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Samenvatting
In het Milieubeleidsplan (2008-2011) wordt Natuur en Biodiversiteit als één van de speerpunten voor
de komende jaren benoemd. De ambitie voor het behouden en laten toenemen van de voor
Amersfoort kenmerkende soorten blijft, ook bij het verlengen van het Milieubeleidsplan, overeind
staan. Recente publicaties onderstrepen de noodzaak om daarop extra actie te ondernemen.
Zo meldt het Planbureau voor de Leefomgeving dat ondanks alle internationale verdragen en acties
het biodiversiteitsverlies niet is gestopt. Met algemene soorten gaat het goed, zeldzame soorten
verdwijnen echter of het aantal gaat achteruit. Ook de Stand van de Natuur van Amersfoort, die in
november 2011 is verschenen en onder raadsleden en Amersfoortse burgers is verspreid,
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onderstreept dit beeld . De Taskforce Biodiversiteit, die in 2009 is ingesteld in opdracht van
verschillende ministeries: EL&I, I&M en BZ/OS, pleit in haar eindadvies(2011) onder de titel Groene
Groei, investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen voor een omslag naar een
economie die gebaseerd is op de draagkracht van de aarde.
De ambitie uit het Milieubeleidsplan blijft ongewijzigd, de wereld om ons heen is wel veranderd. Door
de recessie trekt de overheid zich op een aantal vlakken terug. Daarnaast zien we een groeiende
betrokkenheid uit de samenleving, ‘de kracht van de stad’. Dit vraagt om een iets gewijzigde strategie
om de doelen te halen. Ook over de strategie om deze doelen te bereiken versterken de diverse
publicaties elkaar:
- Zelf het goede voorbeeld geven;
- Samenwerking tussen overheid, maatschappelijke actoren en bedrijven wordt als onontbeerlijk
gezien;
- Initiatief nemen om anderen te stimuleren tot meer aandacht voor biodiversiteit (draagvlak creëren).

Een belangrijk middel voor het behoud van de biodiversiteit is het vergroten, verbinden en verbeteren
van groengebieden. Een robuuste samenhangende groenstructuur, ingericht voor de soorten die er
gebruik van moeten maken.
Voor het vergroten van die structuur zijn binnen Amersfoort de projecten in het kader van Amersfoort
Groene stad een belangrijk middel. De nieuwe natuur in Park Randenbroek e.o. en de nieuwe natuur
langs de Maatweg zijn daar goede voorbeelden van.
Om goed in beeld te kunnen brengen wat nu die groenstructuur voor Amersfoort is, wordt in 2012
gestart met deze hoofdgroenstructuur letterlijk ‘op de kaart’ te zetten.
Tijdelijke natuur op braakliggende terreinen wordt verder in de praktijk gebracht en kan zo tot een
tijdelijk vergroting van de ruimte voor de natuur betekenen.
Waar het gaat om het verbinden van groene plekken in de stad, wordt in 2012 en 2013 de focus
gelegd op de kwaliteit van de bloemrijke bermen die voor veel soorten de enige manier zijn om zich in
en door de stad te verplaatsen.
Bij het verbeteren van de groenstructuur gaat het om een aantal projecten. Zo moet een plan van
aanpak voor het bestrijden van invasieve exoten ervoor gaan zorgen dat deze planten niet langer
groeien ten koste van de typisch Amersfoortse soorten.
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De Stand van de Natuur is te vinden via www.amersfoort.nl/groenestad onder natuur en biodiversiteit
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Daarnaast wordt er een bewustwordingscampagne gehouden om bij isolatie van bestaande
gebouwen het leefgebied van vleermuizen en vogels te kunnen behouden. Bouwen en biodiversiteit
kunnen heel goed samen gaan.
Voor een groter draagvlak voor natuur is het een nieuwe ontwikkeling om beter te kijken naar de
kracht en het benutten van ecosysteemdiensten. Ecosysteemdiensten zijn diensten die de natuur ons
levert. Denk daarbij aan bijvoorbeeld waterberging, levering van zuurstof, binding van CO2, bestrijding
van hittestress in de stad en het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Het meer inzetten van
ecosysteemdiensten kan bijdragen tot meer ruimte voor natuur. In 2012 verkennen we wat de
mogelijkheden en de kracht van ecosysteemdiensten voor Amersfoort zijn.
Het ‘Jaar van de Bij’ wordt benut om onze boodschap van natuur en biodiversiteit bij een breed
publiek onder de aandacht te brengen.
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1.

Aanleiding

In het Milieubeleidsplan (2008-2011) wordt Natuur en Biodiversiteit als één van de speerpunten voor
de komende jaren benoemd. Het doel is te zorgen voor toename van de voor Amersfoort
kenmerkende soorten. Behoud en versterking van deze biodiversiteit is van belang vanwege de
intrinsieke waarde van soorten, maar vooral ook omdat behoud van biodiversiteit van groot belang is
voor het welzijn van de mens. De natuur levert ons vele diensten. En een grote natuurlijke
verscheidenheid aan soorten zorgt ervoor dat de natuur haar nuttige functies of ecosysteemdiensten
voor de mens kan blijven vervullen.
In 2009 is de Nota Biodiversiteit verschenen. In deze nota is het bestaande beleid voor het
beschermen van biodiversiteit onder de loep genomen. Als conclusie kwam daaruit naar voren dat de
ambities die geformuleerd zijn in het huidige beleid voldoende handvatten bieden om behoud van
natuur en biodiversiteit vorm te geven. Zo hebben we de biodiversiteit in beeld en kunnen deze door
monitoring volgen. Met het programma Amersfoort Groene stad wordt gewerkt aan een
samenhangende groenstructuur binnen de gemeente Amersfoort en directe omgeving.
De kenmerkende landschappen in en om Amersfoort worden versterkt. Samen een robuust ‘groen
huis’ voor de planten en dieren. Bouwprojecten worden aangegrepen om ook kansen voor natuur te
creëren. Bij het beheer van de gemeentelijke bermen, oevers, bosplantsoen en bossen wordt rekening
gehouden met natuur; we brengen de natuur tot ‘naast de voordeur’. Voor een aantal kwetsbare
soorten nemen we specifieke maatregelen. Er wordt gewerkt aan een gedragscode in het kader van
de Flora- en Faunawet en met monitoring gaan we de verspreiding van soorten verder in beeld
brengen. Het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie ‘Landgoed Schothorst’ werkt met veel projecten
en diensten aan het draagvlak voor natuur.
Op allerlei fronten is echter nog wel winst te behalen. Om het blijvend onder de aandacht te brengen
en concreter te maken is een actieplan met gebieds- en soortgerichte maatregelen een goede vorm.
De ambities die globaal verwoord zijn in de beleidsplannen, kunnen dan vorm krijgen. Voor
biodiversiteit krijgt dat vorm in een Biodiversiteitsactieplan (BAP). Een actieplan dat met regelmaat
wordt geactualiseerd en jaarlijks vorm krijgt in een jaarprogramma.
Voor de verlenging van het Milieubeleidsplan en de werkplannen voor de komende jaren is een
actualisatie van het BAP nodig. Dit document blikt terug op de acties die zijn uitgevoerd, beschrijft wat
er sinds 2009 is veranderd en noemt de (nieuwe) acties voor de komende jaren. Het document is
opgesteld als groeidocument waar jaarlijks acties aan toegevoegd kunnen worden zonder een volledig
nieuw actieplan op te hoeven stellen.
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Het BAP is een document dat de acties beschrijft die aanvullend op het reguliere werk van de afdeling
milieu worden uitgevoerd. De jaarlijkse acties komen terug in het Milieu-uitvoeringsprogramma (MUP).
Ook binnen het reguliere werk is naast de wettelijke taken het zorgen voor een toename van de voor
Amersfoort kenmerkende soorten het kader. Voor natuur en biodiversiteit is het programma
Amersfoort Groene Stad belangrijk. Binnen dit programma vindt de integrale weging tussen meerdere
belangen plaats, waarvan natuur en biodiversiteit er één is.Het programma Amersfoort Groene Stad
krijgt ook binnen het Programma Duurzame Ontwikkeling aandacht.
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2.

Wat is er veranderd sinds 2009?

2.1.

Biodiversiteitsverlies is niet gestopt

Het jaar 2010 was door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de
Biodiversiteit. Tijdens de VN-top in Johannesburg in 2002 met als thema duurzaamheid, hebben
regeringsleiders afgesproken dat het verlies aan biodiversiteit vóór 2010 significant afgenomen moet
zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving (www.pbl.nl) meldt dat ondanks deze aandacht in
Nederland het nationale en Europese doel om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen in
2010, niet bereikt is. Wel is het op wereldschaal geformuleerde doel om de achteruitgang te remmen
gehaald. Het snelst gaat de natuurkwaliteit achteruit in gebieden die intensief worden gebruikt, zoals
het agrarisch gebied.
Algemene soorten gaan vooruit, zeldzame soorten achteruit
Nederland is er wel in geslaagd om gemiddeld de snelheid van de achteruitgang van de biodiversiteit
te verminderen. Het gaat met sommige soorten beter, maar andere gaan nog steeds in aantallen
achteruit. In totaal is de achteruitgang dus geremd, maar niet gestopt.
Een belangrijke kanttekening is echter dat juist de algemene, niet-bedreigde soorten vooruitgaan en
de bedreigde, kwetsbare en zeldzame soorten verder achteruitgaan. Het criterium voor bedreiging is
vermelding op de Rode Lijst. Bij alle soortgroepen is gemiddeld meer dan een derde deel bedreigd. Bij
reptielen, paddenstoelen, haften en dagvlinders staat zelfs tweederde op de Rode Lijst.
Als we niet oppassen, wordt de natuur minder divers.
Oorzaken van de bedreiging van de biodiversiteit
De belangrijkste oorzaken voor biodiversiteitverlies in Nederland zijn het gebrek aan geschikt
leefgebied, versnippering, verdroging, vermesting en verzuring van natuurgebieden. De ruimte- en
milieucondities verbeteren langzaam, maar dit is nog onvoldoende voor duurzame instandhouding van
kwetsbare natuur. Ook klimaatverandering kan nadelig uitwerken op de biodiversiteit.

2.2.

Aanbevelingen Taskforce Biodiversiteit

De Taskforce Biodiversiteit is in 2009 ingesteld in opdracht van verschillende ministeries: EL&I, I&M
en BZ/OS. De opdracht vloeit voort uit het Beleidsprogramma Biodiversiteit (2007) en de door de
IUCN NL geïnitieerde oproep van Leaders for Nature. De leden van de Taskforce komen uit diverse
lagen van de samenleving: het bedrijfsleven, de wetenschap, maatschappelijke organisaties en de
overheid.
De economische waarde van biodiversiteit is de rode draad in de adviezen die de Taskforce tot nu toe
tussentijds afleverde. Dinsdag 13 december 2011 overhandigde de Taskforce het eindadvies aan
minister Verhagen van Economie, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Atsma van
Infrastructuur en Milieu. Onder de titel Groene Groei, investeren in biodiversiteit en natuurlijke
hulpbronnen pleit de Taskforce voor een omslag naar een economie die gebaseerd is op de
draagkracht van de aarde. Daarvoor moet in 2020 biodiversiteitverlies tot staan gebracht zijn en in
2030 onze ecologische voetafdruk zijn gehalveerd. Uiteindelijk doel voor de Taskforce Biodiversiteit en
de natuurlijke hulpbronnen is een wereld met veerkrachtige ecosystemen waarin voldoende voedsel,
water, energie en bescherming is voor iedereen.
Biodiversiteit, de groene motor
Investeren in behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit loont. Het is goed voor onze welvaart en
ons welzijn. Sterker, het is onmisbaar. Onze economie draait op het gebruik van natuurlijke
hulpbronnen en ons leefklimaat wordt in sterke mate bepaald door de natuur die ons omgeeft.

3

BIODIVERSITEITSACTIEPLAN 2012 - 2013

Afname van biodiversiteit leidt tot vernietiging van deze natuurlijke hulpbronnen en dat is slecht voor
ons en de rest van de wereld. Op dit moment zijn de inspanningen om de biodiversiteit en de daaraan
verbonden natuurlijke hulpbronnen op peil te houden volstrekt onvoldoende. Het is hoog tijd om de
balans te herstellen.
Balans verstoord
De balans tussen het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en de draagkracht van de aarde is
volledig verstoord . Een situatie die verre van duurzaam is en gedreven wordt door een snel groeiende
wereldbevolking en door overmatige consumptie, ook in Nederland. Business as usual staat duurzaam
economisch herstel in de weg en drijft mensen in ontwikkelingslanden (verder) in honger en armoede.
Voor herstel van de balans is vermindering van de armoede, economische ontwikkeling en goed
bestuur in ontwikkelingslanden onontbeerlijk. Tegelijkertijd is het nodig dat de ontwikkelde landen hun
beslag op de biodiversiteit en de natuurlijke hulpbronnen terugdringen.
Volgens de Taskforce ligt het herstel van de balans en de meest effectieve manier om No Net Loss te
realiseren en groene groei te bevorderen bij:
1. Bewustwording
Een goed begrip van de betekenis van biodiversiteit en de daaraan verbonden natuurlijke hulpbronnen
is absoluut nodig. Communicatiecampagnes voor diverse doelgroepen zijn van belang met bijzondere
aandacht voor het basis- en voortgezet onderwijs. Juist de toekomstige generaties moet erbij
betrokken worden. De betekenis van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen moet structureel een
plek krijgen in de lessen en alle kinderen moeten meer dan nu groen kunnen ervaren in en rond de
school.
2. Landgebruik en gebiedsbescherming
Het land- en watergebruik moet worden gereorganiseerd door de landbouwproductie te optimaliseren
op de daarvoor meest geschikte plekken en door de natuur beter te beschermen en ruimte te geven in
ruimtelijk samenhangende ecologische netwerken. Dat kan door te stimuleren dat in het landelijk
gebied een driedeling ontstaat in de vorm van een natuurlijk, een agrarisch en een multifunctioneel
landschap, ieder met hun eigen kenmerkende biodiversiteit. Het stimuleren van een dergelijke
driedeling vergt niet alleen de inzet van traditionele instrumenten, zoals ruimtelijke ordening en
landinrichting, maar is ook gebaat bij financiële prikkels in de vorm van een open ruimte heffing.
Het realiseren van kleine landschapselementen voor de groen-blauwe dooradering die
ecosysteemdiensten leveren, kan één en ander ondersteunen.
3. Vergroening economie
Vergroening van de economie is noodzaak. Daarmee kan het beslag, dat wij op de biodiversiteit en
natuurlijke hulpbronnen leggen, worden teruggedrongen, zowel hier als elders. De Taskforce beveelt
aan te streven naar een halvering van de ecologische voetafdruk van de Nederlandse consument vóór
2030. Dat vergt een ingrijpende verduurzaming van productieprocessen en aanpassing van
consumptiepatronen.
Samenwerking tussen overheid, maatschappelijke actoren en bedrijven wordt als onontbeerlijk gezien
voor het realiseren van groene groei.
Het uitgebreide advies van de taskforce is te lezen op www.taskforcebiodiversiteit.nl
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2.3.

De Stand van de Natuur in Amersfoort 2011

Op basis van de gegevens in de Amersfoortse Natuurdatabase is een eerste Stand van de Natuur
uitgegeven.
Wat Amersfoort bijzonder maakt is de enorm grote soortenrijkdom, die ook voortkomt uit de bijzondere
landschappelijke ligging. Iets waar we trots op kunnen zijn. Maar ook in Amersfoort lijkt het op de
situatie die voor heel Nederland geldt. Hoewel deze stand van de natuur als een nulmeting kan
worden beschouwd, worden er bij de individuele soorten wel uitspraken gedaan over hoe het er nu
voorstaat. Enkele conclusies op hoofdlijnen:
-

Meer natuurlijk bosbeheer is een succes waar een groot aantal soorten van profiteren. In het
beheer van de bosranden is nog wel veel winst te halen.
Met soorten van wegbermen op de armere zandgronden van Amersfoort-Zuid gaat het goed.
Voor een groot aantal bermen in de stad is aanpassing van het maaibeheer gewenst.
Voor een aantal van gebouwen afhankelijke soorten is blijvend aandacht gewenst. Bij
nieuwbouw kan er nestgelegenheid gecreëerd worden. Bij renovatie is het behoud van
bestaande nesten en verblijfplaatsen gewenst.

Met soorten van water en oevers gaat het goed. Natuurvriendelijke oevers zijn een succes.
Het aantal boerenlandvogels gaat zowel in Europa als in Nederland hard achteruit. In Amersfoort gaat
het door gericht weidevogelbeheer plaatselijk beter. Daarbuiten gaat het minder goed. Rond
boerenerven gaat het beter met uilen en zwaluwen door nestkastprojecten en erfinrichting.
Aan de poldersloten en slootkanten gebonden soorten hebben het moeilijk of zijn zelfs helemaal
verdwenen. Ander beheer is gewenst. Het behoud en versterken van het kleinschalig
cultuurlandschap en plaatselijk minder intensief beheer zal positief uitwerken voor een groot aantal
soorten. Van een aantal soorten is de populatie in Amersfoort erg klein. Voor deze soorten is
leefgebiedverbetering belangrijk en de mogelijkheid om contact te houden met andere populaties.
Dat ontwikkeling van nieuwe natuur zijn vruchten afwerpt, blijkt in de gebieden Bloeidaal en
Schammer. De toename van woekerende exoten vraagt om actie.
Vergroten, verbinden en verbeteren
Sleutelwoorden blijven het vergroten en verbinden van groengebieden. Variatie en leefgebied
verbeteren is nodig om ook de kritische soorten binnen boord te houden. Verbindingen zijn belangrijk
om geïsoleerde populaties te voorkomen en om soorten te kunnen laten aanpassen aan de
klimaatverandering. Zo voorkomen we afvlakken van de natuur. In het stedelijk gebied zijn veel
mogelijkheden om menselijke activiteit en natuur te laten samengaan: Natuur op bedrijventerreinen
(Isselt, De Hoef), tijdelijke natuur op braakliggende terreinen. En natuur op, aan en in gebouwen.

2.4.

KRACHT van de STAD

Het benutten van de kracht van de stad is één van de motto’s van de gemeente. Dit wordt de laatste
jaren des te noodzakelijker door het wegvallen van allerlei financiën. Krachten bundelen helpt. Ook
het wegvallen van wetgeving (bijvoorbeeld de nieuwe Natuurwet) vraagt om het nemen van
verantwoordelijkheid door ook andere partijen dan de overheid. Om de kracht van de stad te
mobiliseren voor natuur is het voor sommigen nodig om meer inzicht te hebben in ‘de natuur als lust,
en niet als last’. Aan natuur kan ook verdiend worden. Het benutten van ecosysteemdiensten kan
daarin een rol spelen. En daarbij moet het groen in en om de stad een plek blijven waar het goed
wandelen, fietsen en genieten is. Een plek om anderen te ontmoeten.
Degenen die aan de slag willen, krijgen een steuntje in de rug. Team Samen Duurzaam faciliteert en
stimuleert initiatieven van Amersfoortse inwoners en bedrijven.
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Lopende voorbeelden zijn het NME-arrangement, de contacten met de natuur- en milieugroepen,
Energiecoöperatie Amersfoort, het consortium ‘033-energie’, het Platform Duurzaam Bouwen voor
Bedrijven en het Platform Duurzaam Amersfoort.
Bewoners die samen met de buren, de school of een vereniging een stukje openbaar groen willen
beheren, krijgen daar de gelegenheid voor.

2.5.

Acties voor de komende jaren

Vanuit de diverse beleidsstukken sprak en spreekt de ambitie en noodzaak voor/van een goed
functionerende samenhangende groenstructuur in en om de stad. Bovenstaande recente publicaties
en onderzoeken onderstrepen dit. Op de schaal van Amersfoort hebben we het dan over Amersfoort
Groene Stad. Een groenstructuur die zowel een functie voor mensen als voor de natuur heeft. In
gebieden die niet specifiek voor natuur zijn aangewezen moeten afspraken worden gemaakt over
landgebruik en gebiedsbescherming. Het agrarisch gebied is daar een voorbeeld van.
Dit groen in en om de stad moet zorgen voor een duidelijk waarneembare toename van kenmerkende
planten- en dierensoorten. De blijvende afname van biodiversiteit maakt het des te urgenter er aan te
werken. Het beleven van natuur en biodiversiteit wordt gezien als belangrijke kwaliteit van de
leefomgeving.
Voor het (inter)nationaal behoud van biodiversiteit moeten we toe naar een vergroening van de
economie. Dat vergt een ingrijpende verduurzaming van productieprocessen en aanpassing van
consumptiepatronen. Alleen dan kan het beslag dat wij op de biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen
leggen, worden teruggedrongen.
Ook over de strategie om deze doelen te bereiken versterken de diverse nota’s elkaar:
1.
Zelf het goede voorbeeld geven;
2.
Samenwerking tussen overheid, maatschappelijke actoren en bedrijven wordt als onontbeerlijk
gezien;
3.
Initiatief nemen om anderen te stimuleren leidt tot meer aandacht voor biodiversiteit
(draagvlak creëren).
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3. Acties uit Biodiversiteitsactieplan (2009) en acties
voor de toekomst
3.1. Zelf het goede voorbeeld geven en Eigen Huis op Orde
Wettelijk kader
Als wettelijk kader voor het behoud van soorten geldt de Flora-en Faunawet. Voor de bescherming
van gebieden gelden de Natuurbeschermingswet (inclusief Natura2000) en de Bescherming van de
Ecologische Hoofdstructuur.
Vooral bij grote projecten is het uitvoeren van flora- en faunaonderzoek standaard. Ook het toetsen
aan de gebiedsbescherming is daar een onderdeel van. Hoewel ook voor kleinere projecten het
toetsen aan de wetgeving al jaren geldt, is het pas de afgelopen jaren meer standaard geworden.
Door het zogenaamde aanhaken van de Flora- en Faunawet bij de omgevingsvergunning wordt er bij
het verlenen van vergunningen meer en meer naar de effecten op beschermde soorten gekeken.
Door het aanhaken van de Flora-en Faunawet bij de omgevingsvergunning is er bij de afdeling VTH
behoefte aan een toetsingskader. Dit toetsingskader is begin 2012 gereed.
Voor het werken volgens de wet in het openbaar groen is de Gedragscode Beheer
Groenvoorzieningen en de daarbij behorende leidraad vastgesteld. Implementatie van deze leidraad
krijgt in 2012 extra aandacht.
Voor ruimtelijke projecten is recent een gedragscode van de Vereniging Stadswerk verschenen. Er
moet nog onderzocht worden of het werken volgens deze gedragscode een meerwaarde voor de
gemeente Amersfoort kan opleveren.

Monitoring en natuurdatabase
Om de belangen van planten en dieren goed mee te wegen in beheer en projecten is het belangrijk te
weten waar welke soorten zitten. Bij bouwprojecten wordt er vaak een gedetailleerd flora- en
faunaonderzoek uitgevoerd. Deze gedetailleerde informatie is slechts voor een deel van de gemeente
bekend. Om proactief de belangen van soorten te behartigen is het nodig om in ieder geval op globaal
niveau overzicht te hebben van de soorten binnen de gehele gemeente. Om gestructureerd de natuur
in Amersfoort te kunnen volgen is een meerjarig monitoringsplan van belang.
Voor het monitoren van de flora en fauna is een meerjarig monitoringsplan (2010) vastgesteld. We
verzamelen informatie door zelf onderzoek uit te (laten) voeren. Maar ook nauwe samenwerking met
vrijwilligers is hier onderdeel van. Op het moment worden de gegevens opgeslagen in het systeem
Ecolog. Een overstap naar een ander informatiesysteem wordt nog onderzocht.
Op basis van de gegevens in de natuurdatabase is in 2011 een eerste Stand van de Natuur
gepubliceerd.
De bovenstaande punten samengevat betekent dit:
- dat we door onderzoek en monitoring een goed beeld hebben van de biodiversiteit in Amersfoort;
- dat als momentopname daarvan het boekje de Stand van de Natuur is verschenen;
- dat het monitoringsplan het volgen van de stand van de natuur voor de toekomst borgt;
- dat hoe om te gaan met beschermde soorten voor het openbaar groen geregeld is met de
gedragscode en de leidraad;
- dat bij vergunningverlening binnenkort instrumenten beschikbaar komen om goed te toetsen;
- dat voor ruimtelijke plannen het werken volgens de wet zit in de planprocedures. Of een
gedragscode daar een meerwaarde is, moet nog onderzocht worden.
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ACTIES Eigen Huis op Orde: wettelijk kader, monitoring en natuurdatabase
Gestart als project (met name in het kader van Bap(2009)) en nu onderdeel regulier werk of
afgerond
BAP2009

Project

Type werk

1.1

BAP1

Opstellen monitoringsplan

Afgerond

1.1

BAP23

Monitoringsplan uitvoeren

1.2

2012

2013

Samen met

Regulier

15.000

15.000

Groene
organisaties

Beheer natuurdatabase

Regulier

X

X

X

X

1.3

BAP22

Leveren info aan derden

Regulier

1.4

MBP

Stand van de Natuur

Afgerond en
terugkerend

1.5.

MBP

Opstellen gedragscode

Afgerond

1.5

BAP10

Implementatie
Gedragscode beheer
groenvoorzieningen

Regulier

X

X

Adviseren Gedragscode
beheer groenvoorzieningen

Regulier

X

X

1.6

Stedelijk
beheer
Stedelijk
beheer

Nieuwe projecten en regulier werk als gevolg van veranderende wetgeving
BAP2009

Project

Type werk

2012

2013

Samen
met

1.7

BAP24

Onderzoek nieuw
beheersysteem

Project

X

-

Stedelijk
beheer

1.8

BAP11

Onderzoek naar Gedragscode
ruimtelijke plannen

Project

Instrumentontwikkeling

Project

X

VTH

Folder bij aanvraag
bouwvergunning VTH

Project

X

VTH

Adviseren WABO en de Floraen Faunawet

Regulier

X

1.9

X

WABO en de Flora- en
Faunawet
1.10
1.11

BAP 6 en
BAP 20

8
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Inrichting en beheer van gemeentelijk groen – Amersfoort Groene Stad
Binnen de uitvoeringsprojecten van Amersfoort Groene Stad worden de kansen voor natuur en
biodiversiteit meegenomen. Nieuwe natuur zoals Bloeidaal en Schammer is een groot succes. Reeds
gerealiseerd ‘groen’ heeft blijvend aandacht nodig. Het opstellen en evalueren van inrichtings- en
beheerplannen helpt daarbij. Dit is nu standaard onderdeel van grote (her)inrichtingsplannen. Deze
aandacht voor bestaande groengebieden wordt door de toenemende gebruiksdruk steeds
belangrijker. Ook het bouwen in de stad (inbreiden) maakt de druk op overgebleven groengebieden
groter.
Juist omdat de stad een steeds grotere rol krijgt als het gaat om het behoud van biodiversiteit, is een
vinger aan de pols noodzakelijk. Zo is aandacht voor vlindervriendelijk maaibeheer belangrijk. Een
type beheer dat door de bezuinigingen erg onder druk staat. Aanleggen van natuurvriendelijke oevers
blijft gewenst. Door bij het beheer van bermen, oevers en bosplantsoen rekening te houden met
natuur kunnen we vogels, vlinders en kleine zoogdieren tot ‘naast de voordeur’ brengen. Het opstellen
van de gedragscode Flora- en Faunawet en de implementatie daarvan met meerdere gemeentelijke
afdelingen biedt kansen voor positieve maatregelen. Want behalve voor wettelijk beschermde soorten
is er juist ook voor veel andere soorten winst te halen.
Vanwege de druk op het groen door toenemend gebruik, inbreiden en bezuiniging wordt in 2012
gestart met onderzoek of het vaststellen van een hoofd-groen-structuur een oplossing biedt. Het kan
helpen te prioriteren als er een keuze tussen gebieden moet worden gemaakt.

Planologische bescherming
Het onderwerp ‘Groen in Bestemmingsplannen’ is als project opgepakt. De manier waarop de
ecologische hoofdstructuur (EHS) in de diverse bestemmingsplannen is beschermd is in beeld
gebracht. Dit heeft geleid tot afspraken over de gewenste beschrijving. Veiligstellen van EHS,
eenduidige bescherming van groene gebieden blijft aandachtspunt bij het opstellen van
bestemmingsplannen en heeft een plek in het reguliere werk gekregen.

Soortspecifieke maatregelen
Naast de aandacht voor het creëren van leefgebieden voor groepen planten en dieren blijft de
aandacht voor een aantal specifieke soorten ook van belang. In de afgelopen jaren is aandacht
besteed aan de specifieke eisen die muurplanten stellen aan de kademuren, overwinteringsplekken
voor vissen, de eisen die de zandhagedis stelt aan beheer van de Stichtse Rotonde, de
sleedoornpage, het beheer van de groengordel Soesterkwartier, kleiputjes voor huiszwaluwen in
Vathorst en de hazelworm in de bosranden van de bosgebieden in Amersfoort-Zuid. Voor de
kamsalamander is een poel aangelegd. Dit blijven ook aandachtspunten voor de komende jaren.
Specifiek voor 2012 komt er aandacht voor de (honing)bijen in het kader van het ‘Jaar van de Bij’.

Kansen voor natuur in bouwprojecten
(Planologische) ontwikkelingen bieden de mogelijkheid om de groei van biodiversiteit een impuls te
geven. Bij planontwikkeling en uitvoering van projecten kan expliciet nagegaan worden welke kansen
er liggen voor het behoud en de versterking van de natuurwaarden en daarmee de biodiversiteit.
Voorwaarde voor het benutten van kansen is tijdige inbreng in projecten.
Voor het structureel inbedden van aandacht voor biodiversiteit zou een groene module in de GPRmethode voor duurzaam bouwen goed zijn. Deze is nog niet beschikbaar. Er lopen wel contacten met
de leverancier om dit te stimuleren. Tot die tijd wordt de checklist voor natuurvriendelijk bouwen van
Vogelbescherming Nederland en BAM als randvoorwaarde ingebracht.
In 2012 start het project bouwen en biodiversiteit. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor vleermuizen
en vogels bij het na-isoleren van woningen. Hierbij wordt een combinatie gemaakt met de projecten
‘Blok-voor-Blok’ en ‘Alle Lichten op Groen’.
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De renovatie van het stadhuis biedt een kans om te laten zien wat er mogelijk is op het gebied van
bouwen en biodiversiteit en zo een inspirerend voorbeeld voor anderen te zijn. Groene daken, groene
gevels, nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen, stadslandbouw op het dak, bijenkasten in de
daktuin, nestkasten met infraroodcamera’s die zijn te volgen in de publiekshal, het hoort allemaal tot
de mogelijkheden.

ACTIES Eigen huis op orde: Inrichting en beheer gemeentelijk groen en bouwproject
Gestart als project (met name in het kader van Bap(2009)) en nu ingepast in regulier werk of
afgerond

1.13

BAP2009

Project

Type werk

2012

2013

BAP3

Planologische bescherming
Adviseren Groen in
bestemmingsplannen

Regulier

X

X

Adviseren maaibeheer

Regulier

X

X
X

1.15
1.16

BAP 8

Adviseren natuurvriendelijke
oevers

Regulier

X

1.18

BAP15

Terugkerend

X

1.19

BAP 17

Kleiputjes voor zwaluwen in
Vathorst
Implementatie beschermingsplan
hazelworm

Regulier

X

X

Aandachtspunten 2012 en ‘projecten op de plank’
BAP2009

Project

Type werk

2012

2013

Samen met

1.12

Vaststellen Hoofd-groenstructuur

Project

X

X

A’foort Groene
stad

1.14

Kwaliteit bloemrijke bermen
beoordelen

Project

X

X

Stedelijk
beheer

1.22

Plan van aanpak bestrijden
woekerende exoten

Project

X

Stedelijk
beheer

1.20

BAP14

Aandacht voor de
(honing)bij

Project

X

1.21

BAP13

Project

Ntbp

ntbp

1.17

BAP 4, 12
en 18

Notitie inheemse bomen en
struiken in Amersfoort
Wensenlijst voor soorten
aanleggen in
Mapinfo/geopoort.
Afhankelijk van vrijkomen
geld uitvoeren.

project

Ntbp

Ntbp
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3.2. Kracht van de Stad
Kansen voor natuur in bouwprojecten
Naast de gemeentelijke projecten liggen er grote kansen binnen projecten van derden. Zoals reeds
genoemd komt er in 2012 een project Bouwen en Biodiversiteit, waarbij aandacht wordt gevraagd voor
vleermuizen en vogels bij het na-isoleren van woningen. Daarbij wordt ook informatie gegeven over
andere mogelijkheden van natuurontwikkeling in en aan woningen. Door het aanhaken van de floraen faunawet bij de omgevingsvergunning wordt er ook op dat moment al meer informatie over dit
onderwerp gegeven.
Een bijzonder project van het afgelopen jaar was het inzaaien van braakliggende terreinen. Er is
onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van tijdelijke natuur (‘natuur met opruimgarantie’) en de
mogelijkheden van inzaaien zijn verkend samen met de grondeigenaren. Het bloemrijke mengsel op
de Wieken Vinkenhoef heeft veel positieve reacties uitgelokt.
De mogelijkheden voor dit soort tijdelijk gebruik / tijdelijke natuur worden in 2012 verder uitgewerkt.
Belangrijke partners voor bouwen en biodiversiteit zijn het Platform Duurzaam Bouwen voor Bedrijven
en het consortium ‘033-energie’.

Kansen voor natuur in bestaande bouw
Niet alleen in nieuwbouw maar ook in bestaande bouw is winst voor natuur te halen. Voorbeelden zijn
het aanleggen van groene daken en aanbrengen van gevelbegroeiing. Behalve winst voor natuur is er
ook winst op andere milieugebieden (water, fijn stof).
Afgelopen jaar is daar geen specifiek project voor geweest. In het kader van de klimaatverandering en
de problemen die dat met zich mee kan brengen is het onderwerp echter des te actueler geworden.
Natuur kan een oplossing bieden voor de opwarming van de stad (hittestress) en het neerslagpatroon
dat verandert (wateroverlast).
Dit soort diensten die de natuur ons levert worden onder de term ‘ecosysteemdiensten’ onder de
aandacht gebracht. Voor groter draagvlak voor natuur is het een nieuwe ontwikkeling om beter te
kijken naar de kracht en het benutten van deze ecosysteemdiensten. Ecosysteemdiensten zijn
diensten die de natuur ons levert. Denk daarbij aan bijvoorbeeld waterberging, levering van zuurstof,
binding van CO2, bestrijding van hittestress in de stad en bevordering van een gezonde leefomgeving.
Het meer inzetten van ecosysteemdiensten kan bijdragen tot meer ruimte voor natuur.
In 2012 verkennen we wat de mogelijkheden en de kracht van ecosysteemdiensten voor Amersfoort
zijn.

(Her)inrichting bedrijventerreinen
Onderzoek heeft de mogelijkheid en het belang van natuur op bedrijventerreinen aangetoond.
Enerzijds voor planten en dieren, maar ook voor de gebruikers van het bedrijventerrein (groen
pauzerondje). Zowel voor Isselt als De Hoef zijn de natuurwaarden in de afgelopen jaren in beeld
gebracht. Kansen zijn benoemd. Deze kansen zijn ingebracht bij de werkgroepen van ondernemers
die actief zijn op de bedrijventerreinen. Komende jaren wordt dit verder gevolgd en gestimuleerd.
De Hoef is als goed scorend voorbeeld van een bedrijventerrein opgenomen in de nieuwe
Biodivercity-module (in ontwerp) die is opgesteld als een aanvulling op de DPL-methode en GPRstedenbouw.
Belangrijke partners bij de (her)inrichting van bedrijventerreinen zijn bestaande georganiseerde
groepen van ondernemers op die bedrijventerreinen en de Kamer van Koophandel.
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Natuur in de achtertuin
In het stedelijk gebied kan zo’n 10 tot 20 % van het oppervlak bestaan uit achtertuinen. Door
bewoners te verleiden tot een meer natuurlijke tuininrichting kunnen we vele vierkante meters
leefgebied voor planten en dieren maken.
Met het project Vlinderbaan en de stadsvogelcampagne is in het verleden al aandacht gevraagd voor
natuurvriendelijke tuinen. Beide campagnes zijn goed ontvangen. In 2010 is een cursus
natuurvriendelijk tuinieren georganiseerd. Voor 2012 is een campagne gepland in het kader van het
het ‘Jaar van de Bij’. Hierbij is ook aandacht voor tuininichting. Groene tuinen leveren winst op voor
natuur, helpen bij waterberging en dragen bij aan het straatbeeld. Specifiek voor het vergroenen van
tuinen wordt aansluiting gezocht bij de projecten van ‘Groei & Bloei’.
Naast een eigen project blijven we projecten, die uit de stad komen, stimuleren. Dat was bijvoorbeeld
in 2011 het geveltuinenproject van de binnenstadbewoners. Ook binnen het NME-arrangement
worden initiatieven van bewoners(groepen) gefaciliteerd.
Op de maandelijkse groene pagina wordt ook regelmatig aandacht voor dit onderwerp gevraagd.

Natuur in het agrarisch buitengebied
Net zoals op landelijke schaal het geval is, gaat het met de soorten in het agrarisch gebied ook in
Amersfoort niet zo goed. De ‘Visie Buitengebied-West’ geeft de mogelijkheden voor versterking van
de landschappelijke en natuurwaarden weer. Welke inrichting is bijvoorbeeld nodig voor het behoud
van weidevogels, akkervogels en soorten van ons cultuurlandschap? Kansen voor deze natuur
worden ingebracht bij particulieren/grondeigenaren met (bouw)plannen in het buitengebied. Omdat het
natuur- en landschapbeleid gestoeld is op vrijwilligheid en draagvlak in het gebied, is het succes
afhankelijk van de medewerking van grondeigenaren.
In 2010 is er een pilot geweest met de agrarische natuurvereniging Vallei Horstee met het inzaaien
van akkerranden in buitengebied-oost. Dit project is in 2011 voortgezet als ‘Bloeiend Bedrijf’.
Ook komende jaren zijn dit soort acties, die gericht zijn op biodiversiteit in het agrarisch landschap,
gewenst. Met de agrarische natuurvereniging worden de mogelijkheden bekeken.

Overige partners De Kracht van de Stad
De natuur- en milieuorganisaties zijn een belangrijke partner als het gaat om de Kracht van de Stad.
Op 11 januari 2012 heeft een groot aantal van deze organisaties zich georganiseerd in het Platform
Duurzaam Amersfoort. In 2010 is een aantal natuur- en milieuorganisaties geïnterviewd over de vorm
van samenwerking met de gemeente en het CNME in het bijzonder. Hieruit kwam de behoefte aan 2
netwerkbijeenkomsten: een publieksmarkt (Groene Dag) met de mogelijkheid om de eigen organisatie
te profileren en een tweede meer intern gerichte netwerkbijeenkomst om te verkennen waar de
mogelijkheden van samenwerking liggen. Aan beide vragen geven we in 2012 samen met deze
organisaties vorm.

3.3. Draagvlak voor natuur
De gemeente Amersfoort heeft de ambitie om haar burgers expliciet te betrekken bij natuurwaarden in
de stad. Het gaat hierbij om allerlei communicatietrajecten waarbij enerzijds bewoners bewust worden
gemaakt van bestaande natuurwaarden in de stad en anderzijds ideeën worden voorgelegd waarmee
bewoners zelf ook een bijdrage aan biodiversiteit kunnen leveren.
In 2010 is er een publiekscampagne geweest in het kader van het ‘Jaar van de Biodiversiteit’. Dit heeft
geleid tot de game Biob@ttle voor jongeren.
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2012 is door landelijke natuurverenigingen uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Bij’. Ook binnen
Amersfoort gaan we daar aandacht aan besteden. We werken aan het voedselaanbod voor bijen en
hun nestelgelegenheid. Ook zal het CNME samen met andere groene groepen in de stad de burgers
(leerlingen en bewoners) informeren over het nut van bijen. Bijen nemen een heel belangrijke plaats in
als het gaat om voedselproductie. Hoe minder bijen, hoe lastiger de bestuiving van planten. Zonder
bestuiving geen zaad. De gevolgen laten zich raden. Daarom is het ‘Jaar van de Bij’ noodzakelijk en
zo trachten we de achteruitgang van soorten en aantallen tegen te gaan.
Vanuit drie locaties, verspreid over de stad Amersfoort, ondersteunt het Centrum voor Natuur- en
Milieueducatie (CNME) basisscholen en het voortgezet onderwijs bij het verzorgen van educatie over
natuur- en milieuonderwerpen.
Door de brand in 2010 kan het CNME tijdelijk niet de functie van bezoekerscentrum vervullen. Vanaf
2012 kan het CNME wel weer scholen, natuurclubs en -verenigingen ontvangen en faciliteren met een
ruimte voor cursussen, lezingen en excursies.
Deze activiteiten worden aan het publiek bekend gemaakt door middel van de Groene Agenda.
Samen met CML ‘De Schoolsteeg’ (Leusden) en de KNNV wordt sinds 2010 de Natuuracademie
georganiseerd. Aan de hand van soortgerichte cursussen wordt gewerkt aan de kennis en de grootte
van het netwerk van groene vrijwilligers in Amersfoort en omgeving. Deze samenwerking levert ook
voor 2012 weer 9 cursussen op.

ACTIES Kracht van de Stad en vergroting draagvlak
Gestart als project (met name in het kader van Bap(2009)) en nu ingepast in regulier werk of afgerond.
BAP2009

Project

Type werk

2012

2013

Samen met

2.1

BAP27 en
30

Tijdelijke natuur op
braakliggende terreinen

Regulier

X

x

Projectontwikkelaars
en grondeigenaren

2.2

BAP 41

Realiseren / stimuleren
van recreatieve
‘ommetjes’

Regulier

X

X

bewoners

2.3

BAp 35

Akkerranden project

Afgerond

2.4

BAP25

Natuuracademie

Regulier

Jaar van de
Biodiversiteit (2010)

Afgerond

Groene pagina

2.7

2.8

2.5
2.6

BAp31

Grondeigenaren
buitengebied
X

X

KNNV en CNM ‘de
Schoolsteeg’

Regulier

X

X

SOB/MO en groene
verenigingen

Groene markt voor
natuur- en milieuorganisaties

Regulier

X

X

Groene
verenigingen en
Platform Duurzaam
Amersfoort

Netwerkbijeenkomst
natuur- en milieuorganisaties

Regulier

X

X

Groene
verenigingen en
platform duurzaam
Amersfoort
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Aandachtspunten 2012 en ‘projecten op de plank’.

2.9

BAP2009

Project

BAP 5 en
26, 29

Bouwen en biodiversiteit
o.a. vleermuizen en
vogels bij na-isoleren
van woningen

Type werk

2012

Vergroenen van
particuliere tuinen

Project

Ntbp

2.11

Jaar van de Bij

Project

X

2.12

Ecosysteemdiensten

Project

X

Cursusavonden
natuurvriendelijk
en diervriendelijk
tuinieren

terugkerend

Ntbp

BAP 32

Samen met
Consortium ‘033energie’

X
Project

2.10

2.13

2013

ntbp

Bewoners, NMEarrangement
Groene
verenigingen

ntbp

Bewoners

4.Financiën
Voor uitvoering van de activiteiten in 2012 gebruiken we reguliere middelen (formatie en budget
afdeling Milieu). Daarnaast wordt onderzocht of er subsidies zijn om projecten uit te breiden.
.
Zowel voor 2012 als voor 2013 is er € 27.000,- gereserveerd binnen het reguliere milieubudget.
Voor regulier werk Natuur & Biodiversiteit (wat niet volledig in dit actieplan is uitgewerkt) is er 1,5 fte
beschikbaar. Voor het uitvoeren van het Biodiversiteitsactieplan is 0,7 fte geraamd.
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