (Interview 26-03-2015)27

 P. J. van Eijck (Interview 13-04-2015)28

 G. D. Geldof (Interview 26-03-2015)29

De Werkgroep Stadsecologie wisselt kennis uit op locatie.

“De persoon van de stadsecoloog is belangrijker dan zijn kennis!” Robbert Snep, onderzoeker, 
Natuur en samenleving, Alterra, Wageningen 
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4.2 Duurzaam gebouwde omgeving  

Voorbeeldprojecten ecologische stedenbouw uit de jaren ’90 bestaan nog steeds en door de jaren 
heen zijn er ook projecten bijgekomen. Het lijkt erop dat multidisciplinaire en integrale 
processen noodzakelijk zijn om succesvolle projecten voor een ecologisch duurzame stad te 
realiseren. Ook het in beeld kunnen brengen van de economische waarde van groen speelt een rol. 
Dat is niet nieuw. De tijd zal leren of de huidige TEEB stad aanpak perspectieven biedt voor 
toekomstige ontwikkelingen. Opvallend is dat vrijwel nergens systematisch wordt geëvalueerd. 
Terwijl het juist van belang is om te leren van het verleden. Ook de maatschappij moet inzien dat 
daar geld voor nodig is.  

Voorbeeldprojecten ecologische stedenbouw uit de jaren ’90 van de vorige eeuw bestaan nog steeds. Er 
werd geëxperimenteerd met energiebesparing, alternatieve watersystemen, een autoarme inrichting, 
zelfbeheer, moestuinen e.d. Vaak ontstaan uit een bewonersinitiatief, gefaciliteerd door de gemeente en 
gerealiseerd met subsidie van het voormalige ministerie van VROM. De projecten van 20 of 25 jaar terug 
blijken bijna allemaal ingeleverd te hebben op hun idealistische principes en voldoen nog maar ten dele 
aan de oorspronkelijke uitgangspunten. Tegelijkertijd ontwikkelen zich door de jaren heen ook steeds weer 
nieuwe projecten, zoals het veel geprezen EVA-Lanxmeer in Culemborg en recent een nieuwe strowijk in 
Lent bij Nijmegen. In Rijswijk-Buiten wordt duurzaamheid gerealiseerd met behulp van de DPL-methode 
(DuurzaamheidsProfiel op Locatie). DPL kent 25 duurzaamheidsaspecten waaronder biodiversiteit. De DPL-
ambities worden in Rijswijk vastgelegd in het bestemmingsplan . Ook hier valt op dat er zelden 30

systematisch wordt gemonitord. De indruk bestaat dat hierdoor veel kansen onbenut blijven. Ook zien we 
dat de stadsecologen van nu nauwelijks nog weet hebben van het ontstaan en functioneren van deze 
wijken of buurten.  

Het idee van een circulaire stad zoals dat momenteel opduikt is dus niet nieuw in de stadsecologie. De 
ecologisch duurzame stad van 1989, de Ecopolis, is een duurzame stad waarbij ecologische principes 
leidraad zijn voor inrichting, gebruik en beheer. Het beperken en vasthouden van stromen materialen, 

water, energie etc. speelt daarbij een grote rol. Daarnaast 
gaat het om maatwerk in een gebiedsgerichte aanpak en 
participatie van belanghebbenden. Het vinden van een 
logisch schaalniveau om het sluiten van kringlopen te 
koppelen aan de groene ruimte en participerende burgers 
is niet altijd even gemakkelijk. Vroeger niet en nu ook 
niet. Bij het verder werken met een circulaire stad insteek 
is het daarom van belang om te leren van het verleden.  

De ervaring in de afgelopen jaren van stadsecologen en 
anderen heeft aangetoond dat integraal werken 
noodzakelijk is om tot een ecologisch duurzame stad te 
komen. Je moet duidelijk kunnen maken wat je wilt en 
proberen om tot een win win plan te komen. Als je de 
samenhang kent, kun je met oplossingen komen om de 
omgevingskwaliteit en de kwaliteit van leven 
daadwerkelijk te verbeteren. Toch is deze aanpak aan het 
verwateren. Evaluatie is hard nodig om echt inzicht te 
krijgen in de waarde van die multidisciplinaire en integrale 

processen. Evaluaties zijn onderdeel van het beleidsproces, maar krijgen in de praktijk weinig aandacht. 
De maatschappij moet inzien dat daar geld voor nodig is.  

Vanuit duurzaam ondernemen (PPP) lijkt de DPL-methode  interessant omdat die ook bij herstructurering 31

kan worden ingezet. Sociale cohesie is een van de gehanteerde duurzaamheidaspecten. Voor de 
stadsecoloog liggen hier aanknopingspunten voor het natuurinclusief ontwerpen.  

  L. van der Noort (Interview 31-03-2015)30

  DuurzaamheidsProfiel op Locatie, (DPL), IVAM, UvA.31

Er komen steeds meer duurzame kantoren, zoals deze 
Kempkensberg van de Rijksgebouwendienst aan de 
rand van het Sterrebos, Groningen.
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Volgens de deltabeslissingen in 2014 moet het waterbeheer klimaatbestendig zijn in 2050. Dat betekent 
niet alleen dat water geen gevaar mag vormen maar ook dat het voldoende schoon is·. Werken aan 
verduurzaming van het waterbeheer betekent volgens Van Eijck  dat we werken met de vier 32

kernelementen van een veranderingsproces: concept, contact, contract en continuïteit. Het gidsprincipe 
daarbij is het vasthouden en schoonhouden van regenwater. De TU Delft  ontwikkelt momenteel 33

concepten voor circulair waterbeheer waarmee steden beter in hun eigen behoeften kunnen voorzien en 
tegelijkertijd hun kwetsbaarheid voor veranderingen in het klimaat kunnen verminderen. Vooral op het 
gebied van de integratie van groen en blauw in de ruimtelijke inrichting liggen hier kansen. Misschien 
moeten we zelfs van de Ecopolis naar de Hydropolis.  

Om duurzame ontwikkeling breed opgepakt te krijgen is het misschien nodig om de baten van ecologische 
maatregelen beter in beeld te brengen. Voor duurzaamheid zowel als voor stadsecologie is het rendement 
niet direct zichtbaar of is er voordeel op een hoger schaalniveau. Dat geld voor de stadsecologie, maar ook 
voor bijvoorbeeld duurzaamheid. Dit is een probleem in de politieke context van de gemeentelijke 
organisatie. Lange termijndoelen verhouden zich slecht tot de politiek die op de korte termijn opereert. 

Dat aantrekkelijke natuur de woningprijzen positief 
beïnvloedt is al langer bekend. Dit effect blijkt veel 
sterker (grotere afstand) dan tot nu toe werd 
aangenomen en heeft ook invloed op het 
welbevinden op lange termijn . Ook waren er al in 34

de jaren ´90 studies over natuurrijke, groene 
bedrijventerreinen als aantrekkelijk 
vestigingsklimaat .·Vooral creatieve mensen, zoals 35

ict'ers, blijken productiever te zijn in een 
natuurrijke werkomgeving. Momenteel krijgt het 
opnieuw aandacht. Voor de Zuidas in Amsterdam 
werden recent vergelijkbare uitspraken gedaan . 36

Studies naar de waarde van biodiversiteit dateren 
ook al van de jaren ´90 . Recent is de beginversie 37

van de Atlas van het Natuurlijk Kapitaal   38

verschenen. Deze biedt nog meer informatie voor 
stadsecologen en opent nieuwe perspectieven voor het vakgebied. In het gemeentebeleid wordt steeds 
vaker ingezet op zogenoemde ecosysteemdiensten. Sinds 2010 is het in beeld brengen van de economische 
waarde van groen en water opnieuw aan de orde. Deze TEEB-stad module  is ontworpen om naast de 39

kosten ook de financiële baten van groen en water in de ontwerpfase bespreekbaar te maken. Zo kan er 
met baathouders onderhandeld worden over hun (financiële) bijdrage. De tijd zal leren of deze aanpak 
perspectieven biedt voor toekomstige ontwikkelingen. 

 Eijk, P. J. van, 2015. De (A)Quadruple helix, over de duurzame ontwikkeling van watersystemen. Hogeschool VHL32

 F. H. M. van der Ven (Interview 05-03-2015) 33

 Daams, M.N., 2016. Rethinking the economic valuation of natural land: Spatial analyses of how deeply people value nature in rural 34

areas and in cities. Rijksuniversiteit Groningen.

 VROM, 1995. Strategisch plan van aanpak biologische diversiteit; VROM, 1999. De waarde van biodiversiteit voor het gemeentelijk 35

beleid; MIBI Leiden, 2000.Operationalisering Biodiversiteit.

 Klaas de Boer, directeur van de Zuidas wil dat Zuidas het belangrijkste natuurgebied van de regio wordt.36

 Meij, T. van der, 1997. De Ecologische Kapitaal Index van het Stedelijk gebied. RIVM37

 RIVM, Atlas van het Natuurlijk Kapitaal, 2015. Min. van VWS38

 TEEB, The Economics of Ecosystems and Biodiversity. De TEEB stad tool geeft direct inzicht in de waarde van groen en blauwe 39

maatregelen van een project.

“Biodiversiteitsverlies is een aanslag op de risicospreiding van het leven zelf” Taeke de Jong, 
emeritus hoogleraar Technische Ecologie en Methodologie, TU Delft 

Woonpark Houtribhoogte, Lelystad, gebouwd in kunstmatig 
duinlandschap. 
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4.3 Groene en blauwe netwerken  

Stedelijke groenblauwe netwerken en hun natuur zijn belangrijk voor het welbevinden van de 
mens en horen bij de duurzame stad. Dit besef is niet overal doorgedrongen. Groenblauwe 
hoofdstructuren, inclusief ambities en monitoring, dienen bestuurlijk te worden vastgelegd en 
juridisch beschermd. Faunapassages en andere ontsnipperingsmaatregelen worden steeds vaker in 
het stedelijk gebied gerealiseerd. Bij het ecologisch groen- en waterbeheer spelen continuïteit en 
lokale deskundigheid een sleutelrol. Hier kan nog veel worden verbeterd. Het is ook hier 
zorgwekkend dat er nauwelijks evaluaties plaatsvinden. Groen vraagt om een nieuwe positionering 
in het gemeentelijke beleid. 

Groenblauwe structuren en natuur(beleving) 
leveren een essentiële en positieve bijdrage aan 
het welbevinden van de bewoners van een stad. Er 
is een directe relatie met duurzaamheid, waarin 
ingezet kan worden op de verankering van 
biodiversiteit, klimaatadaptatie, mobiliteit en 
gezondheid. Deze brede invloedssfeer vraagt om 
een prominente rol voor de stadsecologie in 
gemeenten. Regionale samenwerking met 
aangrenzende gemeenten biedt hierbij kansen.  

Als het lukt om de groenblauwe hoofdstructuur 
inclusief ambities en monitoring bestuurlijk vast 
te leggen dan is het stedelijk natuurbeleid goed 
verankerd. Toch ontbreekt het in veel gemeenten 
aan duidelijke spelregels, zoals compensatie- en 
ontsnipperingsplicht, en is de juridische 
bescherming niet goed geregeld. Dit kan 
verbeteren door deze uitgangspunten in de nieuwe 
omgevingsvisies en omgevingsplannen vast te 
leggen .  40

Meer dan de helft van de onderzochte gemeenten 
geeft aan dat er ecologische randvoorwaarden 
worden gebruikt bij het inrichten van de 
stedelijke buitenruimte. Dit speelt vooral in de 
weg- en waterbouw bij de aanleg van 
infrastructurele werken. Als die aanleg heeft 
plaatsgevonden ontstaan er bij groot onderhoud 
aan bruggen of duikers nieuwe mogelijkheden om 
ecologische aanpassingen te doen. Uit het 
onderzoek blijkt echter dat daar weinig aandacht 
voor is. Er is ook weinig controle op de juiste 
aanleg van faunapassages. Voor het monitoren van 
de werking van faunapassages is onvoldoende 
budget aanwezig. Daarmee wordt de kans gemist 
om van fouten te leren. 
  
Er komen ruimtelijk meer kansen voor natuur- en 
ecologische maatregelen omdat de steden in de 

toekomst gaan krimpen . Zo werken we aan 41

vernieuwing. De sociale dimensie moet wel worden toegevoegd, opdat beter kan worden ingespeeld op de 
vragen vanuit verschillende leefstijlen. 

 R. M. Mulder (Interview 10-04-2015)40

 F. H. M. van der Ven (Interview 05-03-2015)41

Faunapassages onder een brug. 

De natuurlijk stromende Dommel brengt natuur in het centrum 
van Eindhoven. 
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Ecologisch groen- en waterbeheer vindt in alle gemeenten plaats. Een meerderheid van de stadsecologen 
geeft aan dat er leemtes zijn in de onderlinge afstemming. Goed ecologisch beheer vraagt om lokale 
kennis en bovenal: vakmanschap en continuïteit. Ruim driekwart van de gemeenten werkt met ecologische 
groenbeheerplannen, toch laat de uitvoering te wensen over. Dit komt deels doordat ontwerpers en 
beheerders elkaar niet altijd goed begrijpen. Maar ook als beheerafspraken zijn vastgelegd, worden ze niet 
altijd nageleefd. Toezicht op het werk en evaluatie schieten er bij in. Dat is zorgwekkend, omdat juist het 
beheer en onderhoud én de evaluatie ervan, cruciaal zijn om een project duurzaam in stand te houden. 
Ook de verplichting om het ecologisch groenbeheer te moeten aanbesteden (in mammoetcontracten) gaat 
ten koste van het benodigde maatwerk en de continuïteit. In verschillende gemeentes wordt gezocht naar 
oplossingen. Duidelijk is dat lokale deskundigheid hier een sleutelrol speelt. 

Rond het thema ´natuur en samenleving´ staat 
een groenblauwe invalshoek centraal. Nieuwe 
labels, zoals circulaire economie, kunnen daarin 
een positieve rol spelen. Daarnaast moeten 
proefprojecten en lokale initiatieven, na analyse 
in de mainstream komen. ‘Groen’ vraagt ook om 
een nieuwe positionering in het gemeentelijke 
beleid. Bijvoorbeeld door een koppeling aan de 
nieuwe Natuurwet of de WABO of aan het 
Programma Aanpak Stikstof. Ook zijn er relaties 
met het project de ‘Vitale Groene Stad’. De drie 
pijlers van Agenda Stad zijn: Groei, innovatie en 
leefbaarheid (gezondheid en klimaat). Ook kunnen 
we profijt hebben van de kennisuitwisseling 
binnen Europese projecten via Interreg of uit de 
samenwerking binnen Future Cities.  

4.4 Natuur in de stad 

Kennis over de aanwezigheid van flora- en fauna is breed beschikbaar door de digitale opslag. 
Door de natuurwetgeving en de focus op soorten is het thema biodiversiteit volop in de 
belangstelling. Deze aandacht voor biodiversiteit biedt kansen voor het verbreden van draagvlak 
voor natuur in de stad en draagt bij aan het besef dat de natuur onontbeerlijk is voor ons 
voortbestaan. Biodiversiteit is in de meeste steden onderdeel van het duurzaamheidsbeleid.  

De Flora- en faunawet van 2002 heeft het werk van de stadsecoloog drastisch gewijzigd. Nieuwe taken zijn 
handhaving van de wet op het gebied van beschermde soorten en het beheren van een lokale databank 
voor natuurwaarden. Dankzij de digitale beschikbaarheid van flora- en faunagegevens is deze kennis nu 
veel beter verankerd dan 25 jaar terug. Door de informatie openbaar te maken voor burgers levert het 
kansen voor het verbreden van draagvlak voor natuur in de stad. Daarmee wordt ook het natuurbewustzijn 
bevorderd. ´Natuurvriendelijke´ ondernemers spelen hierop in. 

De focus op soorten zorgt ervoor dat het thema 
biodiversiteit op veel plekken opduikt. Daarbij 
wordt niet altijd de strikte definitie gehanteerd, 
maar is de invulling uitsluitend gericht op het 
aantal verschillende, bij wet beschermde soorten. 
Biodiversiteit is echter het totaal van genetische 
diversiteit, de diversiteit binnen een soort en 
tussen verschillende soorten, evenals de 
diversiteit aan ecosystemen. Dankzij die grote 
genetische variatie kunnen soorten zich 
aanpassen. Maar ook is het van belang hoe soorten 
op elkaar reageren en welk effect soorten op 
elkaar hebben. Ecosystemen in het stedelijk 
gebied zullen nimmer zelfstandig functionerende 
systemen zijn. De grote natuurkernen van de stad 

Ruimtelijk gevarieerd natuurlijk groen vormt de basis voor 
biodiversiteit. 

Voorjaarsklaar maken van een oeverzwaluwwand met behulp van 
vrijwilligers. 
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komen misschien in de buurt. Biodiversiteit lijkt een modewoord. Toch kan de invulling van 
biodiversiteitsbeleid bijdragen aan een leefbare stad en in het besef dat de natuur onontbeerlijk is voor 
ons voortbestaan. Dat is positief.  

Steden zijn interessant omdat ze een grote ruimtelijke variatie hebben. Die ruimtelijke variatie 
gerelateerd aan het schaalniveau vormt de basis voor biodiversiteit . Het beleid is in de meeste steden 42

onderdeel van het duurzaamheidsbeleid. Informatie over biodiversiteit moet actueel zijn wat vraagt om 
regelmatige herhaling van flora- en faunaonderzoek. Daarvoor is vaak onvoldoende budget aanwezig. 

4.5 Gezonde steden  

De gezondheid van de mens wordt beïnvloed door de aanwezigheid van groen. Belangrijke thema’s 
zijn: hittestress, fijn stof, waterhuishouding, gezond leven en kwaliteit van de stad. De GGD kan 
een waardevolle coalitiepartner zijn. Kansen liggen bij projecten op het niveau van wijk en 
wooncomplex, waarbij stadsecologie en GGD gezamenlijk zouden moeten optrekken. Het is een 
vereiste om hierbij rekening te houden met verschillende behoeften van de diverse culturen. 

Groen is het verbindend element tussen attractiviteit, recreatie, natuur(beleving), klimaatadaptatie en 
gezondheid. Toch verloopt de samenwerking van stadsecologie met de GGD moeizaam. Al tijdens het 
oprichtingssymposium van het NPSE in 1990 werd dit verband tussen gezondheid en de (groene) stedelijke 
omgeving gelegd. Blijkbaar is er in 25 jaar maar weinig vooruitgang geboekt op dit punt. Toch zijn 
onderwerpen als fijn stof, hittestress, bewegen, groentekort ongekend actueel.  

Gelukkig bestaan er op projectniveau wel voorbeelden van succesvolle samenwerking. Vooral initiatieven 
waar omwonenden en andere belangstellenden bij betrokken zijn, trekken breed de aandacht. Daarbij 

wordt rekening gehouden met het feit dat mensen 
uit verschillende culturen verschillende behoeften 
hebben . Samenwerkprojecten op wijk- en 43

wooncomplexniveau blijken het meest kansrijk.  

De landelijke GGD-werkgroep ´Groen, water en 
gezondheid´ heeft programma´s rond het thema 
groen, naast de klassieke thema´s geluidshinder, 
bodem- en luchtkwaliteit. Dit thema groen blijkt 
bij belanghebbenden veel positieve energie los te 
maken . De meeste kansen liggen bij projecten 44

voor groen in wijk en buurt, dicht bij de mens. 
Momenteel zien we een ‘hype’ van groene 
initiatieven, waaronder stadslandbouw, groene 
schoolpleinen en voorzieningen voor natuurlijk 
spelen.  
 

 T. M. de Jong TU Delft (Interview 16-11-2015)42

 Fuchs, P., Ruijzing, M., Koetsier, M. en Looff, P. de, 2008. Groenbeleving Rotterdam, kwantitatieve resultaten. The Smart Agent 43

Company.

 J. H. M. van den Bogaard (Interview 15-12-2015)44

Bewegen en ontdekken dragen bij aan een gezonde ontwikkeling.

“Gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht 
van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.” Nieuwe definitie gezondheid, 
WHO 
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4.6 Participatie en natuur- en milieueducatie 

Bij participatieprojecten waar stadsecologie een rol speelt zijn deskundige ecologen noodzakelijk. 
Zij kennen als geen ander de situatie van de natuur in de stad. Ook zijn ze van belang als centraal 
aanspreekpunt. Communicatie over stadsecologie zou een essentieel onderdeel van het werk van 
een stadsecoloog moeten zijn. Een strategie hiervoor ontbreekt doorgaans. Er liggen kansen in het 
sluiten van coalities met gemeentelijke communicatiemedewerkers, NME en de lokale 
natuurverenigingen.  

Communicatie, zowel naar binnen de organisatie als naar buiten is een essentieel onderdeel van het werk 
van een stadsecoloog. Welk beeld zet je neer? Dat van een adviseur voor een duurzaam gezonde stad of 
dat van een strenge ambtenaar Flora- en faunawet. Een coalitie met natuurlijke bondgenoten zoals 
gemeentelijke communicatiemedewerkers, NME en de lokale natuurverenigingen blijkt echter niet 
vanzelfsprekend. Bij de onderzochte gemeenten is, op een tweetal uitzonderingen na, geen structureel 
overleg met de communicatieafdeling. Wel hebben veel stadsecologen eigen contacten met lokale en 
sociale media. In sommige gemeenten ontlenen stadsecologen hun populariteit aan het schrijven van een 
column en laagdrempelige boekjes over de stedelijke natuur in hun gemeente.  

Vrijwel overal ontbreekt ook een reguliere samenwerking van stadsecologie met natuur- en milieueducatie 
(NME). En dat terwijl NME officieel zorgt voor de ecologische basisvorming . NME-diensten staan 45

momenteel onder druk en verdwijnen in veel gemeenten. Soms is er een doorstart met een burgerinitiatief 
dat het werk overneemt. Of er is een fusie met andere beleidsterreinen (participatie, GGD e.d.). Nadeel 
van deze ontwikkelingen is een minder structurele organisatie, waardoor NME ongrijpbaar wordt en 
continuïteit en kwaliteit in gevaar kunnen komen.  

Discussie is gaande of het taakveld natuur- en 
milieueducatie nog wel een overheidstaak is. Dit 
heeft te maken met het onduidelijke 
maatschappelijk rendement van NME. Het 
resultaat is moeilijk in geld uit te drukken . Het 46

verdient aanbeveling om ook het economisch 
rendement van de diensten van NME en GGD in 
kaart te brengen, bijvoorbeeld voor sociale 
cohesie en gezondheid.  

In de jaren ’70 was er veel ruimte om te 
experimenteren in het groen. Veel van wat toen is 
uitgeprobeerd is nu weer actueel, bijvoorbeeld 
´eetbaar groen´ en ´ bloeiende bermen´ . Toch 47

zijn veel bewoners nooit gewend geraakt aan een 
ecologische groeninrichting van hun directe 
woonomgeving. Blijkbaar ontbreekt het aan 
draagvlak. Burgerparticipatie met de inzet van 
lokale natuurverenigingen kan kansen opleveren 

om het natuurbewustzijn van bewoners te bevorderen. Sociale doelstellingen zijn heel belangrijk, ook voor 
natuurlijk groen in de stad. De landelijke operatie ‘Steenbreek’ en bewonersinitiatieven zoals 
stadslandbouw, natuurlijk spelen en bewoners buurtbeheer bieden de stadsecoloog nieuwe kansen.  

 O. Mennema (Interview 13-01-2016)45

 O. Mennema (Interview 13-01-2016) 46

 R. M. Mulder (Interview 27-03-2015)47

Vogellessen voor het basisonderwijs blijken een groot succes.  
Foto: Annet de Jong.

“Officieel zorgt NME voor ecologische basisvorming, alleen weet niemand wat dat precies 
inhoudt.” Olle Mennema, hoofd Natuur- en Milieueducatie, Den Haag 
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Dat geldt ook voor maatschappelijke wensen op het gebied van gezondheid (vergroening van de stad) en 
biodiversiteit (het bijenlandschap) en de daarmee samenhangende belangstelling voor bloemrijke 
bermen . 48

De overheid stelt zich steeds meer op als 
dienstbaar aan een participerende samenleving. 
Dat geldt ook voor het groen- en natuurbeleid in 
steden. Daarbij is een andere rol weggelegd voor 
de betrokken partijen. Participatie betekent 
burgers in plaats van gemeenteambtenaren. De 
gemeente speelt een faciliterende rol. In dit kader 
kan de ontwikkeling van een groen kennisnetwerk 
rond participatie interessant zijn. Het opzetten 
van cursussen voor burgers om 
natuurwaarnemingen te kunnen doen draagt bij 
aan meer draagvlak voor natuur in de stad en het 
tot stand komen van een stedelijk natuur 
waarnemingsnetwerk .  49

Vaak wordt de regierol bij participatieprojecten 
waar stadsecologie een rol speelt ingevuld door 
niet deskundigen; dat leidt tot verkeerde 

beslissingen en schaadt het draagvlak. Deskundige ecologen blijven noodzakelijk . Zij kennen als geen 50

ander de situatie van de natuur in de stad. Ook zijn ze van belang als centraal aanspreekpunt, zowel 
binnen de gemeentelijke organisatie als voor de inwoners en belangengroepen.  

Er zijn gemeenten die momenteel bestookt worden met bewonersinitiatieven. De stadsecologen bij die 
gemeenten geven aan dat er daardoor kansen blijven liggen. Daar komt bij dat een meerderheid van hen 
vindt dat begeleiding van al die bewonersinitiatieven geen taak is voor een stadsecoloog. In andere 
gemeenten trekken de stadsecologen zich terug op de blauwgroene stedelijk hoofdstructuren en lopen de 
kleinschalige bewonersinitiatieven via het wijk- en buurtbeheer. Soms pakt dat goed uit, maar soms 
worden essentiële thema’s zoals biodiversiteit vergeten. 

   
Lokale natuur- en milieuverenigingen vormen een 
speciale groep. Als er wederzijds vertrouwen is 
kan samenwerking veel opleveren. Bij het 
verzamelen van gegevens van de flora en fauna 
kan hun inzet en deskundigheid van grote 
betekenis zijn. Ook hebben ze vaak essentiële 
lokale kennis. Samenwerking met door de 
gemeente ingehuurde ecologische adviesbureaus is 
daarbij een ideaal scenario. Maar dat is niet 
vanzelfsprekend. Er kan ook kritiek zijn op het 
gemeentelijk beleid en beheer. Verenigingen 
willen hun inzet beloond zien met het schrappen 
van in hun ogen voor de natuur schadelijke 
ontwikkelingen. Als er vertrouwen is, kan de 
stadsecoloog er het meest gunstige resultaat voor 
de natuur uit slepen.  

 Rooij, S. van (redactie), 2014. Groene cirkels rapport 1, Alterra WUR 48

 M. Epe (interview 13-07-2015)49

 W. de Haas (Interview 24-04-2015)50

Stadslandbouw Het Zoete Land in Leiden. 

Natuurcommunicatie door middel van toneel in de open lucht.
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Dankwoord 
Nu het onderzoek is afgerond met de verslaglegging van onze bevindingen, blikken we terug met een 
voldaan gevoel. Was het vergaren van de gegevens een opwindende exercitie, het openbaar maken ervan 
kostte ‘bloed, zweet en tranen’. Uiteindelijk is het ons gelukt om dit rapport als een openbaar 
toegankelijk en leesbaar document af te ronden. Heel blij zijn we ook met het themanummer 
Stadsecologie van Vakblad Groen dat in juni 2016 verschijnt. Daarin presenteren de achttien ondervraagde 
gemeenten actuele projecten. Dat is een mooie aanvulling op dit rapport. 

Het onderzoek was mogelijk door de bereidheid van de vele deskundigen en gemeentelijke medewerkers 
stadsecologie die ons te woord wilden staan of de uitgebreide vragenlijst in vulden. Grandioos! We zijn hen 
hier zeer erkentelijk voor. Soms werd er zelfs voor ons een excursie naar bijzondere objecten 
georganiseerd. Speciaal bedanken we hiervoor: Mischa Cillessen, Lieuwe Dijkstra en Maarten Kaales, Erik 
Lam, Leonhard Schrofer, Arjan van der Veen, Wout Veldstra en Dik Vonk. Geert Timmermans willen we 
bedanken omdat hij speciaal vanwege dit onderzoek een excursie voor de deelnemende stadsecologen 
heeft georganiseerd onder de noemer ‘natuurinclusief bouwen’ in Amsterdam. Ook bedanken we Johannes 
van Dijk die ons met zo veel enthousiasme vertelde over de ontwikkelingen van ‘zijn wijk’ Drielanden.  
  
De VNG verraste ons met een voorwoord van Kees Jan de Vet (Lid directieraad VNG); we voelen ons zeer 
vereerd. Het (concept)rapport kreeg ook de warme belangstelling van Eduard van Beusekom en Loek 
Hesemans (EZ), evenals van Wim de Haas (Alterra). Dit resulteerde in een Workshop en een aparte 
projectsite van WUR-Alterra voor ons rapport. Zo is ons verhaal voor iedereen beschikbaar. Hartelijke dank 
daarvoor. 

Speciale dank zijn we verschuldigd aan Rita Mens voor het kritisch doorlezen van de conceptteksten, Hans 
van der Vaart en Marja den Hartog voor het corrigeren van het Engels, Rudy Offereins voor het beschikbaar 
stellen van natuurfoto’s. Ten slotte bedanken we Cees Koppenol voor het opmaken van de tekst tot een 
mooi rapport. 

Ans en Johan, 
25 april 2016 

De deskundigen van toen en nu:  
o Beusekom, Ir. Eduard van; Ministerie van Economische Zaken, Natuur en Regio, Den Haag. 
o Bogaard, Ir. Josine van de; Senior beleidsmedewerker Leefomgeving en Gezondheid, Maatschappelijke 

Ontwikkeling, GGD Rotterdam Rijnmond. 
o Buis MSc., Joris; Ecologie UvA, docent, onderwijscoördinator. Instituut voor Interdisciplinaire studies. 
o Burghgraaff, Geo; NME deskundige, Dienst Stadsbeheer, afdeling Archeologie en Natuur- en 

Milieueducatie, Gemeente Den Haag. 
o Dijk, Ing. Johannes van; Bewoner van de ecologische wijk Drielanden in Groningen. 
o Duijvestein, Prof. ir. Kees; Architect, Emeritus professor duurzame stedenbouw, TU-Delft. 
o Eijk, Dr. Paul van; Milieu en waterbeheer. Lector Duurzame Watersystemen Van Hall Larenstein. 
o Epe, Drs. Martin; Voormalig ecoloog gemeente Rotterdam, Bureau Stadsnatuur Rotterdam; nu manager 

van het natuurloket. 
o Geldof, Dr. ir. Govert; Civiel Ingenieur, Senior consultant Water en Maatschappij. 
o Groos, Drs. Jasper; Voormalig stadsecoloog gemeente Leiden; nu werkzaam bij het min. van I&M. 
o Haas, Dr. ir. Wim de; Groepshoofd Natuur en samenleving, WUR Alterra. 
o Ham, Ir. Rob van der; Landschapsarchitect bnt, Landschapsarchitect, beleidsontwikkelaar en 

bestuursadviseur (gepensioneerd), Den Haag. 

"In ieder geval blijft ecologische kennis nodig en kan een enkeling het verschil maken.”  
Wim de Haas, Natuur en samenleving, Alterra, Wageningen 
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o Jong, Prof. dr. ir. Taeke de; Stedenbouwkundige, emeritus hoogleraar Technische Ecologie en 
Methodologie, TU-Delft onderzoeker adviesbureau Stad en Landschap en MESO. 

o Koning, Drs. Erica; Ecoloog, Betrokken bij de stadsecologie vanaf de oprichting van het NPSE, nu 
werkzaam bij de Dienst Stadsontwikkeling in Rotterdam. 

o Loeffen, Drs. Maarten; Directeur Stadswerk, Ede. 
o Mennema, Olle; Bestuurslid GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling), lid NME netwerk. Hoofd 

milieueducatie bij Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, afdeling Archeologie en Natuur- en 
Milieueducatie. 

o Mulder, Ing. Ronald; Voormalig hoofd Groen/Beheer van de gemeente Zoetermeer, voormalig voorzitter 
vakgroep groen natuur en landschap van Stadswerk. 

o Nooijer, Ir. Elisabeth de; Senior beleidsmedewerker Ministerie van Economische Zaken, Natuur en 
Regio, Den Haag. 

o Noort, Drs. Laura van der; Adviseur duurzame gebiedsontwikkeling en ketenbeheer, afd. Duurzame 
Stedelijke Ontwikkeling, IVAM Amsterdam. 

o Picauly, Drs. Paul; Bestuurskundige, beleidsmedewerker fysiek domein, VNG, Den Haag. 
o Snep, Dr. ir. Robbert; Onderzoeker Alterra, Natuur en samenleving, Wageningen. 
o Teunissen van Manen Msc., Milan; Ecologie UvA, Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica 

(IBED). 
o Tjallingii, Dr. Sybrand; Gastdocent La Cambre Horta, Université Libre de Bruxelles, docent stedelijke 

planning en milieu (gepensioneerd), TU-Delft. 
o Ven, Dr. ir. Frans van der; Docent Stedelijk Waterbeheer, TU-Delft. Teamleider Urban Land & Water 

Management Deltares. 

Gemeentelijke medewerkers stadsecologie: 
o Amersfoort: Renée van Assema, adviseur milieu, natuur & biodiversiteit – Stadsecoloog,  Milieu, afd. 

Woon- en werkklimaat 
o Amsterdam: Geert Timmermans, Hoofdontwerper, projectleiding Landschapsarchitectuur & Ecologie, 

Ruimte & Duurzaamheid. 
o Arnhem: Christine Paris, bestuursadviseur Openbare Ruimte, Water en Ecologie, Cluster Beleid en 

Regie, afd. Omgevingskwaliteit. 
o Breda: Jeroen Stoutjesdijk, adviseur ecologie en recreatie, Buitenruimte, Technisch en 

Maatschappelijk Beheer. 
o Delft: Diny Tubbing, stadsecoloog/sr. beleidsadviseur Groen, Cluster Ruimte Advies. 
o Den Haag: Esther Vogelaar, beleidsmedewerker ecologie, Duurzaamheid en Groen, Dienst Stadsbeheer. 
o Deventer: Erik Lam, ecoloog, Team Economie Ruimtelijke ontwikkeling, Dienst Ruimtelijke Ordening. 
o Dordrecht: Irma Zanders, beleidsmedewerker Stadsontwikkeling en Bertus van der Vegt, 

beleidsmedewerker Stadsbeheer, Bedrijfsbureau en Advies. 
o Eindhoven: Leonhard Schrofer, stadsecoloog, beleidsontwikkelaar en -adviseur groen, Ruimtelijke 

Expertise, afd. Openbare Ruimte. 
o Groningen: Wout Veldstra, beleidsontwikkelaar, coördinatie voedselbeleid, afd. Beleid & 

Programmering. 
o Haarlem: Laura Meuleman beleidsmedewerker Openbare Ruimte, Groen en Verkeer en oud 

stadsecoloog Dik Vonk. 
o Leiden: Mirte van Daalen, beleidsmedewerker groene netwerken en stadsnatuur, Team Ruimtelijke 

Ontwikkeling, Cluster Stedelijke Ontwikkeling 
o Lelystad: Arjan van der Veen, specialist ecologie, Beheer Openbare Ruimte, Beheer. 
o Rotterdam: Olaf van Velthuizen en Marijn Meijer, adviseur FF/ ecologie, Dienst Stadsontwikkeling 
o Tilburg: Mischa Cillessen, Stadsecoloog, Afdeling Ruimte. 
o Utrecht: Hans Kruse, ecologisch adviseur, Milieu en Mobiliteit, Realisatie Milieu. 
o Zoetermeer: Hendrik Baas, stadsecoloog en Eveline Kokx, teammanager, Ruimtelijk Beleid. 
o Zwolle: Lieuwe Dijkstra, senior adviseur Natuur en Landschap en Maarten Kaales, adviseur beheer 

openbare ruimte en vergunningverlening, ECL (Expertisecentrum). 
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Bijlage 1
De 18 steden in beeld  



  2

Gemeente
mdw 
SE Plaats organisatie Belangrijkste kenmerken Trots op

Amster-
dam

10 Ruimte &Duurzaam-
heid Dienst RO

- Succesperiode begon nadat stadsecologie in 
1998 bij DRO terecht kwam. 

- Nu zijn alle ecologen van de stadsdelen 
samengebracht bij de Centrale stad wat de 
interne communicatie sterk verbetert. De 
stadsedelen huren nu de stadsecologen in. 

- Aan een betere communicatie met de be-
heerders van de stadsdelen wordt momen-
teel gewerkt. 

- Veel voorbeelden van inclusief bouwen in de 
stad en duurzame initiatieven 

- Stadsecologen hebben structureel contact 
met de GGD over praktische zaken

- Ecologische Visie (2012)  
- Eekhoornbrug Buitenveldert (300 

m)   
- Biodiversiteit opgenomen in de 

structuurvisie 
- Uitstekende samenwerking tussen 

ecologen met collegae binnen 
gemeente 

- De verschillende interactieve 
ecologische kaarten zie: http://
maps.amsterdam.nl/

Den Haag 1

Duurzaamheid en 
Groen 
Beleidsafdeling Stads-
beheer, Dienst Stads-
beheer

- Stadsecologie in brede zin is de afgelopen 25 
jaar goed verankerd.  

- Voor het taakveld Ecologie is op dit moment 
één persoon werkzaam binnen de gemeente 
(1fte). Hiervan wordt verwacht dat zij zeer 
breed, zowel op beleids- als op projectni-
veau, adviseert. In de prioritering wordt in 
eerste instantie een bijdrage geleverd aan 
ruimtelijke plannen met ecologisch belang. 

- Beleid (ecologische) groene hoofdstructuur is 
vastgelegd, zowel ruimtelijk als voor kwali-
teit. Ambities in een uitvoeringsprogramma.  

- Inbreng in stedenbouwkundige ontwikkelin-
gen goed. 

- Aandachtspunten momenteel verbeteren 
beleid en ecologisch beheer beschermde 
muurplanten. 

- Digitaal ecologisch kennissysteem (intern en 
extern) in voorbereiding. Dit systeem bevat 
informatie over de ecologische hoofdstruc-
tuur, ontsnipperingsmaatregelen en aanwezi-
ge flora en fauna (via NDFF).

- Verankering stadsecologie 
- Aanwezige muurflora 
- Stedelijke ecologische hoofdstruc-

tuur, inclusief grote groengebie-
den

Rotterdam 4

Gemeentelijk Ingeni-
eursbureau resorte-
rend onder Cluster 
Stadsontwikkeling

- Stadsecologie team van 4 ecologen plus nog 
4 andere collegae. 

- Betrokkenheid bij stedenbouw is marginaal; 
niks vastgelegd, geen gemeentelijk ecolo-
giebeleid 

- Sinds kort een Natuurkaart 
- Afstand tot Stadsbeheer: sinds kort gedrags-

code FF-wet en verouderd beheerplan 
- Stadsdelen bepalen veel zelf 
- Weinig inbreng/reacties van burgers 
- Geen samenwerking met N&M groepen in de 

stad, voor zover die er zijn, deze richten 
zich op het buitengebied.

- Natuurkaart

Utrecht 3
Milieu en Mobiliteit 
Stedelijke Ontwikke-
ling

- Stadsecologie is ondergebracht bij Milieu & 
Mobiliteit en maakt deel uit van de “vak-
groep”groen 

- Er wordt erg sectoraal gewerkt+ integrale 
afweging ontbreekt. d.w.z. bij ecologische 
adviezen is de Flora- en faunawet sterk 
bepalend. Het accent ligt bij natuur in en 
om de stad.  

- Er is een stedelijke groenstructuur waar 
weinig is vastgelegd over beelden en spelre-
gels 

- Er is een bomenbeleid.  
- Uit Meerjarig Groenprogramma (tot 2030) is 

budget voor natuurinitiatieven.(Groene Web) 
- Via de gebiedsgerichte aanpak is er een 

opening  voor natuurinclusief bouwen. 
- Er is goed overleg met en inbreng van na-

tuur/ en milieugroepen.

- Griftparkmuur 
- Muurplanten 
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Amersfoort 2 Woon- en werkklimaat

- Stadsecologie (aandacht voor groen) is be-
hoorlijk verankerd. 

- Geen vastgestelde groen/blauwe structuur, 
wel een Programma Amersfoort Groene stad.  

- Er wordt integraal gewerkt via inbreng Pro-
grammagroep.. 

- Verandering van aandacht groen buiten de 
stad naar groen in de stad (dichtbij huis) 

- Ontwikkeling  naar systeemdenken bij ste-
denbouwkundige ontwikkelingen.(natuurlijke 
alliantie;water, bodem, groen) 

- In aanpak duurzaamheid ontbreekt (vaak) 
groen. 

- De beheerkant kan nog verder ontwikkeld 
worden. 

- FF wordt regelmatig gemonitord en vastge-
legd in databank; kaarten niet online te 
raadplegen voor burgers.  

- Goede samenwerking met NME en natuur-
groepen 

- Investeringen uit Programma 
Groen/Blauw o.a. Valleikanaal, 
Bloeidaal en dal van Heiligenber-
gerbeek. 

- Herinrichting terrein voormalig 
ziekenhuis Elisabeth  

- Ecologie in  wijken: Stadspark 
Schothorst, Vathorst,  

- vele actieve "groene" mensen 

Arnhem 4
Omgevingskwaliteit 
Cluster Beleid en 
Regie

- Stadsecologie is goed verankerd. 
- Er is een groepje van 3 collegae nauw be-

trokken bij de implementatie van stadseco-
logie.  

- Stadsecologie heeft zich ontwikkeld van 
sectoraal naar systeemdenken en van ge-
fragmenteerd kleinschalig groen in de wijken 
naar de planologisch verankerde groenblau-
we structuren. 

- Er wordt integraal gewerkt.  
- Er is een vastgestelde structuurvisie Arnhem, 

groenplan en  groenbeheerplannen. 
- De beheerkant kan nog verder ontwikkeld 

worden. 
- Goede samenwerking bestaat met NME en 

natuurgroepen

- Stadsecologie intern goed ingebed 
- Groenstructuur in herontwikkeling 

van Malburgen en de nieuwe wijk 
Schuytgraaf 

- Groen Blauwe raamwerk  en kli-
maataanpak 

Breda 3 Ontwikkeling (2) 
Beheer (1)

- Stadsecologie is stevig verankerd door 3 
stadsecologen. 

- 1986 eerste groenstructuurplan; beheer was 
niet ontwikkeld  

- Nu specialistisch eco-team op uitvoering 
- Enkele succesvolle dubo projecten; maar 

realiseren groene daken en gevels is lastig  
- Goede samenwerking met NME (info over 

beheer).

- Stadsecologie intern goed ingebed 
- Succesvol maaibeheer 
- Ecologisch beheer met succes 

over de volle breedte van het 
gemeentelijk groen opgebouwd

Delft 1 
Groen  
Cluster Ruimte Advies, 
SO

- Stadsecologie is goed verankerd 
- Kansenkaart ecologie 
- Groenblauw project TU/wijk 
- Participatie 

- Ecologie staat echt op de kaart bij 
proces en inhoud 

- Er wordt gewerkt aan ecologie 
breed en smal 

- Voor bewoners is de ecoloog een 
duidelijk aanspreekpunt 

- Goede pr door goede samenwer-
king met communicatie 

- Groenblauw project TU/wijk

Deventer 1
Ruimtelijke Ontwikke-
ling, team Economie

- Aandacht vooral op biodiversiteit gericht in 
plaats van op inrichting en beheer. 

- Er voor zorgen dat alle projecten en vergun-
ningsprocedures voldoen aan de natuurwet-
geving. 

- Globale groenstructuur is aangewezen, maar 
heeft geen status. 

- Ecoloog heeft netwerk van contactpersonen, 
dit zorgt voor samenhang rond thema biodi-
versiteit. 

- In de Visie Duurzaamheid is ecologie één van 
de drie peilers. 

- In de Deventer politiek speelt ecologie een 
marginale rol. 

- Extensief contact en bij enkele projecten 
afstemming  met NME.

- Boek "Natuur in Deventer" 
- Brochure “Schouw 2014” 
- Ecologische inpassing van het 

dempen van de Veenoordkolk 
- Natuurlijke uitmonding van de   

Schipbeek in de IJssel
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Dordrecht 2 Stadsontwikkeling 
Stadsbeheer

- In Dordrecht was er in de 90-er jaren volop 
aandacht voor de brede stadsecologie aan-
pak. Sinds 2000 is het taakveld geïncorpo-
reerd door Stedelijke Ontwikkeling en Stads-
beheer.  

- Ecologische kennis (FF-wet en gedragscode) 
is door scholing aanwezig bij een aantal 
medewerkers en verankerd door een systeem 
van ecologische certificering. 

- De Stedelijke ecologische structuren (SES, 
2008 - 2013) zijn vastgelegd en er is een 
uitvoeringsprogramma met jaarlijks 2 ton  
voor de periode van 4 jaar. 

- Het beheer is vastgelegd in een beheervisie. 
- Het groenbeheer wordt in Dordrecht volledig 

uitbesteed en het ecologisch groenbeheer 
(natuurlijk en seminatuurlijk) wordt uitge-
voerd door de Natuur- en Vogelwacht Bies-
bosch. 

- Het verzamelen van FF waarnemingen ge-
beurt door het Natuurwetenschappelijk 
Centrum Dordrecht. Deze beheert ook al 
vele jaren de lokale natuurdata.  

- Er is een uitgebreid duurzaamheidsprogram-
ma met doelen op het gebied van de leef-
omgeving, energie, klimaat, mobiliteit, 
circulaire economie en duurzaam denken en 
handelen. (PPP)  

- Succesvolle dubo projecten zijn Wielwijk en 
Stadspolders. 

- Het Platform Duurzaamheid is een officiële 
gesprekspartner en gebruikt ook het centrum 
voor NME.  

- Dordrecht is niet zo bezig met stadsecologie, 
maar wil vooral partijen met elkaar in con-
tact brengen en zo zaken uit de samenleving 
mogelijk te maken. Dordrecht als facilite-
rende stad. 

- Uitvoeringsprogramma SES 
- Goede samenwerking, zowel 

intern als met de ‘buitenwereld’. 
(De faciliterende stad) 

Eindhoven 2 Openbare Ruimte  
Ruimtelijke Expertise

- Stadsecologie is stevig in ontwikkeling. 
- Er is geen vastgelegd groennetwerk. 
- Het nieuwe Groenbeleidsplan wekt hoge 

verwachtingen.  
- Het accent ligt op de groene wiggen en 

minder op het stedelijk gebied. 
- Er ligt nog missiewerk bij ontwerpers,  land-

schapsarchitecten en stedenbouwkundigen.  
- Evaluaties ontbreken! 
- Een goed lopend NME is opgeheven. 
- Bewoners overlopen de stadsecoloog niet.

- Het vernatuurlijken van de Dom-
mel dwars door het stadscentrum  

Groningen 4

Beleid & Programme-
ring 
Stedelijke Ontwikke-
ling + Stadsbeheer

- Stadsecologie is stevig verankerd. 
- Er zijn 4 ‘ecologen’ werkzaam,  
- Er is integraal waterbeleid. 
- Het ingenieursbureau is bij de ontwerpen 

betrokken.  
- De beheerkant kan nog verder ontwikkeld 

worden. 
- Er wordt integraal gewerkt. 
- De Stedelijke Ecologische Structuur ligt vast 

en is beschermd, regelmatige monitoring en 
rapportage naar Raad 

- Het beheer wordt gemonitord en 7 (5)-jaar-
lijks gerapporteerd. 

- Geen samenwerking met NME. 
- Geen samenwerking GGD. 
- Accent nu op voedsel in de stad.

- Stadsecologie intern goed ingebed 
- Beschermde SES 
- Ecologische wijk Drielanden 

(Lewenborg) 
- Ontsnipperingsproject 
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Haarlem 2
Beleid openbare ruim-
te Stadszaken

- Het beleid is ondergebracht bij Stadszaken, 
afd. Openbare Ruimte, Groen en Verkeer. 

- Er wordt met 2 medewerkers gewerkt aan de 
uitwerking van het Ecologisch beleidsplan 
2013 – 2030, integraal onderdeel van de 
Kadernota Duurzaamheid. 

- Advisering mbt de  Flora- en Faunawet.  
- Ook hier geldt voor effectief opereren dat je 

vroeg aan tafel zit, een uitgebreid netwerk 
bezit en veel inzet levert. 

- Stadsecologie (in bredere context) wordt 
gezien als onderdeel van duurzaamheid.  

- Het groenbeheer is overgegaan naar Spaar-
nelanden, waardoor de relatie beleid-beheer 
opnieuw moet worden vormgegeven en nog 
niet optimaal is. 

- Hotspots (gebieden met natuurpotenties) uit 
het Ecologisch beleidsplan krijgen alle aan-
dacht. 

- Haarlem heeft een van de oudste milieuwij-
ken van ons land: ‘Romolenpolder’ uit 1991. 

- Veel belangstelling voor stadslandbouw 
(Platform Haarlem Groener) of soortgelijke 
initiatieven. Onlangs nieuw permacultuur-
project en met de Nieuwe akker wordt ge-
probeerd braakliggende gronden te benut-
ten.  

- Er is regelmatig contact met het bewoners 
Platform Haarlem Groener over groene initi-
atieven.

- het Ecologisch beleidsplan 
- De natuurlijke omzoming rond 

Schalkwijk die gevrijwaard is van 
stedelijke ontwikkelingen.  

Leiden 2

Groene netwerken +  
stadsnatuur  
Team Ruimtelijke 
Ontwikkeling

- Stadsecologie valt nu binnen de Duurzaam-
heidsagenda, thema Biodiversiteit; de Duur-
zaamheidsnota bevat zes thema’s: afval, 
energie, duurzaam ondernemen, mobiliteit 
en biodiversiteit. 

- Er is een Stadsnatuurmeetnet, waarvoor 
jaarlijks tellingen worden gedaan en er 
wordt gewerkt aan een Natuurwaardenkaart. 

- Er  is een website: ‘NatuurinLeiden.nl’ met 
actuele waarnemingen.  

- Leiden heeft een Structuurvisie 2025, met 
onder meer doelstellingen voor groen. In de 
Nota Verbinden en versterken van het groen 
in Leiden (2013) worden deze verder uitge-
werkt. Er wordt gewerkt aan een Beeldkwa-
liteitsplan Groen, waarin de doelen voor 
groen concreet worden gemaakt. Verhogen 
biodiversiteit hoort hier ook bij.. 

- Leiden beheert sinds begin jaren negentig 
een deel van haar groen op ecologische 
wijze. er wordt gewerkt aan verdere uitbrei-
ding  

- Het Biodiversiteit Actie Plan 2010 heeft veel 
enthousiasme teweeg gebracht. Het functio-
neerde als een ideeënmachine, waarvan  een 
enorme impuls is uitgegaan. Veel van de 
projecten worden nu gerealiseerd, zowel 
kleinschalige burgerinitiatieven als grote 
projecten als Oostvlietpolder, Groene routes 
en Singelpark. 

- Voor Duurzaam bouwen zijn momenteel 
diverse gemeentelijke subsidies beschikbaar 
in kader van Duurzaamheidsbeleid. 

- Roomburg is een duurzame wijk (400 wonin-
gen),  energiezuinig (zonnepanelen en ba-
lansventilatie), groene opzet, met  bv gier-
zwaluwblokken en wadi’s (jaren’00. 

- In de NME-sfeer is kinderboerderij met NME 
educatie grotendeels omgebogen naar Duur-
zaamheidsvoor-lichtingscentrum

- Stadsnatuurmeetnet  
- Oostvlietpolder; ontwikkeling tot 

groen en biodivers recreatiege-
bied 

- Groene recreatieve fietsroutes 
- Project Leidse Ommelanden (40 

groene recreatieve projecten in 
Leiden en omgeving) 

- Ontstaan particuliere of semipar-
ticuliere initiatieven als Gierzwa-
luwwerkgroep, Vissenreservaat, 
Zoete Land, Werkgroep Groen-
oord, Groen Ideeëncafé, Singel-
park. 

- Duurzaam bouwen Roomburg en 
kleinere projecten zoals De Oran-
jerie 
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Lelystad 1
Beheer Openbare 
Ruimte

- De ecoloog adviseert over natuurwetgeving, 
zodat stedenbouwkundige ontwikkelingen 
mogelijk blijven.  

- Er is een Groenstructuurplan, maar dit is 
niet vastgesteld. 

- Adviezen over ecologisch groenbeheer zijn 
niet vastgelegd; ze worden niet altijd opge-
volgd en ook niet altijd begrepen.  

- Er is minimaal inbreng in duurzame steden-
bouwkundige plannen, ondanks een check-
list.  

- Er is een digitaal ecologisch kennissysteem 
dat intern en extern is in te zien. Dit sys-
teem bevat informatie over de gebieden en 
de waargenomen soorten.  

- Er is verder weinig communicatie over na-
tuur in de stad; NME is wegbezuinigd. 

- Ook is er geen overleg met GGD.

- Lelystad is trots op een digitaal 
ecologisch kennissysteem dat 
intern en extern is in te zien. Dit 
systeem bevat informatie over de 
gebieden en de waargenomen 
soorten.  

Tilburg 2
Afdeling Ruimte, 
Stedelijke Ontwikke-
ling

- Stadsecoloog (sinds 2005) ingedeeld bij de 
beleidsafdeling Ruimte. 

- Bestuur omarmt stadsecoloog, maar er is nog 
veel werk aan de winkel. 

- Vastgestelde Visies voor Groen en Biodiversi-
teit, maar geen vastgestelde groenstructuur. 

- Tilburg legt  natuurbestemming niet vast; 
stad is dynamisch. 

- Er is € 1,1 miljoen per jaar voor nieuw 
groen, biodiversiteit maakt hier onderdeel 
van uit.  

- Vooral: vogels, vleermuizen; geen koppeling 
met duurzaamheid. 

- Problemen om inheemse planten toe te 
passen. 

- Ideeën groenbeheerders over ecologie slui-
ten vaak niet aan bij ideeën stadsecoloog. 

- Geen structureel overleg met natuurgroe-
pen.

- Groene Mal (heeft tot 2014 gelo-
pen) 

- Groenstructuur Hart van Brabant-
laan 

Zoeter-
meer

1 Stadsontwikkeling + 
Stadsbeheer

- Er is één stadsecoloog die ¾ bij Stedelijke 
ontwikkeling en ¼ bij Stadsbeheer. 

- Al in 1999 een natuurbeleidsplan, met sterke 
ruimtelijke component. 

- Bij uitvoering in periode 1999 – 2003 speelde 
NME belangrijke rol. 

- In 2011 verbrede ‘Groentrilogie’: Groen-
kaart, Visie biodiversiteit en Bomenbeleids-
plan) 

- Verbeteren biodiversiteit middels program-
ma ‘duurzaam en groen’. 

- Eigen gedragscode met veel aandacht voor 
beheer belangrijk voor behoud biodiversi-
teit.  

- Deelambities vormen input voor nieuwe 
Structuurvisie 2030.  

- Het (groen)beheer is helemaal uitbesteed. 
- ecologisch bouwen ‘De boomgaard’ in 

Noordhove en ‘De Groene Kreek’ in Vinex 
wijk Oosterheem. 

- Initiatieven burgers in kader van wijkontwik-
kelings- en wijkactieplannen, door tijdge-
brek blijven kansen onbenut.

- 4 (5) Natuurkernen, gemaakte 
natuurgebieden aan de rand van 
de stad die onderling sterk van 
elkaar verschillen en elk een 
specifieke bijdrage leveren aan de 
Zoetermeerse biodiversiteit 
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Zwolle 2 Expertisecentrum

- Zwolle heeft twee stadsecologen en een 
operationeel beheerder groen & ecologie 

- Alle ecologische kennis is ondergebracht bij 
het Expertisecentrum (gemeentelijk ingeni-
eursbureau). 

- Senior ecoloog werkt voornamelijk voor 
Ontwikkeling (ruimtelijke plannen) en stelt 
groenbeleid op, tweede ecoloog adviseert 
voornamelijk Beheer openbare ruimte en 
Vergunningverlening 

- Van advisering bij stedelijke ontwikkeling, 
plannen van andere overheden, particuliere 
plannen tot werken aan biodiversiteit. 

- Van structuurplan tot uitvoeren en monito-
ring. 

- Het ecologisch denken wordt continue ge-
voed bij RO, Beheer en Vergunningverlening. 

- Goede samenwerking met Natuurplatform 
(bundeling van lokale groene organisaties) 

- Stadsecologie en Welzijn werken nauw sa-
men (hittestress, welzijn, bewegen) 

- Groene Agenda 2015 is nieuwste beleids-
voornemen van de Raad

- Inbedding stadsecologie in gehele 
organisatie. 

- Samenwerking intern en extern. 
- Verankering ecologisch groenbe-

leid en ecologisch groenbeheer. 
- Duurzaam bouwen in Stadshagen. 
- Groene bedrijventerrein Hessen-

poort. 
- Revitalisering van beek Wester-

veldse Aa. 
- ’t Gagel, een golfterrein met hoge 

natuurwaarden.  
- Weidevogelboerderij waar een 

biologische boerzorg draagt voor 
gemeentelijke weidevogelcom-
pensatie.. 

- Het voorkomen van populaties van 
bijzondere soorten.



 Bijlage 2 
Gebruikte vragenlĳst over stadsecologie in gemeenten



Gebruikte vragenlijst over stadsecologie in gemeenten 

Gemeente 
Naam: 
Aantal ambtenaren: 
Aantal gemeente diensten: 
Aantal inwoners: 

Stadsecologen en anderen betrokken bij het taakveld stadsecologie 
Naam,     functie    opleiding:  
…. …. …. 
…. 

Plaats en rol van de stadsecologie 

1. De reikwijdte van het gemeentelijk taakveld stadsecologie.

2. De positionering van de functie stadsecoloog binnen de gemeente.

1 Hoe breed is het taakveld stadsecologie binnen de gemeente gedefinieerd?

2 Is het taakveld in de loop der jaren veranderd? Zo ja hoe? 

3 Wordt van de stadsecoloog verwacht dat hij een bijdrage levert aan een ecologisch 
duurzame stad in de meest brede zin? Het bevorderen van natuur in de stad en het 
ecologisch functioneren ervan is slechts een onderdeel van zijn bijdrage.

4 Wordt van de stadsecoloog verwacht dat hij natuur in de stad bevordert en het 
ecologisch functioneren daarvan? 

5 Wat wil je nog toevoegen?

1 Is de functie stadsecoloog bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling ondergebracht?

2 Is de functie stadsecoloog bij de Dienst Stedelijk Beheer ondergebracht?

3 Is de functie stadsecoloog elders ondergebracht? Zo ja waar?

4 Is de functie in de loop der jaren gewijzigd dan wel bij een andere dienst 
ondergebracht?



3. De historie van de functie stadsecoloog bij de gemeente.  

4. Een ecologische visie en de relatie met de andere gemeentelijke beleidsterreinen. 

5 Wat wil je nog toevoegen?

1 Wanneer begon er aandacht te komen voor stadsecologie?

2 Richtte stadsecologie zich toen vooral op de ecologische stad of op natuur in de 
stad?

3 Is de invulling van de stadsecologie in de loop der jaren veranderd en zo ja in 
welke zin?

4 Hoe wordt er momenteel inhoud gegeven aan de stadsecologie?

5 Wat wil je verder nog toevoegen?

1 Beschikt de gemeente over beleid voor de ecologisch duurzame stad met 
aanbevelingen voor alle relevante beleidsterreinen?

2 Beschikt de gemeente over een checklist Ruimtelijke Ordening en Milieu ten 
behoeve van de ecologische stad?

3 Beschikt de gemeente over een ecologisch (groen) beleidsplan?

4 Beschikt de gemeente over een ecologisch groenbeheerplan?

5 Beschikt de gemeente over een Biodiversiteit (Actie) Plan?

6 Is het beleid in de loop der jaren aangepast aan het stadsecologisch denken en zo 
ja in welke vorm? 

7 Wat wil je verder nog toevoegen?



5. De verankering van ecologische kennis in (en buiten) de organisatie. 

6. Het imago van de stadsecologie (25 jaar nadien). 

1 Wordt ecologische kennis door slechts één persoon (een stadsecoloog) geleverd?

2 Is dit voldoende? Zo niet hoe wordt dat dan opgelost?

3 Als er meerdere personen met ecologische kennis in dienst zijn, waar zijn die dan 
in de organisatie ondergebracht?

4 Hoe vindt onderlinge afstemming plaats? Zijn daar gremia voor of hangt het af van 
persoonlijke netwerken?

5 Worden leemtes gesignaleerd op het terrein van de integrale planvorming? Zo ja 
welke?

6 Worden leemtes gesignaleerd op het terrein van kansen voor natuur in de stad? Zo 
ja welke?

7 Worden leemtes gesignaleerd op het terrein van het ecologisch groenbeheer? Zo 
ja welke?

8 Hoe is de onderlinge afstemming tussen groen- en waterbeleid en groen- en 
waterbeheer geregeld? Deze afstemming is van groot belang voor duurzame 
stedelijke ontwikkeling en natuur in de stad.

9 Heeft in de loop der jaren verandering plaatsgevonden in de verankering van 
ecologische kennis?

10. Wat wil je verder nog toevoegen?

1 Hoe is het momenteel met het imago van de stadsecologie gesteld?

2 Is dit imago veranderd in de afgelopen 25 jaar (of zolang relevant)? Zo ja hoe?

3 Dekt het begrip duurzaamheid de stadsecologie zoals die 25 jaar geleden werd 
gedefinieerd?



7. Regionale samenwerking in de regio biedt nieuwe kansen. 

Duurzaam gebouwde omgeving  

1. Ecologische uitgangspunten bij de (reguliere) aanleg van infrastructurele werken. 

4 Wat wil je nog toevoegen?

1 Bieden regionale samenwerkingsverbanden kansen voor ecologische inbreng 
vanuit de steden?

2 Is het waar dat hoe groter het gebied is hoe beter het resultaat kan zijn? 

3 Is het waar dat hoe meer partners in het spel zijn hoe beter het resultaat kan 
zijn?

4 Is er een schaalniveau denkbaar waarop de ecologische inbreng vanuit de stad het 
meest efficiënt is?

5 Wat wil je nog toevoegen?

1 Zijn er standaard ecologische randvoorwaarden bij nieuwe infrastructurele 
werken opgesteld?

2 Wie ziet er op toe dat de randvoorwaarden vertaald worden in concrete plannen?

3 Wordt het functioneren van deze voorzieningen gemonitord?

4 Is er beleid om bij groot onderhoud alsnog ecologische voorzieningen aan te 
brengen?

5 Wie controleert de uitvoering en ziet toe op het functioneren van deze 
voorzieningen?

6 Wat wil je nog toevoegen?



2. De verankering van ecologische uitgangspunten in speciale voorbeeldprojecten.  

Groene en blauwe netwerken 
1. Een vastgelegde ecologische groenstructuur en de geldende spelregels. 

1 Zijn er ecologische bouwprojecten of ecologische wijken binnen de gemeente?

2 Wie was de trekker van die projecten?

3 Wat was de rol van de gemeente hierin?

4 Hoe is ecologische kennis ingebracht?

5 Was er sprake van multidisciplinaire projectgroepen?

6 Hebben integrale afwegingen een belangrijke rol gespeeld in de 
projectuitwerking?

7 Worden ruimtelijke planprocessen momenteel uitgevoerd volgens een protocol 
gericht op multidisciplinair en integraal? Zo ja, hoe is dat geregeld? Zo nee, wat 
zijn dan de richtlijnen?

8 Is er in de loop der jaren verandering opgetreden in de verankering van 
ecologische inbreng in ruimtelijke en infrastructurele projecten?

9 Is er een ecologisch bouwproject of ecologische wijk die je als succes kan 
betitelen? Zo ja wat is hiervan de reden?

10 Is aan te geven waarom de voorbeeldprojecten van toen, achteraf gezien als 
mislukt moeten worden beschouwd? Is hier lering uit te trekken?

11 Wat wil je nog toevoegen?

1 Heeft de gemeente een vastgestelde ecologische groenstructuur?



2. De verankering van ecologische uitgangspunten in het beheer van de buitenruimte.

2 Wat is daarin vastgelegd over inrichting, beheer, omgaan met barrières voor 
fauna, gebruik, juridische bescherming, educatie?

3 Worden deze spelregels gecontroleerd en zijn er ook sancties?

4 Vindt er ook een evaluatie plaats? Zo ja wat gebeurt daar dan mee?

5 Heeft er in de loop der jaren verandering plaatsgevonden in de verankering van 
ecologische kennis? 

6 Wat wil je nog toevoegen?

1 Is er in de gemeente sprake van ecologisch beheer van de buitenruimte? Zo ja hoe 
is dat geregeld?

2 Spelen CROW-bestekken een rol in het beheer van de buitenruimte?

3 Is er structureel intern overleg met alle bij het beheer betrokkenen?

4 Is er structureel overleg met de waterschappen over het beheer van water en 
oevers?

5 Wordt het beheer structureel geëvalueerd en vindt zo nodig bijsturing plaat? Hoe 
is dat geregeld en wie zijn daar dan bij betrokken?

6 Hoe is de communicatie met de burgers geregeld?

7 Speelt de burger ook een rol bij het ecologisch beheer van groen en water? Zo ja 
welke?

8 Spelen natuur- en milieugroepen een rol bij het ecologisch beheer van groen en 
water? Zo ja welke?

9 Heeft er in de loop der jaren verandering plaatsgevonden in de verankering van 
ecologische kennis? 



Natuur in de stad 
1. Het structureel verzamelen van natuurdata is een belangrijk onderdeel geworden

van het werk van een stadsecoloog

10 Wordt de wijze waarop de groen-blauwe netwerken zijn vastgelegd, beschermd 
en beheerd als succesvol beschouwd? Zo ja wat is dan de reden van dat succes?  

11 Is aan te geven waarom de wijze waarop de groen-blauwe netwerken zijn 
vastgelegd, beschermd en beheerd niet voldoet (indien van toepassing). Kunnen we 
hier lering uit trekken?

12 Wat wil je nog toevoegen?

1 Zijn de beheerders zich bewust van de gevolgen van de FF-wet voor het beheer?

2 Zijn er gegevens over de flora en fauna van het gemeentelijk grondgebied?

3 Hoe worden die verzameld en beheerd en wie is daarvoor verantwoordelijk?

4 Is er een abonnement op de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna?

5 Wat is de kennis en houding van het gemeentebestuur ten aanzien van de FF-wet 
en de NDFF?

6 Kun je de wijze waarop natuurdata worden verzameld succesvol noemen? Zo ja 
wat is daar de reden van?

7 Indien van toepassing, is aan te geven waarom het verzamelen van natuurdata 
niet voldoet? Kunnen we hier lering uit trekken?

8 Wat wil je nog toevoegen?



Gezonde steden 
1. Betrokkenheid van de stadsecoloog bij de lokale volksgezondheid (het gezonde

stedenbeleid).

Participatie en educatie 
1. Communicatie ecologisch beleid met de inwoners.

1 Is de stadsecoloog betrokken bij het gemeentelijk welzijnsbeleid? Zo ja hoe?

2 Spelen negatieve belevingskenmerken een rol bij ontwerp, inrichting en beheer?

3 In hoeverre is de stadsecoloog betrokken bij het reguleren van planten en dieren 
die gevaarlijk kunnen zijn voor de volksgezondheid van bewoners en huisdieren?

4 Is er structureel overleg met de GGD?

5 Is de inbreng van de stadsecoloog in het lokale gezondheidsbeleid/gezonde 
stedenbeleid een succes te noemen? Zo ja wat is daarvan dan de reden? 

6 Indien van toepassing, is aan te geven waarom de inbreng van de stadsecoloog in 
het lokale gezondheidsbeleid/gezonde stedenbeleid niet voldoet?

7 Wat wil je nog toevoegen?

1 Is er structureel overleg van de stadsecoloog met de communicatieafdeling van de 
gemeente? Zo niet is er sprake van ad hoc communicatie?

2 Maakt de stadsecoloog gebruik van brochures, tentoonstellingen, excursies, een 
vaste rubriek in de lokale kranten of van presentaties?

3 Is er structureel overleg van de stadsecoloog met de mensen van Natuur- en 
Milieueducatie?



2. Verandering in de planvorming van opdoen naar bottom-up.

3. Relatie van de stadsecoloog met de lokaal actieve natuurverenigingen.

4 Zijn de NME-programma’s afgestemd op het gemeentelijk ecologiebeleid?

5 Kun je wijze waarop de inbreng van de stadsecoloog in de communicatie over het 
ecologisch beleid is geregeld een succes noemen?

6 Indien van toepassing, kun je aangeven waarom de wijze waarop de inbreng van 
de stadsecoloog in de communicatie over het ecologisch beleid is geregeld niet 
voldoet? Kunnen we hier lering uit trekken? 

7 Wat wil je nog toevoegen?

1 Levert de bottom-up aanpak van tegenwoordig voldoende kansen voor de 
stadsecoloog om zijn inbreng te kunnen leveren bij het aangenamer maken van de 
(openbare) buitenruimte?

2 Is het begeleiden van dit soort trajecten, gezien zijn achtergrond een taak voor 
een stadsecoloog?

3 Krijgt de stadsecoloog voldoende support van collegae of ingehuurde externe 
kennis om zijn inbreng te kunnen leveren?

4 Wat wil je nog toevoegen?

1 Is er regulier overleg met de lokaal actieve natuurverenigingen? Zo ja met welk 
doel?

2 Is dit in de ogen van de verenigingen voldoende? Zo nee waarom niet?

3 Bij welke activiteiten spelen de natuurverenigingen een rol? 

4 Onder welke voorwaarden zijn zij bereid samen te werken en hun expertise in te 
zetten?



5 Kun je de wijze waarop de samenwerking van de stadsecoloog met de lokaal 
actieve natuurverenigingen is geregeld een succes noemen? Zo ja wat is daarvan de 
reden?

6 Indien van toepassing, is aan te geven waarom de wijze waarop de samenwerking 
van de stadsecoloog met de lokaal actieve natuurverenigingen is geregeld niet 
voldoet. Kunnen we daar lering uit trekken?

7 Wat wil je nog toevoegen?




