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Hoofdstuk 1 De opgave
1.1 Aanleiding
Het jaar 2010 is 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. Om mee te
helpen deze doelstelling te behalen zijn de Europese landen in 2004 de Europese Countdown 2010
campagne gestart. In deze campagne ondernemen burgers, overheden, maatschappelijke organisaties
en bedrijven samen actie. Ook de gemeente Amersfoort wil haar steentje bijdragen.

Wat is biodiversiteit?
De term biodiversiteit is de samentrekking van de woorden ‘biologische diversiteit’. Het leven op aarde
is divers; het kent vele variaties. Of het nu gaat om de kleinste bacteriën, schimmels en planten of de
grootste dieren, de tropische regenwouden of de Nederlandse weilanden, elke levensvorm is uniek en
onvervangbaar. Deze grote verscheidenheid noemen we biodiversiteit. Biodiversiteit kan worden
beschouwd op verschillende schaalniveaus. Het begrip kan worden bekeken vanuit diversiteit in genen,
individuen, populaties, soorten, gemeenschappen en ecosystemen. De meest eenvoudige manier om
biodiversiteit te meten is door het totaal aantal soorten op een bepaalde plaats te bepalen. Vervolgens
kan men nagaan in welke mate of aantallen deze soorten voorkomen. Als op een locatie veel
verschillende soorten voorkomen wil niet altijd zeggen dat de plaats als waardevolle natuur aan te
merken is. Sommige zeldzame soorten komen bijvoorbeeld juist voor op plaatsen die relatief
soortenarm zijn. Biodiversiteit is dan ook niet zozeer een weergave van kwantiteit van soorten, als wel
een uitdrukking van de kwaliteit van een systeem. Een toename van het aantal soorten (kwantitatief) in
een hoogveen kan het gevolg zijn van degradatie van het systeem door bijvoorbeeld verdroging en
vermesting, een indicatie dat de kwaliteit van het systeem ‘hoogveen’ achteruit gaat. Alle soorten,
zeldzaam tot algemeen, spelen allemaal een essentiële rol in de werking van ecosystemen.
Waarom aandacht voor biodiversiteit?
De mens is in zijn voortbestaan afhankelijk van biodiversiteit
Biodiversiteit is van levensbelang! De mens vergeet te vaak dat hij afhankelijk is van zijn natuurlijke
omgeving. Veel levensvormen op aarde zijn afhankelijk van elkaar. Alle levensvormen hebben niet
alleen een intrinsieke waarde (waarde die iets van zichzelf bezit zonder dat deze waarde daarvoor van
buitenaf hoeft te worden toegekend). Biodiversiteit is ook nuttig en zelfs noodzakelijk. Het zorgt niet
alleen voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat, maar levert ook voedsel en
grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Deze natuurlijke hulpbronnen
verschaffen bestaanszekerheid en vormen de basis voor welvaart. Biodiversiteit is noodzakelijk voor het
leven en welzijn van mensen.
Waaruit bestaat de bedreiging?
Door wereldwijde klimaatverandering, toename van consumptie, vervuiling, introductie van vreemde
soorten, overexploitatie van natuurgebieden en natuurlijke hulpbronnen wordt de biodiversiteit ernstig
bedreigd. Plant- en diersoorten verdwijnen en ecosystemen raken verstoord. Schone lucht, zuiver water,
een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat zijn niet langer vanzelfsprekend.
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Dit treft mensen in arme landen, omdat zij vaak direct afhankelijk zijn van wat bossen en het land
voortbrengen, maar het treft ook onszelf. Aantasting van de biodiversiteit en uitputting van natuurlijke
hulpbronnen bedreigt uiteindelijk het voortbestaan van alle mensen.
Sinds het ontstaan van de aarde is biodiversiteit in cyclische bewegingen toegenomen en weer
afgenomen. Er zijn zes momenten in de geschiedenis aan te wijzen waarop massaal soorten uitstierven.
Het meest bekende voorbeeld daarvan is het uitsterven van de dinosauriërs. Terwijl de vorige massale
extincties werden veroorzaakt door aard- of ruimteprocessen (vulkanisme, natuurlijke klimaatwijziging,
meteorietinslag), blijkt de huidige uitstervingsgolf te worden veroorzaakt door de mens, een onderdeel
van de biodiversiteit zelf.

Bas Haring vergelijkt in de Volkskrant van 9 maart 2009 het proces van verlies aan biodiversiteit
met de opkomst van winkelketens en teloorgang van unieke zaakjes:
Met de biodiversiteit zit ‘t net als met de diversiteit van winkelstraten. Die neemt lokaal toe, terwijl die
globaal afneemt. In de meeste winkelstraten in Nederland zijn meer verschillende winkels dan vroeger –
olijfoliewinkels en elektronicawinkels waren er vroeger nog niet. Per winkelstraat is de diversiteit
toegenomen. Maar in zijn totaliteit nam de diversiteit van winkels in Nederland juist af. Overal is wel een
Blokker, een Dixons en een Hema. Dat was vroeger niet zo.
Blijkbaar kan dat: dat overal de diversiteit toeneemt, terwijl de totale diversiteit toch afneemt. Zo zit ‘t ook
met planten en dieren. Die lijken wereldwijd steeds meer op elkaar terwijl lokaal de verscheidenheid
toeneemt.

Regeringsleiders realiseren zich dat dit proces gestopt moet worden. Om de afspraken van de top in
Johannesburg na te kunnen komen, is het nodig maatregelen uit te voeren op verschillende
schaalniveaus. De Europese Commissie heeft beleid geformuleerd om de 2010-doelstelling te halen.
Het is nu aan de EU-lidstaten om dat beleid uit te voeren. De Nederlandse overheid heeft duurzaam
gebruik en meer kennis van biodiversiteit hoog op de agenda staan. Zij neemt initiatieven voor het
ontwikkelen van effectief nationaal en internationaal beleid. Maar niet alleen de overheid is
verantwoordelijk. Een doeltreffende aanpak van dit levensbelangrijke probleem is alleen mogelijk als
overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties nauw met elkaar samenwerken.

1.2 Doel van deze nota
Het vieren van het internationale Jaar van de biodiversiteit in 2010 is een goed moment om het behoud
van biodiversiteit in Amersfoort op de agenda te zetten. Het biedt de kans om als gemeente het initiatief
te nemen bij het ontwikkelen van initiatieven die de doelstellingen van de Europese Countdown 2010
campagne helpen halen.

2010 Biodiversity Target:
“To achieve, by 2010, a significant reduction of the current rate of biodiversity loss at the global, regional
and national level, as a contribution to poverty alleviation and to the benefit of all life on Earth”
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Om een bijdrage te kunnen leveren aan het halen van deze doelstelling is het opmaken van de huidige
stand van zaken nodig. Hoe staat het met de biodiversiteit in Amersfoort en is de huidige manier van
werken voldoende om de doelstellingen voor 2010 te halen? Moeten de ambities die in het huidig beleid
staan geformuleerd aangescherpt worden? Het antwoord op deze vragen wordt in een Biodiversiteits
Actieplan (BAP) verder uitgewerkt in concrete acties, projecten en campagnes.

1.3 Afbakening
Voor het jaar van de biodiversiteit (2010) is door het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en
Voedselkwaliteit een landelijke campagne ontwikkeld. Deze landelijke campagne richt de aandacht
zowel op lokale als op internationale biodiversiteit. Deze twee sporen kunnen door middel van de
volgende beeldspraak verduidelijkt worden.

Twee deuren naar biodiversiteit: twee thema’s, twee handelingsperspectieven
De deur naar de koelkast symboliseert de invloed die consumenten, in de vorm van personen en
instanties, hebben op biodiversiteit. Bij inkopen van goederen of diensten kan gekozen worden voor
duurzame alternatieven. Een voorbeeld hiervan is de keuze voor hout (of papier) met FSC keurmerk.
FSC is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde
standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk.

De deur naar buiten:
lokale biodiversiteit

De deur naar de koelkast:
biodiversiteit en handelsketens / de
consument
internationaal & nationaal

landelijk & regionaal

De deur naar de koelkast wordt in deze rapportage buiten beschouwing gelaten. Deze invalshoek komt
aan de orde in andere milieunota’s zoals duurzaam inkopen en duurzaam bouwen. De invalshoek voor
deze rapportage is de deur naar buiten. Het beschrijft de stand van zaken van de biodiversiteit in
Amersfoort. Met een Biodiversiteits Actieplan (BAP) voor de komende jaren wordt invulling gegeven aan
de conservatie van de regionale (stedelijke) biodiversiteit.
Aanvullend op deze nota en het BAP zal in 2010 een communicatiecampagne worden opgezet.
De bewustmaking van het publiek is cruciaal omdat op die manier draagvlak gecreëerd wordt voor zorg
voor biodiversiteit. Doel van de communicatiecampagne is voorlichting over beide invalshoeken:
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•

Het bewust maken van mensen van biodiversiteit in de eigen situatie (eigen omgeving en het eigen
handelen).

•

Mensen bewust maken van de relatie tussen biodiversiteit in de eigen situatie en de mondiale
context (via ketens).

1.4 Motivatie
Waarom als gemeente aan de slag met biodiversiteit? Ligt de verantwoordelijkheid niet elders? Wat
hebben we eraan? Drie verschillende gezichtspunten waaruit de noodzaak, maar ook de kansen, voor
aandacht voor biodiversiteit blijkt:
Welzijn en welvaart voor burgers Amersfoort
Een belangrijke reden voor het behoud van biodiversiteit in een stad, is wat het oplevert voor de burgers
van de gemeente zelf. Een groene en gevarieerde omgeving bevordert niet alleen het welzijn van
mensen maar ook de gezondheid (Van den Boogaard et al, 2009). Biodiversiteit biedt kansen voor het
creëren van een mooie, aantrekkelijke leefomgeving, een verbetering van het vestigingsklimaat voor
bedrijven en bewoners en een uitbreiding van het recreatieve mogelijkheden. Een groene woon- en
werkomgeving heeft kwaliteit, is aantrekkelijk en aangenaam om in te verblijven en recreëren. Een
groene omgeving kan dienen als ontmoetingsplek maar ook als rustpunt. Je kunt er wandelen of sportief
bezig zijn, je steekt er wat van op en het maakt een stad of wijk mooier en aantrekkelijker.
Daarnaast kent een gezond ecologisch systeem in de stad belangrijke regulerende functies. Een
robuuste en gevarieerde groenstructuur reinigt lucht, vangt stof, bevordert de waterafvoer bij regen,
remt wind, reguleert temperatuur en isoleert geluid.
Verder hebben natuur en water in de stad een niet te onderschatten economische functie: een
natuurlijke omgeving is meestal een belangrijke voorwaarde bij vestiging van bedrijven. Burgers hebben
vaak meer geld over voor een huis met groen of water voor de deur. Natuur verbetert dus uiteindelijk het
vestigingsklimaat van de stad.
Speciale verantwoordelijkheid door unieke bijdrage
Naast de voordelen voor de burgers van de stad zelf zijn er andere redenen waarom aandacht aan
biodiversiteit in steden belangrijk is. Stadskernen leveren een onvervangbare bijdrage aan de
biodiversiteit op landelijk niveau. Stadskernen vormen samen een apart onderscheiden floradistrict. Het
‘urbane district’ is één van de vijftien door botanici in Nederland onderscheiden districten met een
duidelijk herkenbare samenstelling van plantensoorten, die aan dat district gebonden is. Zo zijn
zeldzame muurvarens gebonden aan oude muren die gevoegd zijn met kalkmortel. Waar gebouwd
wordt of op plaatsen waar zand wordt opgespoten, kunnen pioniersoorten een plaats vinden. Niet alleen
planten vinden een unieke plek in steden. Ook bijvoorbeeld gierzwaluwen en bepaalde roofvogels zijn
gebonden aan menselijke bouwwerken. Veel vleermuissoorten maken dankbaar gebruik van openingen
in spouwmuren. Amersfoort ligt bovendien op een bijzondere plek. Drie verschillende landschappen
komen in Amersfoort samen: de Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Vallei en het Eemland. Die
landschappen met de daarbij horende soorten zijn ook nu nog in de stad te herkennen. Door de variatie
in landschappen is ook de verscheidenheid aan de soorten groot.
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Door positie en relaties gemeenten onmisbaar bij uitvoering
Gemeenten zijn onmisbaar bij de uitvoering van het biodiversiteitsbeleid. Zij hebben met vrijwel alle
aspecten rond de inrichting en het beheer van de openbare ruimte wel iets te maken. Gemeenten
hebben ook een centrale positie doordat zij contact hebben en onderhouden met burgers, lokale
organisaties, waterschap en provincie. Gemeenten kunnen daarom op vele manieren - meestal samen
met andere partijen - werken aan biodiversiteit. De gemeente Amersfoort is zich bewust van deze
verantwoordelijkheid en de aanwezigheid van unieke natuurwaarden binnen de gemeentegrenzen en
conserveert en ontwikkelt deze reeds. Zo draagt de gemeente door (her)inrichting en beheer haar
steentje bij aan de realisatie van de ecologische hoofdstructuur en is zij in 2007 de
stadsvogelcampagne gestart. In de Visie Groen-blauwe Structuur (GBS) beschrijft de gemeente wat de
toekomstplannen zijn voor de parken, bossen, beken en kanalen. Het behoud van de drie verschillende
landschappen en het karakter van ‘groen en blauw’ in de stad versterken van natuur. Meer over het
beleid van de gemeente Amersfoort in Hoofdstuk 4.

1.5 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een beeld geschetst van de biodiversiteit in Amersfoort. De verschillende
landschappen en de daarbij horende soorten planten en dieren worden beschreven. In hoofdstuk 3
wordt het huidig beleid besproken. In hoofdstuk 4 wordt het effect van de huidige manier van werken
besproken. Gaan we de doelen voor 2010 halen? In hoofdstuk 5 worden de gewenste projecten, acties
en campagnes voor de komende jaren gepresenteerd. In de overige hoofdstukken komen
respectievelijk monitoring, communicatie en financiën aan de orde.
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Hoofdstuk 2 Biodiversiteit in Amersfoort
Waar hebben we het over bij “de biodiversiteit van Amersfoort”? Deze biodiversiteit hangt nauw samen
met het onderliggende landschap. Amersfoort ligt op een kruispunt van drie landschappen; de Utrechtse
Heuvelrug, Gelderse Vallei en Eemland. Op het kruispunt van deze landschappen is een nieuw
landschap ontstaan; de stad.

2.1 Soorten van de Utrechtse Heuvelrug

Blauwe bosbes

Hazelworm

Icarusblauwtje
Zandhagedis
Boommarter

Zandblauwtje

De zuidwestelijke helft van de gemeente Amersfoort is gelegen op de (uitlopers van de) Utrechtse
Heuvelrug. Het gebied is te kenmerken als “hoog en droog”. Kenmerkende vegetatietypen op de
heuvelrug zijn heidevelden, schraalgraslanden en bossen. Zo bestaat de vegetatie op de Stichtse
Rotonde voornamelijk uit droge heide. Voorbeelden van soorten die gebonden zijn aan droge
heidevelden zijn zandhagedis, heivlinder, kommavlinder en blauwvleugelsprinkhaan.
De bermen langs de Rondweg-zuid en de A28 bij Nimmerdor zijn fraaie voorbeelden

van

schraalgraslanden met soorten als zandblauwtje, schapenzuring en biggenkruid. Hier komen ook veel
insecten voor, waaronder hooibeestje, bruin zandoogje, icarusblauwtje, zwartsprietdikkopje, snortikker
en ratelaar.
De meeste bossen op de heuvelrug zijn Eiken-Berkenbossen. Relatief arme bossen met blauwe
bosbes. Op de oude landgoederen zoals Nimmer dor, Randenbroek en Birkhoven zijn oude opstanden
van loofbomen te vinden, meestal met beuk en zomereik. Oudere loofbossen zijn van belang voor een
groot aantal soorten, waaronder diverse loopkevers, dalkruid, salomonszegel, dubbelloof, grote
glimworm, hazelworm, bosuil, boommarter, rosse vleermuis, watervleermuis en franjestaart.
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2.2 Soorten van de Gelderse Vallei.
Grote delen van de stad zijn gebouwd in de Gelderse Vallei, die zich uitstrekt ten zuidoosten en oosten
van Amersfoort. De Gelderse Vallei is een gevarieerd landschap; landgoederen worden afgewisseld met
akkers, bosjes, houtwallen en beekdalen. Het kenmerkende landschap is nu nog zichtbaar in Hooglandwest, Vathorst-Noord en de omgeving van Stoutenburg. Middenin de stad is Landgoed Schothorst als
groene long en herinnering aan het oorspronkelijk landschap bewaard gebleven. Restanten van het
landschap zijn in de vorm van houtwallen nog zichtbaar in het stedelijk gebied (waaronder in het
Waterwingebied, Hoogland en Vathorst).
Door de variatie is het gebied rijk aan amfibieën, (grondgebonden) zoogdieren en vogels. In de
houtwallen komen soorten als braamsluiper en spotvogel voor en diverse soorten zoogdieren,
waaronder

marterachtigen

als

wezel

en

hermelijn.

Voor

vleermuizen

zijn

lijnvormige

landschapselementen van groot belang voor de oriëntatie. In knotbomen huist de steenuil. .
In het stedelijk gebied zijn restanten van de bloemrijke gras- en hooilanden terug te vinden in bermen,
langs oevers en graslanden. Bijvoorbeeld in Park Schothorst en het waterwingebied. Langs de
watergangen in Zielhorst en kattenbroek groeit de rietorchis en langs de Barneveldse beek staan
gewone margriet, gewoon knoopkruid, gewone rolklaver, rode klaver en duizendblad.
De bossen variëren van rijke losbossen zoals op landgoed Coelhorst, Stoutenburg en Schothorst tot het
natte elzenbroekbos. Kenmerkende soorten van het elzenbroekbos zijn bijvoorbeeld zwarte els, grauwe
wilg, hop, bitterzoet en valeriaan. In Amersfoort is elzenbroekbos te vinden in het moeras aan de
Hooglandse Dijk en verder in de natte delen van Coelhorst en Stoutenburg. Kenmerkende soorten in en
langs beken zijn bermpje , ijsvogel, de weidebeekjuffer, kleine egelskop en drijvend fonteinkruid.

Rietorchis

Ijsvogel

Bunzing

Weidebeekjuffer
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2.3 Soorten van het Eemland

Rugstreeppad

Kleine zwaan

Dotterbloem

Grutto

Het uitgestrekte Eemland ligt ten noorden en noordwesten van Amersfoort. Het landschap van de
Eemvallei noemt men een slagenlandschap. Kenmerkend zijn de langgerekte kavels (“slagen”), de
lange rechte ontginningswegen en dijken. Bebouwing is veelal geconcentreerd aanwezig langs deze
wegen en dijken. Vrijwel alle grond is er in gebruik als weide- en hooiland; hier en daar vindt men een
polderbosje of enkele knotwilgen (boerengeriefhout). Eemland is onderdeel uit van het Nationale
Landschap Arkenheem-Eemland.
Graslanden vormen wat omvang betreft het belangrijkste biotoop in Eemland. De meeste graslanden
zijn in gebruik als weiland en hebben een beperkte floristische kwaliteit. Soorten als gewone
koekoeksbloem, dotterbloem en pinksterbloem zijn tegenwoordig zeldzaam geworden. Lokaal duidt het
voorkomen van soorten als muizenstaartje op het voorkomen van zoute kwel. De graslanden zijn van
groot belang voor weidevogels als kemphaan, grutto, tureluur, watersnip en zomertaling. Daarnaast zijn
de polders ‘swinters van groot belang als winterrustgebied voor de kleine zwaan.
De Eempolders zijn doorregen met slootjes, die een eigen en rijk ecosysteem vormen. Lokaal wemelt
het van soorten als kleine modderkruiper en bittervoorn en zelfs de grote modderkruiper komt in het
gebied voor. Ook bedreigde amfibieën als heikikker, poelkikker en rugstreeppad vinden geschikt
leefgebied in de Eempolders.
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2.4 Soorten van de stad

Gele helmbloem

Gierzwaluw

Steenbreekvaren

Dwergvleermuis

Stedelijke gebieden zijn over het algemeen opvallend rijk aan biodiversiteit. Uit diverse onderzoeken
blijkt dat in en direct rond stedelijk gebied de soortenrijkdom vaak veel hoger is dan in het buitengebied.
Niet alleen is het aantal soorten per oppervlakte-eenheid hoger, ook komen relatief veel zeldzame en
bedreigde soorten voor. Dit heeft enerzijds te maken met factoren die gerelateerd zijn aan typische
kenmerken van het stedelijk gebied. Denk hierbij aan de hoge mate van verstening, dynamiek en
transport. Als gevolg van het ‘Urban Heat Island Effect’ kan de temperatuur in de stad tot 10 graden
hoger ligger dan het buitengebied. Anderzijds komen in de stad ook nog soorten voor die horen bij het
oorspronkelijk onderliggende landschap.
De vele bakstenen en betonnen bouwwerken en bestratingen in de stad vormen een surrogaatrotslandschap. De bijbehorende levensgemeenschap bestaat dan ook voor een belangrijk deel uit
soorten van rots- en bergmilieus. Onder de vogels zijn dit specifiek de gierzwaluw, huiszwaluw,
slechtvalk, stadsduif en zwarte roodstaart. Op de kademuren groeien tongvarens, steenbreekvarens,
muurvarens en gele helmbloem. Door de grote dynamiek van het stedelijk gebied en het aanbrengen
van gebiedsvreemde grondsoorten zijn pioniers- en ruderale vegetaties goed vertegenwoordigd. Denk
aan braakliggende terreinen vol klaprozen. Deze vegetaties zijn in belangrijke mate afhankelijk van het
continue proces van sloop en nieuwbouw. Soorten van pioniermilieus zijn gebaat bij dynamiek. Het
stedelijk gebied grossiert daarnaast in adventieven. Soorten die zijn ‘meegekomen’ met de mens en zijn
transport uit andere gebieden. Een voorbeeld van een adventief dier is de zuidelijke boomsprinkhaan,
een soort die mogelijk is meegelift met auto’s vanuit Zuid-Europa. Inmiddels is de soort in veel steden
wijdverbreid en behoort hij tot de algemeenste urbane sprinkhanen. Via het spoor heeft het
bezemkruiskruid de stad bereikt. Als zaad in schapenvachten vanuit Zuid/Afrika naar de Rotterdamse
havens en vervolgens via het spoor verspreid door Nederland.
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2.6 Biodiversiteit in cijfers
In Amersfoort wordt veel onderzoek gedaan naar het voorkomen van flora en fauna. Voor een belangrijk
deel betreft dit onderzoek door vrijwilligers, die in hun vrije tijd de natuur in trekken en gegevens
verzamelen over de aanwezigheid van planten- en diersoorten. Daarnaast vindt onderzoek plaats door
adviesbureaus, veelal in relatie tot geplande (ruimtelijke) ontwikkeling. Door al dit onderzoek ontstaat
een steeds beter beeld van de verspreiding van flora en fauna in de stad Amersfoort. In onderstaande
tabel staat voor enkele soortgroepen aangegeven hoeveel soorten bekend zijn uit Amersfoort ten
opzichte van het totaal in Nederland voorkomende soorten. Uit deze getallen blijkt dat Amersfoort een
aanzienlijke biodiversiteit herbergt.
Aantallen soorten in Amersfoort ten opzichte van de situatie in Nederland van enkele soortgroepen.

Amersfoort

Nederland

percentage

Flora

Ong. 600

1400

Ong. 43%

(Broed)vogels

(ong 80)ong100

(240)315

(30%)32%

Dagvlinders

34

81

42%

Libellen

23

60

38%

Sprinkhanen

20

42

48%

Zoetwater vissen

26

61

43%

Amfibieën

11

16

68%

Reptielen

4

7

57%

Zoogdieren

34

71

48%
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Hoofdstuk 3 Wetten en beleid
In dit hoofdstuk staan de wetten en het beleid op landelijk, regionaal en provinciaal gebied, die direct of
indirect, een bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit. Het gemeentelijk beleid wordt uitgebreid
beschreven, het overig beleid wordt uitvoeriger toegelicht in bijlage 1.

3.1 Natuurwetgeving
Flora en Faunawet
Het doel van de Flora- en faunawet is het instandhouden en beschermen van in het wild voorkomende
planten- en diersoorten.

De Natuurbeschermingswet 1998
De Natuurbeschermingswet 1998 (kortweg: Nbwet) vormt de invulling van de Vogelrichtlijn en de
Habitatrichtlijn en heeft als doel het beschermen en instandhouden van bijzondere gebieden in
Nederland.

3.2 Natuurbeleid
Kaderrichtlijn water
Het doel van de Europese Kaderrichtlijn water (hierna: KRW) is het bereiken een goede grond- en
oppervlaktewaterkwaliteit in 2015 in de gehele Europese Unie.
Ecologische hoofdstructuur
De hoofddoelstelling van het Natuurbeleidsplan (1990, inmiddels vervangen door ‘natuur voor mensen,
mensen voor natuur’, 2000) is de duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke
landschappelijke waarden.
Rode en oranje lijsten
Rode lijsten zijn lijsten met soorten waarvan wordt aangenomen dat negatieve effecten van ingrepen de
gunstige staat van instandhouding relatief gemakkelijk in gevaar brengen. Zij dienen om prioriteiten in
beleid te kunnen bepalen.

3.3 Landschapsbeleid.
Landschapsbeleid is van grote invloed op de biodiversiteit in een gebied.
Nota Ruimte
Doel van dit algemene landschapsbeleid is de “basiskwaliteit” van Nederlandse landschappen
behouden en ontwikkelen.
Nationale Landschappen
Aanvullend beleid voor Nederlandse landschappen die internationaal zeldzaam of uniek zijn.

3.4 Biodiversiteitbeleid
Nationaal Beleidsprogramma ‘Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor altijd’.
In het Beleidsprogramma Biodiversiteit ‘Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor altijd’ staan
de prioriteiten voor de periode 2008-2011 bij het aanpakken van de aantasting van biodiversiteit en het
bevorderen van het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
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Regionaal biodiversiteitbeleid
Het landelijke biodiversiteitsbeleid is (nog) niet uitgewerkt in regionaal beleid. Wel is er regionaal beleid
dat meehelpt aan de conservatie van biodiversiteit in de vorm van aanwijzing en bescherming van
Nationale landschappen. Dit beleid is beschreven in paragraaf 3.2.

Provinciaal biodiversiteitbeleid
De provincie Utrecht is actief in het beschermen van de biodiversiteit door het toepassen van huidige
natuurwet

en

-regelgeving

zoals

beschreven

in

paragrafen

3.1

en

3.2.

Zij

hanteert

soortbeschermingsplannen Ook heeft de provincie Utrecht de leefgebiedenbenadering omarmd in het
Ontwerp-natuurbeheerplan, de opvolger van de natuurgebiedsplannen van de provincie. In het ontwerp
natuurbeheerplan van de provincie Utrecht wordt gesteld dat de leefgebiedenbenadering bijvoorbeeld
kan worden toegepast bij de inrichting van de in dit natuurbeheerplan opgenomen nieuwe natuur (de
kwaliteitsimpuls) of ecologische verbindingszones.

3.4 Beleid gemeente Amersfoort
Landschapsbeleidsplan (1996)
In 1996 is het Landschapsbeleidsplan opgesteld waarin de visie op de meest gewenste ontwikkeling
van de ecologische, visueel ruimtelijke en cultuurhistorische waarden van het buitengebied
wordt verwoord. Het beleid is gericht op versterking van natuur en landschap in Amersfoort. Aansluitend
op het buitengebied schetst het Landschapsbeleidsplan een groen casco van belangrijke
groengebieden in de stedelijke omgeving. Het beleid is gericht op:
● vergroting van de specifieke natuurwaarden door ontwikkeling en beheer van biotopen;
● behoud, herstel en onderhoud van cultuurhistorisch waardevolle kenmerken van de landschappen
in aansluiting op de grote eenheden buiten het gemeentelijk grondgebied.

Groen-Blauwe Structuur (2004)
In de Visie Groen-blauwe Structuur (GBS) beschrijft de gemeente wat de toekomstplannen zijn voor de
parken, bossen, beken en kanalen. De visie geeft een beeld van de gewenste situatie in 2015 en maakt
afwegingen tussen verschillende functies van het landschap, zoals recreatie, natuur en landbouw. De
nadruk ligt op:
-

behoud van landschappen en het karakter van 'groen en blauw' in de stad

-

versterken van natuur en cultuurhistorische elementen

-

voldoende recreatievoorzieningen zoals wandel- en fietspaden, sportvoorzieningen en
volkstuinen

Met de GBS is een integraal beleidskader voor de grote groengebieden in en rond de stad tot stand
gekomen. Als ambitie wordt het behoud van de kwaliteit van en de variatie aan landschappen binnen
en buiten de stad genoemd. De verschillende landschappen rondom de stad, die voor een deel terug
komen in de stad, bieden volop mogelijkheden voor natuurontwikkeling en recreatie. Versterking en het
benutten van deze differentiatie is dan ook het belangrijkste uitgangspunt voor de groen-blauwe
structuur. De flanken van de Utrechtse Heuvelrug, zoals Birkhoven/Bokkeduinen en het gebied Den
Treek/ Henschoten, zijn heel anders dan het vlakke, weidse Eemdal of de kleinschalige
dekzandlandschappen van de Gelderse Vallei, Schans en omgeving.
Daarnaast geldt het vergroten van de biodiversiteit als de belangrijkste ambitie voor de natuur. Het
ontwikkelen van een robuuste structuur van aaneengesloten groengebied is daarvoor van belang.
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Verder moeten kansen voor natuurontwikkeling worden aangegrepen en beoogt de gemeente de natuur
meer de stad in te brengen. Aan de visie GBS zijn 24 uitvoeringsprojecten gekoppeld.

Waterplan Amersfoort (2005)
Het beleid van de gemeente betreft met name het stedelijk gebied en is weergegeven in het “Waterplan
Amersfoort” zoals dat op 1 februari 2005 door de gemeenteraad is vastgesteld. Als onderdeel
van de hierin verwoorde visie zijn “duurzaamheidsprincipes”, voorwaarden en ambities beschreven
en zijn vervolgens per gebied accenten gelegd met behulp van streefbeelden. Verder
sluit het plan nauw aan bij het waterhuishoudingsplan van de provincie en het waterbeheerplan van
Waterschap Vallei & Eem. De ambities die in het Waterplan voor de verschillende deelsystemen worden
genoemd sluiten aan bij de Beleidsvisie Groen-Blauwe Structuur. In het waterplan wordt gewerkt met
verschillende streefbeelden; Water met allure, water voor de wijk en water voor de natuur. De
ecologische waterkwaliteit en natuurvriendelijke oevers komen aan bod in het plan.

Milieubeleidsplan (2008-2011)
In het Milieubeleidsplan staan resultaat gerichte ambities voor 2030 en haalbare doelen voor 2011.
De milieuthema’s zijn gegroepeerd onder drie speerpunten:
1. Gezond en Veilig (traditionele onderwerpen als water, lucht, bodem en geluid)
2. Klimaat en Energie (klimaatverandering en energieverbruik)
3. Natuur en Biodiversiteit (de ecologische kwaliteit)
Als strategie voor het behalen van de ambities wordt samenwerken genoemd. Het bereiken van de
ambities lukt alleen als bewoners en gebruikers van de stad zich ook verantwoordelijk voelen. De
gemeente vervult een nadrukkelijke voorbeeldrol . Daarnaast neemt ze initiatieven te nemen, stimuleert
en biedt mogelijkheden. Communicatie is onmisbaar voor het creëren van draagvlak en betrokkenheid.

Voor natuur en biodiversiteit is als ambitie voor 2030 een goed functionerende ecologische
hoofdstructuur benoemd en een duidelijk waarneembare toename van kenmerkende planten- en
dierensoorten. Het belang van Natuur en biodiversiteit in en rond de stad wordt benadrukt als uitermate
belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving.
Het beleid voor natuur en biodiversiteit in Amersfoort richt zich op de groenstructuur, het beschermen
van soorten en de beleving en toegankelijkheid van natuur voor de bewoners van Amersfoort .
Als specifieke doelstellingen voor 2011 worden genoemd:
• Actief vergroten en beschermen van de biodiversiteit in en rond Amersfoort in het kader van de GroenBlauwe structuur en het Nationaal landschap.
• De ecologische hoofdstructuur is versterkt en uitgebreid (minimaal 50%).
• Versnippering en nivellering van natuur en landschap in en rond Amersfoort is door toepassing van de
Groene Saldoregeling voorkomen.
• De effecten van de flora- en faunawet zijn vertaald naar gemeentelijk niveau.
• De kwaliteit van het leefklimaat is verbeterd.
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Hoofdstuk 4 Ambitie en stand van zaken
4.1 Inleiding
Vanuit de diverse beleidsstukken spreekt de ambitie voor een goed functionerende samenhangende
groenstructuur in en om de stad. Een groenstructuur die zowel een functie voor mensen als voor de
natuur heeft. Dit groen in en om de stad moet zorgen voor een duidelijk waarneembare toename van
kenmerkende planten- en dierensoorten. Om te voldoen aan de doelen van het biodiversiteitjaar moet
de afname van biodiversiteit in 2010 zijn gestopt. Het beleven van natuur en biodiversiteit wordt gezien
als belangrijke kwaliteit van de leefomgeving.
Om deze doelen te bereiken willen we:
-

zelf het goede voorbeeld geven

-

samenwerken met partijen die ook invloed hebben op de biodiversiteit

-

initiatief nemen om anderen te stimuleren tot meer aandacht voor biodiversiteit

De verschillende strategieën om deze ambitie te bereiken worden hieronder besproken en
geëvalueerd.De aanbevelingen in dit hoofdstuk worden in hoofdstuk 5 vertaald naar concrete acties.

4.2 Zelf het goede voorbeeld geven
Werken aan een samenhangende groenstructuur.
e

Door de stadsuitbreidingen van Amersfoort in de 20 eeuw is leefgebied van planten en dieren
verdwenen. Van een stad met ongeveer 20000 inwoners in 1900 is het gegroeid tot een stad met bijna
145.000 inwoners nu. Het bouwen heeft vooral plaatsgevonden in het landschap van de Gelderse vallei.
Na Vathorst-west lijkt de tijd van de grote uitbreidingswijken voorbij. Sinds het eind van de vorige eeuw
is er meer aandacht gekomen voor het versterken en uitbreiden van groengebieden voor natuur en
recreatie. In eerste instantie gericht op het buitengebied (landschapsbeleidsplan), daarna voor de hele
gemeente (Groen Blauwe Structuur). Voor het realiseren van de groen-blauwe structuur is een
meerjaren-programma opgesteld. Nieuwe natuurgebieden zoals Bloeidaal zorgen ervoor dat een aantal
soorten van natte beeknatuur weer terugkomen. Op het Amersfoorts vogelnet komen enthousiaste
meldingen binnen van ooievaar, lepelaar en porseleinhoen. Het realiseren van ecologische
verbindingszones vordert gestaag; de doelstellingen uit het milieubeleidsplan (50% in 2011) worden
gehaald. In de pas aangelegde poelen langs het Valleikanaal worden al voortplantende libellen
waargenomen. Aandacht voor aaneengesloten natuur en faunapassages maakt dat we de das weer
(bijna) binnen de gemeentegrenzen hebben. Ooit een vaste bewoner van onder andere Coelhorst en nu
gelukkig weer bezig met een “comeback”. Binnen de uitvoeringsprojecten van de GBS worden de
kansen voor natuur en biodiversiteit meegenomen. Zo wordt in het Maatweggebied de natuur langs de
Eem versterkt. In het Heiligenbergerbeekdal krijgt de natuur van beken en oude bossen aandacht.
Naast deze succesverhalen blijven er ook aandachtspunten. Reeds gerealiseerd “groen” heeft blijvend
aandacht nodig. Zo vraagt de natuur in Stadspark Schothorst om aandacht. Het behoud van deze
groene long en stukje “oud landschap” binnen de nieuwbouw van Kattenbroek, Zielhorst en Schothorst
krijgt nog steeds veel complimenten. Recent broedvogelonderzoek in het stadspark Schothorst laat
echter zien dat er vergeleken met 1985 zo’n 20 vogelsoorten zijn verdwenen. Vooral de soorten die
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gevoelig zijn voor verstoring (recreatie) en met specifieke biotoop-eisen verdwijnen. Ook de
hazenpopulatie van Schothorst staat onder druk. Het ontbreken van een inrichtings- en beheerplan voor
dit groengebied is al gesignaleerd. Zo ontbreekt in de praktijk een toetsingskader voor ingrepen. Hieruit
leren we dat bij nieuwe projecten een inrichtings- en beheerplan noodzakelijk is. Voor Schothorst wordt
het opgepakt, voor andere projecten blijft het een aandachtspunt.
Naast het vastleggen in een inrichtings-en beheerplan moeten de natuurdoelen een planologische
borging krijgen in het bestemmingsplan. Op het moment is er nog geen eenduidige aanduiding voor de
verschillende typen groen in bestemmingsplannen.

Kansen voor natuur in bouwprojecten
(Planologische) ontwikkelingen bieden de mogelijkheid om de groei van biodiversiteit een impuls geven.
Bij planontwikkeling en uitvoering van projecten kan expliciet nagegaan worden welke kansen er liggen
voor het behoud en de versterking voor de natuurwaarden en daarmee de biodiversiteit.
Voorwaarde voor het benutten van kansen is tijdige inbreng in projecten. Op dit gebied is nog winst te
boeken. Procesafspraken kunnen hierover gemaakt worden in het kader van het optimaliseren van
projectmatig werken.

Inrichting en beheer van gemeentelijk groen
De stad krijgt een steeds grotere rol als het gaat om het behoud van biodiversiteit. 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. Door vlindervriendelijk maaibeheer neemt het aantal
vlinders in de stad weer toe. Door maaien en het inzetten van een schaapskudde worden deze
resultaten bereikt. De monitoring van de bermen laat zien dat er 14 vlindersoorten van onze wegbermen
en graslanden gebruik maken. Dat is een mooi aantal. Het aantal bermen waar de meer kwetsbare
soorten als hooibeestje voorkomen is echter nog maar beperkt. Monitoring laat ook zien dat het
maaibeheer is te optimaliseren. Behalve voor vlinders levert het ook qua planten een beter beeld op. Als
voorbeeld de rietorchissen die steeds vaker langs oevers in kattenbroek en zielhorst staan.
Daar waar mogelijk worden bij (her)inrichting natuurvriendelijke oevers aangelegd. Onderzoek geeft aan
dat deze natuurvriendelijke oevers langs stadswateren leefruimte bieden aan minstens 20 soorten
libellen. Het aanleggen van dit soort oevers moet dan ook blijvend gestimuleerd worden.
Voor draagvlak bij bewoners is communicatie over het “hoe en waarom” van dit soort beheer belangrijk.
Van meer natuurlijk bosbeheer binnen de gemeente en in de gebieden om ons heen profiteren veel
vogelsoorten en bijvoorbeeld ook de boommarter. De laatste heeft op Rusthof jongen voortgebracht.
Het borgen van dit beheer in beheerplannen blijft belangrijk. Voor veel vogelsoorten is het juiste beheer
van bosplantsoen van belang. Het opstellen van de gedragscode flora-en faunawet en de implementatie
daarvan biedt kansen voor kleine positieve maatregelen. Bij de implementatie is samenwerking met de
partijen die betrokken zijn bij het groenbeheer van groot belang.

Soortspecifieke maatregelen
Door in te spelen op specifieke eisen van soorten aan hun leefomgeving kan een soort voor de stad
behouden worden. Zo is het beheer van de kademuren gericht op het behoud van de waardevolle
muurvegetatie zoals steenbreekvaren en gele helmbloem. Het leefgebied van muurplanten kan
minstens verdubbeld worden als ook particulieren er aandacht aan besteden. Door voorlichting kan dit
bereikt worden.
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Bij de herinrichting van watergangen worden diepere delen uitgegraven voor overwinteringsplekken van
vissen. Op de Stichtse rotonde leeft nog een kleine populatie zandhagedissen. Door het beheer
specifiek te richten op het behoud van deze soort wordt geprobeerd de populatie te versterken. Bij het
beheer van de groengordel Soesterkwartier is extra aandacht voor de sleedoornpage.
Door het groeien van de stad zijn er ook projecten die een negatief effect hebben op soorten. Met de
aanleg van de Kersenbaan verdwijnt er belangrijk leefgebied van de hazelworm. Een beschermingsplan
moet ervoor zorgen dat een gezonde populatie binnen de stad blijft behouden. Voor een aantal kritische
soorten zou het opstellen van dit soort beschermingsplannen weleens de oplossing kunnen zijn. Door
op gemeenteniveau naar het duurzaam voortbestaan van een soort te kijken kan voorkomen worden dat
iedere kleine ingreep “last” heeft van de nabijheid van zo’n soort.

Flora en Faunawet
Vanaf 2002 is de flora en faunawet in werking getreden. Vooral bij grote projecten is het uitvoeren van
flora- en faunaonderzoek standaard geworden. Bij kleinere projecten wordt het belang van zo’n
onderzoek nog wel eens over het hoofd gezien. En helaas worden er nog steeds sloop-en renovaties
uitgevoerd zonder aandacht voor mogelijk aanwezig vleermuizen in de gebouwen. De eerder genoemde
folder bij de aanvraag van bouwvergunningen kan ook hier een oplossing zijn.
Vooral bij kleine projecten vraagt het uitvoeren van flora- faunaonderzoek relatief veel van de
initiatiefnemer. Onderzocht kan worden of de gemeente daarin kan faciliteren. Wanneer door monitoring
een goed beeld van belangrijke plekken aanwezig is, kan er gericht geadviseerd worden of er
vervolgonderzoek noodzakelijk is,

Meten is weten.
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. Veel informatie is op het
moment al aanwezig. Deze is echter adhoc verzameld in het kader van bouwprojecten of aangeleverd
door vrijwilligers. Om gestructureerd de natuur in Amersfoort te kunnen volgen is een meerjarig
monitoringsplan in voorbereiding. Het verzamelen van informatie gebeurt 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 de Nationale Database
Flora en Fauna (NDFF) biedt weer nieuwe mogelijkheden en moet onderzocht worden.

4.3. Samenwerken met partijen die ook invloed hebben op de biodiversiteit
Kansen voor natuur in bouwprojecten
Naast de gemeentelijke projecten liggen er grote kansen binnen projecten van derden. Zo zou aandacht
voor biodiversiteit bij bouwen tot standaard moeten worden. Inbouwen van nestkasten, groene daken,
vleermuisverblijven en vogelvides zijn kleine investeringen bij de bouw, maar van levensbelang voor
soorten in de stad. Als voorbeeld de vele neststenen die in Vathorst zijn ingemetseld waar de mussen
en koolmezen nu van profiteren. Dat het nu niet altijd gebeurd is geen onwil, maar eerder
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onwetendheid. Investeren in een campagne gericht op “bouwen en biodiversiteit” zal snel vruchten
afwerpen. Voorlichting bij de aanvraag van bouwvergunningen is gewenst.

Een bijzondere fase in een bouwproject is het braak liggen van het bouwterrein. In een stad komen
soorten voor die enkel en alleen voorkomen bij de gratie van een continue of periodieke verstoring
waardoor de successie wordt teruggezet. Braakliggende terreinen zijn bij uitstek een goed voorbeeld
van een plek met veel dynamiek. Op dergelijke terreinen is in de eerste jaren na ontstaan een sterke
toename te zien van biodiversiteit. Helaas worden veel van deze terreinen strak beheerd. Door de
natuur op braakliggende terreinen een paar jaar z’n gang te laten gaan kunnen we waardevolle tijdelijke
natuur de stad in halen. Er lopen in Nederland diverse proeven met dit soort “natuur met
opruimgarantie”.

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). Of een stimuleringsregeling de aanleg van daken
bevorderd zou onderzocht moeten worden.
Voor de bewustwording van biodiversiteit en bouwen kan je denken aan een actie “vleermuiskast kado
bij spouwmuurisolatie”. Ongemerkt verdwijnen er veel verblijfplaatsen voor dwergvleermuizen door het
volspuiten van spouwmuren.

(Her)inrichting bedrijventerreinen
Recent 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). In Amersfoort is bedrijventerrein De Hoef een mooi voorbeeld. Jaren ’90 vorige eeuw is voor
delen van het gebied de vlinder als leidraad genomen voor de inrichting en het beheer. Het IVN zorgde
voor een folder bij deze vlinderroute. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor meer natuur op
bestaande bedrijventerreinen gewenst. Bedrijven kunnen partner worden bij het nemen van
maatregelen.

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. Algemene amfibiesoorten als bruine kikker en kleine watersalamander
profiteren van tuinvijvers. Er zijn mogelijkheden voor vogel –en vlindervriendelijke inrichting, In de stad
zijn egels vrijwel geheel aangewezen op tuinen.
Met het project Vlinderbaan en de stadsvogelcampagne is in het verleden al aandacht gevraagd voor
natuurvriendelijke tuinen. Beide campagnes zijn goed ontvangen. Blijvend aandacht vragen voor dit
onderwerp is gewenst. Vooral bij nieuwe bewoners en in nieuwbouwprojecten is er snel winst te halen.

Grondeigenaren in het buitengebied
Net zoals op landelijke schaal het geval is, gaat het met de soorten in het agrarisch gebied ook in
Amersfoort niet zo goed. Er zijn soorten waarvoor de stad nu een nieuw leefgebied gaat worden.
Sperwers rukken op richting de stad. Zij gaan de kleine zangvogels, die de stad al ontdekt hebben, als
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leefgebied achterna. Voor de rugstreeppad is die keuze minder eenvoudig en deze soort lijkt nu uit ons
buitengebied verdwenen. Ook voor weide-en akkervogels is de situatie kritisch.
Voor het buitengebied liggen er kansen binnen het uitvoeringsplan buitengebied dat als vervolg op de
“visie buitengebied-west” ontwikkeld gaat worden. Van belang is de natuurlijke kwaliteit als onderdeel
van het landschap nadrukkelijk een plek te geven. Welke inrichting is bijvoorbeeld nodig voor het
behoud van weidevogels, akkervogels en vogels van ons cultuurlandschap. Omdat het natuur- en
landschapbeleid gestoeld is op vrijwilligheid en draagvlak in het gebied, is het succes afhankelijk van de
medewerking van grondeigenaren.

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. Onderzoek toont aan dat er een grote
bereidwilligheid is tot het nemen van maatregelen (bijlage 3). Deze bewustwordingscampagnes kunnen
zich richten op zowel kinderen als volwassen.
Vanuit drie locaties, verspreid over de stad Amersfoort, ondersteund het Centrum voor Natuur- en
Milieueducatue (CNME) basisscholen en het voortgezet onderwijs bij het verzorgen van educatie over
natuur en milieu onderwerpen. De producten die worden aangeboden zijn themalessen, leskisten,
tentoonstellingen, materiaalpakketten en duurzame projecten. Hierbij draait het niet alleen om het
aanleren van ecologische veldkennis en begrip van milieuproblemen, maar ook om het opdoen van
vaardigheden. Dan gaat het om het leren waarderen van natuur en milieu, zorg en verantwoordelijkheid
krijgen voor je eigen leefomgeving, leren waarnemen en onderzoeken en verleid worden om je eigen
gedrag te verduurzamen. Een greep uit de leskisten die aandacht hebben voor biodiversiteit zijn: de
keuzekist stadsnatuur, bodemgespuis en kriebelbeestjes, bomen observeren, braakballen, diersporen,
trekvogels en wat leeft er in de sloot. Een aantal themalessen met biodiversiteit als onderwerp is:
overwinteren, voedselketens, bomen over Vathorst vroeger en wateronderzoek.
In het voorjaar van 2010 gaat het educatieproject rondom de ecologische inrichting van het valleikanaal
van start. De leerlingen van de hoogste groepen van het basisonderwijs gaan op ontdekkingstocht naar
het leven van planten, dieren en hun onderlinge relaties. Zij maken kennis met natuurverbindingen en
ervaren dat het belangrijk is dat dieren en planten leefruimte nodig hebben.
Naast het verzorgen van educatie voor het onderwijs vervuld CNME Landgoed Schothorst ook een
functie als bezoekerscentrum. In januari 2010 wordt het vernieuwde centrum geopend met de start van
de tentoonstelling over Linneaus: ‘Beesten en bloemen, hoe zal ik ze noemen?’. Het CNME spoort de
bezoekers ook aan om buiten zelf de natuur te ontdekken; zomaar even een uurtje in de natuur met een
‘tureluurtje’ of met het volgen van een seizoenspad zoals het ‘Vlinderpad’ in mei of het ‘Herfstpad’ in
september. Veel natuurclubs en -verenigingen gebruiken het CNME als locatie om natuuractivteiten te
organsieren, zoals lezingen en excursies. Deze activiteiten worden aan het publiek bekend gemaakt
door middel van de Groene Agenda.
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4.4. Conclusie
De ambities die geformuleerd zijn in het huidige beleid bieden voldoende handvatten om aandacht voor
natuur en biodiversiteit vorm te geven. We hebben de biodiversiteit anno 2010 in beeld en kunnen deze
door monitoring volgen. Met

het programma Groen Blauwe Structuur wordt gewerkt aan een

samenhangende groenstructuur binnen de gemeente Amersfoort en directe omgeving. 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 er echter nog wel winst te halen. 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. Een actieplan dat met regelmaat wordt geactualiseerd en
jaarlijks vorm krijgt in een jaarprogramma. In het volgende hoofdstuk worden de aanbevelingen uit dit
hoofdstuk vertaald naar acties.
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Hoofdstuk 5 Biodiversiteitsactieplan
Op basis van de in hoofdstuk 4 genoemde aandachtspunten formuleren we acties voor 2010 en
volgende jaren.

GEMEENTE

Nr

Project

Samen met

2010

2011

Werken aan een samenhangende groenstructuur.

50 uur + €15.000

20 uur + €15.000

1

X

X

Uitvoeren flora en faunaonderzoek
als

onderdeel

meerjarig

monitoringsplan (in voorbereiding)
2

Initiatief nemen tot een werkgroep

RO (en VTH)

X

“groen in bestemmingsplannen”.
Kansen voor natuur in bouwprojecten

120 uur

3

X

Biodiversiteit

in

GPR-methode

20 uur

voor duurzaam bouwen screenen.
Eventueel

aanvullende

voorwaarden

opnemen.

Mogelijkheid

meeliften

tot

Biodivercity initiatief (pilotproject
LNV
4

Lijst

opstellen

van

soorten

soortbeschermingsplan

gewenst

waarvoor

X

x

X

X

een

is. Voorbeeld Hazelworm
5

Campagne

Bouwen

en

biodiversiteit

RO/PO
Projectontwikkelaars,
woningbouw
Coöperaties

6

Folder

bij

aanvraag

VTH

X

bouwvergunning
Inrichting en beheer van gemeentelijk groen

150 uur + €5000

170 uur

7

X

X

X

X

Optimaliseren maaibeheer.

SB

Het vergroten van de biodiversiteit
in kansrijke bermen; o.a. door het
benoemen van de bermen met de
hoogste

ecologische

potenties.

Evalueren huidige situatie
8

Aandacht

blijven

vragen

voor

natuurvriendelijke oevers
9

Communicatie maaibeheer (reeds

SB

X

in voorbereiding)
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Nr

Project

Samen met

2010

2011

10

Implementatie gedragscode flora

SB,SRO,

X

X

en faunawet in het kader van

begraafplaatsen,

zorgvuldig groenbeheer

groenaannemers
X

X

150 uur + €11.000

60 uur + €15.000

X

X

11

Gedragscode flora en faunawet in
het

kader

van

ruimtelijke

ontwikkelingen
Soort specifieke maatregelen
12

Lijst

van

opstellen

kritische
en

soorten

daar

een

gemeentebreed
beschermingsplan voor opstellen.
13

Notitie ïnheemse bomen en
struiken in Amersfoort.
Informatie over waar welke soort

X

toegepast kan worden en welke
cultivars er geschikt zijn voor de
stad (met behoud eco-waarde)
14

Aandacht voor de honingbij

Gemeente, bewoners,

Er is behoefte aan beschermde of
afgeschermde plekken waar de

grondbezitters

X

algemeen

kasten kunnen staan.
15

Kleiputjes
Vathorst

16
17

18

voor

SB/OBV

X

Poelen in Amersfoort-zuid

SB

X

Implementatie beschermingsplan
hazelworm

SB/grondeigenaren/

Wensenlijst

zwaluwen

voor

in

X

X

bewoners

soorten

X

X

30 uur + €500

50 uur

VTH

X

X

Aandacht voor vleermuizen bij

VTH, PO

X

X

sloop en renovatie

Projectontwikkelaars,

aanleggen in Mapinfo/geopoort.
(Projecten
op
de
plank)
Afhankelijk van vrijkomen geld
uitvoeren.
19

Diverse soortgerichte maatregelen

Flora en faunawet
20

Folder

bij

aanvraag

bouwvergunning (zie ook 6)
21

woningbouw
Coöperaties, burgers
22

Onderzoek
van

naar

leveren

mogelijkheden

van

faunagegevens

flora

X

en
aan

derden.(relatie NDFF)
Meten is weten.
23

In het kader van het meerjarig

Vrijwilligersgroepen,

21

270 uur + €1500

220 uur + €1000

X

X
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Nr

Project

Samen met

2010

2011

X

X

X

X

60 uur + €2500

20 uur + €2500

X

X

Kansen voor natuur in bestaande bouw

40 uur €1500

40 uur

28

?

monitoringsplan

contact

leggen

waterschap, provincie

met (vrijwilligers) organisaties die
gegevens verzamelen.
Invoeren gegevens ECOLOG
Pm. monitoringsplan
24

Onderzoek naar overstap NDFF

Provincie, waterschap

25

Soortgerichte

Vrijwilligersgroepen

cursussen

aanbieden

en

vrijiwilligers

daarmee

mobiliseren

,

bewoners

om

waarnemingen door te geven. Bv.
Libellencursus
Samenwerken met partijen die ook invloed hebben op de
biodiversiteit
Kansen voor natuur in bouwprojecten
26

Campagne

bouwen

en

biodiversiteit (zie punt 6)
27

Braakplan opstellen

Gemeente,

- voor natuurontwikkeling

Projectontwikkelaars,

- en/of Inzaaien om kruidenrijke

woningbouw

plekken te creëren waar mensen

Coöperaties,

ook

bijenvereniging

boeketten

uit

samen

kunnen/mogen stellen;
- en/of inzaaien met een specifiek
bijenmengsel.
Mogelijkheden
stimuleringsregeling groene daken
onderzoeken
29

Actie

vleermuiskast

bij

spouwmuurisolatie
30

Project

Bedrijven,

X

praktijkschool

Natuur

op

Bedrijven

X

X

bedrijventerreinen
Natuur in de achtertuin

(onderdeel

31

X

campagne)
Column in weekblad over natuur
in de achtertuin
32

Cursusavonden

natuurvriendelijk

X

en diervriendelijk tuinieren.
33

Bewoners prikkelen om zelf een
steentje

bij

biodiversiteit

te

dragen

X

aan

(vllermuiskast,

egelhuis met korting?)

22
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Nr

Project

Samen met

Grondeigenaren in het buitengebied
34

Natuur

in

uitvoeringsplan

2010

2011

100 uur

40 uur

RO, grondeigenaren

X

Grondeigenaren,

X

X

Campagne

200 uur

buitengebied west
35

Akkerrandenproject

agrarische
natuurvereniging
Draagvlak voor natuur

600 uur +
€20.000
36

Publiekscampagne in het kader

Bewoners/ CNME/

X

X

bewoners

X

Kinderen

X

X

X

X

Bewoners, SB

X

X

Het realiseren van recreatieve

Bewoners/

X

X

‘ommetjes’ in de stad en het

(in kader GBS)

X

X

X

X

van het Biodiversiteitsjaar 2010
37

Adoptie-soort – soort van de
maand
Met het kiezen (of laten kiezen)
van een adoptiesoort kan de
gemeente

biodiversiteit

een

gezicht geven. De soort vertelt het
verhaal

en

maakt

mensen

betrokken.
38

Diverse

activiteiten

gericht

op

kinderen.
Als vb. Stadssafari’s, kinderen als
ambassadeur, Uitgeven van een
kwartetspel
typische

met

bedreigde,

soorten

voor

de

streek;Nog nader uit te werken
met CNME
39

Buurtbewoners ondersteunen bij
initiatieven

om

bevorderen.

..

stadsnatuur
Relatie

te
met

buurtbudget zoeken???
40

Actie geveltuin!
Licht een stoeptegel en vorm het
om tot mini-voortuin.

41

RO/WSO

buitengebied
42

Aansluiten
CNME.

bij
Lokaal

tentoonstelling
accent

CNME

aan

tentoonstelling toevoegen
431

Investeren in het groene netwerk

Bewoners,
verenigingen

23

groene
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Hoofdstuk 6 Monitoring van resultaten
In paragraaf 4.1. is onder het kopje `meten is weten` al een deel van de monitoring beschreven. Met als
basis een meerjarig monitoringsplan (in voorbereiding) wordt de verspreiding van soorten over
Amersfoort bekeken. Intern wordt deze informatie gebruikt om beleidsdoelen en jaarprogramma´s aan
te scherpen.
Voor de communicatie naar bewoners sluiten we aan bij de monitoring van de gemeente en het
Milieubeleid in het bijzonder. Dit wordt voor het milieubeleid van de gemeente Amersfoort gedaan met
een jaarlijks milieuverslag en een vierjaarlijkse `Milieubalans`.
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Hoofdstuk 7 Communicatie
In 2010 is biodiversiteit speerpunt in de communicatie. Naast de bestaande activiteiten die genoemd zijn
onder Draagvlak voor natuur in paragraaf 4.3 zal er extra aandacht voor het thema biodiversiteit zijn.
Over deze beleidsnota en het Biodiversiteitsactieplan zal niet uitvoerig worden gecommuniceerd, de
projecten en de resultaten daarvan zullen wel aandacht krijgen.. Deze nota en het plan zullen via
internet te raadplegen zijn. Verdere communicatie over het thema biodiversiteit wordt opgepakt in het
kader van de campagne in 2010.
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Hoofdstuk 8 Financiën
Voor de periode 2010 en 2011 is ca. € 56.000 resp. € 30. 000.

nodig om de activiteiten zoals

beschreven in deze nota uit te voeren.
In het BAP is aangegeven welke personele inzet en kosten benodigd zijn per activiteit. Het hierboven
genoemde bedrag is gebaseerd op een enerzijds een eerste globale schatting en anderzijds op de
intentie om het binnen bestaande budgetten en mogelijkheden op te lossen.
Voor uitvoering van de activiteiten in 2010-2012 zal de gemeente enerzijds gebruik maken van reguliere
middelen (formatie en budget) en anderzijds gebruik maken van subsidies. Er is extra personele inzet
beschikbaar om financiën te werven.
Reeds beschikbare middelen uit het Milieubeleidsplan zijn voor 2010 €34.000 en voor 2011 €30.000.
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Hoofdstuk 9 Tot slot
In deze nota is geconcludeerd dat de ambities die geformuleerd zijn in het huidige beleid voldoende
handvatten bieden om aandacht voor natuur en biodiversiteit vorm te geven. We hebben de
biodiversiteit anno 2010 in beeld en kunnen deze door monitoring volgen. De winst die er op allerlei
fronten nog is te halen is vertaald in acties. Acties zowel gericht op de interne gemeentelijke organisatie
als op het aangaan van samenwerking met externe partijen. Deze acties staan genoemd in het
Biodiversiteitsactieplan. De acties voor 2010 krijgen tevens een plek in de campagne voor het
biodiversiteitsjaar 2010.
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BIJLAGE 1 Wetten en beleid
In dit hoofdstuk wordt geïnventariseerd welke wetten en welk beleid op landelijk, regionaal en
provinciaal gebied, direct of indirect, een bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit.

B1.1 Natuurwetgeving
Flora en Faunawet
Het doel van de Flora- en faunawet is het instandhouden en beschermen van in het wild voorkomende
planten- en diersoorten. De Flora- en faunawet kent naast een algemene zorgplicht een aantal
verbodsbepalingen. Alle schadelijke handelingen ten aanzien van beschermde planten- en diersoorten
zijn in principe verboden. De verbodsbepalingen houden onder andere in dat (beschermde) planten niet
geplukt mogen worden. Dieren (beschermd of niet) mogen niet gedood, verwond of gevangen worden.
Ook de plaatsen waar dieren verblijven zijn beschermd. Het uitzetten van dieren of planten in de vrije
natuur is niet toegestaan, net zomin als het kopen of verkopen van (beschermde) planten of dieren, of
producten die van (beschermde) planten of dieren zijn gemaakt. Artikel 75 van deze wet bepaalt dat in
sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden vrijstellingen en ontheffingen van deze
verbodsbepalingen kunnen worden verleend bij bijvoorbeeld ruimtelijke ingrepen of beheersingrepen.
De Flora- en faunawet is een instrument bij de bescherming van de gunstige staat van instandhouding
van alle in het wild voorkomende planten en dieren en verbiedt de introductie van exoten. Daarmee is
het een tevens een instrument dat bijdraagt aan het behoud van de in Nederland bestaande
biodiversiteit.
De Natuurbeschermingswet 1998
De Natuurbeschermingswet 1998 (kortweg: Nbwet) vormt de invulling van de Vogelrichtlijn en de
Habitatrichtlijn en heeft als doel het beschermen en instandhouden van bijzondere gebieden in
Nederland.
De Nbwet kent verschillende soorten beschermde gebieden. De belangrijkste zijn de Natura 2000gebieden en de beschermde natuurmonumenten.
Voor Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te worden opgesteld. Daarin staat o.a. welke
maatregelen nodig zijn om de natuurdoelen te halen en welk (bestaand en toekomstig) gebruik al dan
niet vergunningplichtig is. Voor projecten en handelingen, die negatieve effecten kunnen hebben op
Natura 2000-gebieden en die niet nodig zijn voor of verband houden met het beheer, is een vergunning
nodig. Bij een besluit om een plan (bijvoorbeeld bestemmingsplan, streekplan, waterhuishoudingsplan)
vast te stellen, moet rekening worden gehouden met de effecten op Natura 2000-gebieden en met het
beheerplan. Ook activiteiten buiten het Natura 2000-gebied kunnen vergunningplichtig zijn als er
negatieve effecten door ‘externe werking’ kunnen optreden. Vergunningsaanvragen worden beoordeeld
door het bevoegd gezag. Dit is in principe Gedeputeerde Staten van de provincie waarin een gebied
(grotendeels) ligt. Arkemheen en Groot Zandbrink zijn de Natura 2000-gebieden nabij Amersfoort.

B1.2 Natuurbeleid
Kaderrichtlijn water
Het doel van de Europese Kaderrichtlijn water (hierna: KRW) is het bereiken een goede grond- en
oppervlaktewaterkwaliteit in 2015 in de gehele Europese Unie. Waterbeheerders hebben voor alle
waterlichamen doelen moeten formuleren en nemen nu maatregelen nemen om deze doelen te halen.
De EU controleert op vooraf vastgestelde momenten (2015, 2020) of de doelen gehaald zijn. De ten
doel gestelde waterkwaliteit moet op verschillende manieren geëvalueerd worden. Eén van de manieren
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waarop dit gebeurt, is via het beoordelen van de ecologische toestand waarin het waterlichaam
verkeerd. De maatregelen die de waterkwaliteit moeten verbeteren zullen ook een positief effect hebben
op de biodiversiteit in die wateren. Voor zover oppervlaktewateren in beheer zijn bij de gemeente, is de
toepassing van de KRW relevant voor Amersfoort. De Eem is niet in beheer bij de gemeente Amersfoort
maar zal profiteren van verbeteringen in andere delen van het stroomgebied.
Ecologische hoofdstructuur
De hoofddoelstelling van het Natuurbeleidsplan (1990, inmiddels vervangen door ‘natuur voor mensen,
mensen voor natuur’, 2000) is de duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke
landschappelijke waarden. Deze doelstelling wil het rijk vooral realiseren door een samenhangend
netwerk van natuurgebieden te ontwikkelen: de ecologische hoofdstructuur (EHS). Deze bestaat uit
natuurontwikkelingsgebieden, kerngebieden en verbindingszones. De ecologische hoofdstructuur is een
belangrijk instrument om genenuitwisseling van soorten te bevorderen en daarmee helpt het de
biodiversiteit behouden.
Aanvullend daarop is beleid geformuleerd dat gericht is op doelsoorten. Dit beleid richt zich ook op
soorten die buiten de ecologische hoofdstructuur hun leefgebied vinden.
De provincie Utrecht heeft de EHS ruimtelijk vastgelegd in het Streekplan 2004.
De kwantiteit wordt vooral gestuurd via verwerving en beheer van gebieden en de kwaliteit door het
vaststellen van natuurdoelen in natuurgebiedsplannen.
Rode en oranje lijsten
Rode lijsten zijn lijsten met soorten waarvan wordt aangenomen dat negatieve effecten van ingrepen de
gunstige staat van instandhouding relatief gemakkelijk in gevaar brengen. Zij dienen om prioriteiten in
beleid

te kunnen bepalen en bij het beoordelen van maatregelen en ingrepen bij bijvoorbeeld

ontheffingsaanvragen voor de Flora- en faunawet. Waar het beschermde soorten betreft zal er extra
aandacht aan mitigatie en compensatie moeten worden besteed. Bij niet-beschermde soorten of
soortgroepen kunnen op grond van de zorgplicht extra maatregelen worden gevergd.
Er zijn landelijke Rode lijsten vastgesteld voor paddestoelen, korstmossen, mossen, vaatplanten,
platwormen, land- en zoetwaterweekdieren, bijen, dagvlinders, haften, kokerjuffers, libellen, sprinkhanen
en krekels, steenvliegen, vissen, amfibieën, reptielen, zoogdieren en vogels (LNV 2004).
Een aantal provincies heeft aanvullende provinciale Rode lijsten opgesteld. De provincie Utrecht heeft
een Oranje Lijst samengesteld met soorten die bedreigd worden in hun voortbestaan of gebonden zijn
aan karakteristieke Utrechtse biotopen. Voor een selectie van deze soorten levert de provincie extra
inspanning, onder andere door het opstellen van soortbeschermingsplannen.
Rode en Oranje lijsten ondersteunen de aandacht en zorg voor soorten die een beperkt of groter risico
lopen uit te sterven in Nederland en helpt daardoor bij het behoud van biodiversiteit.

B1.3 Landschapsbeleid.
Het landschap dat wij waarnemen wordt bepaald door natuurlijke en/of menselijke factoren en de
interactie daartussen. De manier waarop wij als mensen met het landschap omgaan is van invloed op
de leefgebieden van planten en dieren. Landschapsbeleid is van grote invloed op de biodiversiteit in
een gebied.
Nota Ruimte
In het rijksbeleid is er een onderscheid tussen het algemene landschapsbeleid en het beleid van
landschappen van nationaal belang. Dit zijn de Nationale Landschappen, de Rijksbufferzones en de
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Nationale Snelwegpanorama’s. Met het algemene landschapsbeleid wil het rijk de “basiskwaliteit”van
Nederlandse landschappen behouden en ontwikkelen.
In de Nota Ruimte is het begrip basiskwaliteit uitgewerkt in de volgende kernkwaliteiten:
•

belevingskwaliteit

•

natuurlijke kwaliteit

•

culturele kwaliteit

•

gebruikskwaliteit

Waarbij het behouden en versterken van de culturele en natuurlijke waarden juist de waardering
(beleving) voor het landschap verhogen.
Nationale Landschappen
Nationale Landschappen zijn Nederlandse landschappen die internationaal zeldzaam of uniek zijn. Ze
zijn kenmerkend voor de manier waarop ons landschap is ontstaan. De bijzondere stukken cultuur en
natuur zijn daarom onlosmakelijk met deze gebieden verbonden. In de Nationale Landschappen wonen
en werken gewoon mensen. Daarin verschillen de Nationale Landschappen van ‘gewone’
natuurgebieden waar dat niet gebeurt. Er zijn ook veel boeren nog actief. Ook liggen er dorpen en
kleinere steden in de Nationale Landschappen. Arkemheen-Eemland is aangewezen als nationaal
landschap. Omdat ook wel kwetsbare soorten een plaats vinden in bijvoorbeeld kleinschalig agrarisch
landschap (bijv. de steenuil) kan de bescherming van dit soort gebieden een bijdrage leveren aan het
behoud van biodiversiteit.

B1.4 Biodiversiteitbeleid
Nationaal Beleidsprogramma ‘Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor altijd’.
In het Beleidsprogramma Biodiversiteit ‘Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor altijd’ staan
de prioriteiten voor de periode 2008-2011 bij het aanpakken van de aantasting van biodiversiteit en het
bevorderen van het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Het beleidsprogramma richt zich vooral op het duurzamer maken van de handel in hout, soja, palmolie,
biomassa en veen. Ook het bevorderen van het duurzaam gebruiken van natuurlijke hulpbronnen in
productieprocessen (onder andere in de landbouw) en het behoud en duurzaam gebruik van
biodiversiteit van zeeën en oceanen behoren tot de prioriteiten. Duurzaam inkopen van de overheid zelf
maakt daar onderdeel van uit. Daarnaast is het versterken van ecologische netwerken is een speerpunt.
Het biodiversiteitbeleid wordt uitgevoerd door onder andere de ministeries van volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) en van landbouw natuur en voedselveiligheid (LNV).
Omdat er een sterke relatie is tussen armoede en de aantasting van biodiversiteit en natuurlijke
hulpbronnen is ook het ministerie van buitenlandse zaken betrokken bij het biodiversiteitbeleid. Het
ministerie van buitenlandse zaken richt zich op

internationale beleidsprogramma’s waarmee de

overheid met name bijdraagt aan het ontwikkelen van duurzame productiemethoden en -ketens. Het
internationale beleid wordt in deze rapportage verder buiten beschouwing gelaten. De accenten die de
overheid legt binnen Nederland op het onderdeel ‘Ecologische netwerken’ zijn onder andere de
evaluatie van de spelregels van de EHS, het afronden van beheerplannen voor Natura 2000-gebieden,
het

vastleggen

van

waterkwaliteit

vastleggen

leefgebiedenbenadering.
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Leefgebiedenbenadering
Na een evaluatie van het soortenbeleid van 2000-2004 is in opdracht van de minister van LNV een
nieuwe

benadering

voor

soortenbeleid

uitgewerkt,

de

leefgebiedenbenadering

(De

leefgebiedenbenadering, Een nieuwe beleidsstrategie voor soorten, 2007). De minister heeft dit
nieuwe beleid laten ontwikkelen omdat wetgeving, de realisatie van de EHS en Natura 2000 en de
uitvoering van diverse soortbeschermingsplannen er op dat moment nog niet in waren geslaagd om
de achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland te stoppen.
De leefgebiedenbenadering streeft ernaar de internationale afspraken voor het behoud van
biodiversiteit na te komen. De manier waarop dit moet gebeuren heeft een ander accent gekregen
dan het beleid dat tot dan toe van kracht was. Maatregelen zijn niet meer specifiek gericht op één
soort, zoals bij de soortbeschermingsplannen het geval was, maar op leefgebieden en groepen van
soorten. Voor een grote groep van bedreigde soorten in een bepaalde omgeving worden activiteiten
gebundeld. Het soortenbeleid verschuift daarmee van een benadering gericht op individuele soorten
naar het creëren en instandhouden van leefgebied voor een grote groep soorten die vergelijkbare
maatregelen nodig heeft. De provincies zijn verantwoordelijk voor de regie over de uitvoering van
het beleid.

Het kabinet zal het beleid uitvoeren door programma’s en door te faciliteren. Het beleidsprogramma
wordt met bestaande middelen gerelateerd aan biodiversiteit uitgevoerd. Het ministerie van VROM heeft
inmiddels een handreiking gemaakt getiteld ‘Biodiversiteit werkt’. De handreiking is bedoeld burgers,
bedrijven, maatschappelijke organisaties of overheden die zich willen inzetten voor het behoud van de
biodiversiteit. Het ministerie van VROM biedt hulpmiddelen voor initiatieven om met verschillende
partijen samen te werken aan biodiversiteit. Er is bijvoorbeeld een stappenplan en checklist voor het
ontwikkelen van gebiedsgericht beleid en biodiversiteit-actieplannen.

Regionaal biodiversiteitbeleid
Het landelijke biodiversiteitsbeleid is (nog) niet uitgewerkt in regionaal beleid. Wel is er regionaal beleid
dat meehelpt aan de conservatie van biodiversiteit in de vorm van aanwijzing en bescherming van
Nationale landschappen. Dit beleid is beschreven in paragraaf 3.2.

Provinciaal biodiversiteitbeleid
De provincie Utrecht is actief in het beschermen van de biodiversiteit door het toepassen van huidige
natuurwet en -regelgeving zoals beschreven in paragrafen 3.1 en 3.2. Ook heeft de provincie Utrecht de
leefgebiedenbenadering

omarmd

in

het

Ontwerp-natuurbeheerplan,

de

opvolger

van

de

natuurgebiedsplannen van de provincie. In het ontwerp natuurbeheerplan van de provincie Utrecht
wordt gesteld dat de leefgebiedenbenadering bijvoorbeeld kan worden toegepast bij de inrichting van de
in

dit

natuurbeheerplan

opgenomen

nieuwe

verbindingszones.
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BIJLAGE 2. Landelijke trends biodiversiteit
Vooral in de twintigste eeuw is de kwaliteit en kwantiteit van de natuur in veel delen van de wereld
achteruitgegaan. Dit is zeker het geval in het druk bevolkte Nederland. De mens heeft hier een
ingrijpende invloed uitgeoefend op de natuurlijke omgeving. Het areaal landbouwgrond en bebouwing is
enorm toegenomen ten koste van de natuur. Er zijn vele wegen die snippers overgebleven natuur
doorkruisen en grondwaterstanden zijn zodanig verlaagd dat natuurgebieden verdrogen. Zware
bemesting zorgde voor te grote voedselrijkdom (eutrofiëring of vermesting) en dit leidde tot het
verdwijnen van veel plantensoorten. Ammoniak die door de veehouderij wordt uitgestoten heeft geleid
tot verzuring van aangrenzende natuurgebieden. De laatste jaren is daarnaast de klimaatverandering
als bedreiging van de natuur daar bovenop gekomen. Veranderingen kunnen zo snel gaan dat de
ecosystemen die niet goed kunnen verwerken.
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)1 rapporteert in de balansen over de feitelijke kwaliteit van
de natuurwaarden en de biodiversiteit in Nederland. In de Natuurbalansen worden ieder jaar de stand
van zaken in Nederland beoordeeld. In toekomstige rapportages over biodiversiteit zal het raamwerk
voor biodiversiteitindicatoren (ontwikkeld in het kader van het biodiversiteitsverdrag) worden toegepast.
Dan wordt aangesloten bij de pan-Europese indicator-systemathiek EBI 2010 (in ontwikkeling).

Natuurbalans 2009
In de Natuurbalans 2009 worden een aantal conclusies getrokken. Een positief punt is dat de
natuurkwaliteit lokaal verbetert. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar aan het terugkomen van zeldzame soorten
in natuurontwikkelingsprojecten. De natuuroppervlakte is toegenomen en de milieudruk is gedaald. Toch
is de kwaliteit in veel gevallen nog slecht.
De natuur- en landschapswaarden in het agrarische gebied nemen zelfs nog steeds verder af. Vanuit
het oogpunt van biodiversiteit is dit een belangrijk aandachtspunt. Het agrarisch gebied is van belang
voor een groot aantal soorten.
Uit de natuurbalans 2009 blijkt verder dat de soorten die de hoogste eisen aan de omgeving stellen,
verder bedreigd raken en daardoor de Rode Lijsten nog steeds langer en ‘roder’ worden. In figuur B2.1
is de huidige mate van bedreiging van soortgroepen in Nederland af te lezen. Per soortgroep is slechts
maximaal 67% niet bedreigd (vaatplanten). Gemiddeld zijn 52% van de soorten gevoelig tot verdwenen.

1

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is in mei 2008 ontstaan door een samenvoeging van het Ruimtelijk

Planbureau (RPB) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP).
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Fig. B2.1 Percentage bedreigde soorten per soortgroep ten opzichte van 1950. (Bron: PBL, LNV) Noot: 1) bron
basisrapport.

De natuurbalans 2009 geeft aan dat de laatste 10 jaar de bedreiging van reptielen, amfibieën, vogels en
dagvlinders is toegenomen. Alleen de bedreiging van zoogdieren is afgenomen. Dit is afgeleid uit het
vergelijken van de rode lijsten van 1994 en 2005
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Daar tegenover staat dat sinds 1992 is de vlinderstand
in Nederland sterk afgenomen is. De laagste waarden
zijn bereikt in 2007 en 2008. Van de 51 gevolgde
soorten nemen er over de hele periode gerekend 14

soorten toe en 29 af. Vooral de zeldzame en bedreigde soorten gaan achteruit.
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BIJLAGE 3. Burgers en biodiversiteit
Landelijke enquêtes laten zien dat mensen redelijk bewust zijn van het brede begrip biodiversiteit en dat
de afname van biodiversiteit als probleem wordt ervaren. Omdat we mogen aannemen dat de bewoners
in de gemeente Amersfoort in grote lijnen net zo denken over biodiversiteit als de gemiddelde
Nederlander worden een aantal van de resultaten van enquête hierna besproken.
Uit de eurobarometer blijkt dat mensen accurate ideeën hebben over de oorzaken van het verlies van
biodiversiteit. Respondenten hebben vervuiling (25%), door de mens veroorzaakte rampen (21%),
intensieve landbouw, ontbossing en overbevissing (19%) en tenslotte klimaatverandering (17%) als
belangrijkste bedreiging voor biodiversiteit aangewezen.
Ook blijkt dat de Nederlandse respondent zich verbonden voelt met mogelijke argumenten die
aangevoerd

worden

biodiversiteit

te

om

behouden.

Figuur B3.1 illustreert waarom
men

biodiversiteit

wil

behouden.
In

het

onderzoek

is

ook

gekeken naar in hoeverre het
verlies van biodiversiteit als
een probleem wordt ervaren.
Het verlies van biodiversiteit
binnen Nederland wordt door
20% als zeer groot probleem
ervaren, 55% als vrij groot

Figuur B3.1

probleem, 17% een niet erg
groot probleem en slechts 2%
vindt het geen probleem.
Uit figuur B3.2 blijkt dat men
zich vooral zorgen maakt over
de toekomst van zichzelf en
diens

kinderen.

Uit

deze

gegevens kan worden afgeleid
dat de Nederlandse burger de
noodzaak

van

het

biodiversiteitsbeleid inziet en
dat

is

voorwaarde

een
voor

belangrijke
het

de

Figuur B3.2

slagingskansen van dit beleid.
Niet alleen is er draagvlak nodig voor het maatregelen die de gemeente zelf zal nemen, ook heeft het
stimuleren van burgers om zelf een steentje bij te dragen grotere kans op succes als zij het belang van
het behoud van biodiversiteit begrijpen.
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