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Aandacht voor biodiversiteit
We willen meer doen aan biodiversiteit. Maar hoe? Met welke inspanningen en
welk budget? En welke ecologische resultaten zijn te verwachten? Welke kant
wilt u op? In deze keuzenota leest u drie mogelijke richtingen:
1. We gaan door op de ingeslagen weg (= huidige BOR)
2. We treffen een paar extra maatregelen (= huidige BOR + laaghangend fruit)
3. We gaan flink aan de slag (= koerswijziging in het BOR)

Wat is biodiversiteit?
Biodiversiteit is letterlijk de ‘soortenrijkdom’ van de natuur. In de praktijk wordt de term biodiversiteit
gebruikt als ander woord voor ‘natuur’. Deels klopt dat natuurlijk. Want: hoe meer verschillende planten diersoorten in een gebied leven, hoe hoger natuurwaarde van dat gebied. Soorten die elkaar in
evenwicht houden, zorgen samen voor een beter evenwicht tussen planten, dieren, bodem, water,
temperatuur etc. En dat geeft bij elkaar meestal ook een gezondere en prettigere leefomgeving voor
de mensen. Maar andersom klopt het niet: Niet iedere vierkante meter extra groen of water levert een
hogere natuurwaarde op. Kwantiteit en kwaliteit zijn dus niet automatisch inwisselbaar.

Hoe versterk je de biodiversiteit?
Biodiversiteit wordt groter wanneer er meer soorten in een gebied kunnen leven. Daarvoor is ook juist
afwisseling nodig, want verschillende soorten stellen verschillende voorwaarden aan hun leefgebied.
Denk aan: hoge of lage beplanting, natte of droge natuur, de bodemsoort, de mate van verstoring, de
afstand tot andere gebieden etc.
Het ideale leefgebied kan per soort verschillend zijn. Iedere soort heeft behoefte aan leefgebied dat
geschikt is voor vijf ecologische voorwaarden. Dat zijn: voedsel, veiligheid, voortplanting, variatie en
verbinding. Per soort is het verschillend hoe die voorwaarden eruit zien en dus ook hoe het ideale
leefgebied eruit ziet. Een vlinder zoekt bijvoorbeeld een bloemrijke weide en een egel heeft de
beschutting van lage takken en struiken nodig. Ook verschilt het ideale leefgebied soms per
levensfase. Een rugstreeppad heeft in het voorjaar een sloot nodig als voortplantingsgebied, maar in
de winter juist een droge plek in het zand om te overwinteren.
Hoe kunnen wij hiervoor zorgen? Wij hebben invloed door:
aanleg/inrichting van de ruimte. Denk aan: groen of verharding, hoge of lage beplanting,
soorten beplanting, onderlinge afstand van groen tot andere natuur, wel of geen waterpartijen,
etc.
beheer en onderhoud. Denk aan de momenten, frequentie en fasering in maai- en snoeiwerk.
Maar ook aan het laten liggen van dode takken en stammen.
toevoegen van hulpmiddelen voor dieren, zoals insectenhotels en kastjes voor vogels, egels
of vleermuizen.
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Wat kunnen wij als gemeente doen?
Als beheerder van het openbaar groen, kiezen wij zelf hoe natuurvriendelijk wij die inrichten en
beheren. Het gaat dan in totaal om ruim 650 ha aan openbaar groen, waarvan de helft binnen de
bebouwde kom. Deze grond is verspreid over woonwijken, parken, bossen, bedrijventerreinen,
infrastructuur etc. Veel kansen dus om daarin op verschillende manieren en momenten iets te
betekenen voor de natuur.
Daarnaast kunnen wij andere grondeigenaren helpen om de natuur op hun terrein te beschermen of te
ontwikkelen. Bijvoorbeeld bewoners en bedrijven met een tuin op eigen grond. Hen kunnen wij helpen
met advies of bijvoorbeeld een groendag. En denk ook aan agrariërs, andere overheden en
natuurorganisaties. Met hen kunnen wij in gesprek gaan over de natuurontwikkeling om gezamenlijke
effecten te bereiken.
Hoeveel we doen, kiezen we zelf. Dat doen we met deze keuzenota. De natuur laat zich niet sturen en
lastig meten. Maar we kunnen onze inspanningen wel zelf kiezen en meten.

Waarom nu een keuze?
Het onderwerp biodiversiteit leeft. In de raadsvergadering van 29 juni 2020 nam u drie moties aan
1
over biodiversiteit. En afgelopen winter verscheen het Deltaplan biodiversiteitsherstel . Dossiers zoals
de stikstofproblematiek en klimaatverandering laten ook zien dat er aandacht nodig is voor
bescherming en ontwikkeling van de natuur.
Tegelijk met deze keuzenota werken wij ook aan een Visie voor de buitenwegen. Ook daarin bekijken
we hoe we kansen voor de natuur kunnen benutten. Om overlap in besluiten te voorkomen, gaat deze
keuzenota allen over het groen binnen de bebouwde kom.

Wat zijn de 3 opties in deze keuzenota?
Optie 1 is doorgaan met wat wij nu doen
Doorgaan met wat we nu doen. Dat klinkt misschien weinig ambitieus, maar dat is het niet als je
bedenkt dat we jaarlijks € 100.000 moeten besparen op het budget voor groenbeheer (opgave vanuit
de Perspectiefnota 2021-2024). Bovendien is het niet zo dat wij nu niets doen om de natuur te
beschermen of dat ons openbaar groen nu géén waarde heeft voor de biodiversiteit.
Optie 2 is het plukken van laaghangend fruit, als kleine plus op het bestaande beleid
Optie 2 betekent dat we de koers uit ons BOR blijven volgen, maar dat we daarnaast ook eenvoudige
extra maatregelen treffen voor de biodiversiteit. Sommige maatregelen zijn eenvoudig door te voeren
en leveren toch een plus voor de natuur. Denk aan het inplanten van de ruimte rond bomen die in
bestrating staan. Dit kost relatief weinig extra geld en levert een flinke verbetering op van het
leefgebied voor vlinders, insecten en vogels. En het geeft extra beplanting. Op deze manier kan met
een lage inzet in budget en uren best wat bereikt worden voor de natuur.
Optie 3 benut alle kansen om de natuur te versterken
Naast de eenvoudige maatregelen, is er meer mogelijk. Dat levert een grotere meerwaarde op voor de
natuur. Bij optie drie doen we grote ingrepen voor een grotere versterking van de biodiversiteit.
Bijvoorbeeld door gazon op flinke schaal om te vormen naar kruiden- en bloemrijk grasland. En door
1
Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een actieplan met aanbevelingen voor het verbeteren van de biodiversiteit in Nederland.
Het plan is geschreven door een samenwerkingsverband van ecologische onderzoeksinstituten, waaronder de universiteit van
Wageningen. Zij maakten dat plan in samenwerking met vele agrarische en natuurorganisaties. Meer informatie over - en een
samenvatting van - het plan is te vinden op www.samenvoorbiodiversiteit.nl.
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meer verbindingszones te creëren voor bijvoorbeeld kleine zoogdieren. Ook kijken we bij optie 3 niet
alleen naar ons eigen groen. We proberen ook bewoners, ondernemers en organisaties te
enthousiasmeren om op hun terrein de biodiversiteit te verbeteren.
In de hoofstukken hierna leest u een uitgebreidere beschrijving van deze drie opties. Daarna volgt een
overzicht van alle afzonderlijke onderdelen.
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Optie 1

We gaan door op de ingeslagen weg

Ons huidige groenbeheer is sterk gericht op netheid, beheerbaarheid en
wensen van bewoners. We hebben eenvoudige plantvakken in woonwijken en
op bedrijventerreinen. En functionele bossen en parken. De
onderhoudsniveau’s en andere beleidskeuzes hierover staan in ons
Beleidsplan Openbare Ruimte 2014-2024(BOR)2. Optie 1 van deze keuzenota
houdt in dat wij die koers aanhouden.

Nette en eenvoudige plantsoenen
In de woonwijken bestaan de plantvakken meestal uit gras met bomen of soms heesters. De
boomspiegels zijn vaak kaal. Vanuit bezuinigingen in het verleden zijn vakken met
onderhoudsintensieve beplanting (zoals rozenstruiken) vervangen door gras. Zeker plantvakken die
machinaal gemaaid kunnen worden, bestaan uit gras. Het gras wordt regelmatig gemaaid en er
groeien geen of weinig bloeiende bloemen. Hierdoor heeft het gras weinig waarde voor insecten,
vlinders of kleine zoogdieren. Uitzondering zijn de plantvakken die zijn omgevormd in het project
‘Kleurrijk groen’. Dit zijn plantvakken waarin, met eenmalig budget, nieuwe planten zijn gezet.
Komende jaren waarschijnlijk minder maaien
In de komende jaren is er € 100.000 per jaar minder budget beschikbaar voor het groenbeheer. Dit
volgt uit de Perspectiefnota 2021-2024. Hierdoor kan waarschijnlijk minder vaak gemaaid worden.
Minder maaien is een kans voor een rijkere biodiversiteit. Meer grassen en (on)kruiden die tot bloei
komen betekent meer diversiteit in plantensoorten. En ook een interessanter leefgebied voor insecten,
die op hun beurt weer voedsel zijn voor andere dieren. Toch moet deze verandering wel in perspectief
gezien worden. Lang gras en meer (on)kruiden betekent niet meteen een mooie kleur- en bloemrijke
weide. Zonder actieve omvorming van het plantvak zullen vooral de (on)kruiden het goed doen op de
bodem van Noordoostpolder.

Bewoners doen mee als zij dat willen
Bewoners die dat willen, pakken zelf de schoffel of snoeischaar. Deze bewoners krijgen hulp van de
gemeente door bijvoorbeeld materiaal en advies. Het gaat meestal om bewoners die andere
beplanting wensen, een hoger onderhoudsniveau of meer voorzieningen (bankjes, bloembakken,
speeltoestellen etc.).
Op dit moment zijn er ongeveer 200 van dit soort bewonersinitiatieven in de openbare ruimte. De
meesten hiervan gaan over het onderhouden van een stukje groen in de eigen straat. Vaak kiezen
deze bewoners zelf de beplanting en onderhouden die daarna (bijvoorbeeld met de hele straat
samen). Maar er zijn ook grotere initiatieven. Zoals het onderhouden van vele plantvakken in een heel
dorp, door een vaste groep vrijwilligers, zoals een groengroep. Of het onderhouden van een speeltuin.
Of het omvormen van een deel van het Emmelerbos tot voedselbos.

2

Beleidsplan Openbare Ruimte 2014-2024 (BOR)
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Functionele bossen en parken
In Emmeloord liggen meerdere parken en bos(stroken). Bijvoorbeeld de wijkparken in De Zuidert, De
Espelervaart en De Erven. Ook in de dorpen zijn bos- en parkachtige plekken te vinden. Bijvoorbeeld
de dorpsbossen en ook het groen rond de begraafplaatsen en de sportvelden.
De parken en bossen hebben een recreatieve functie. Ze bestaan vaak uit wandelpaden, gras, water
en diverse soorten bomen en struiken. De parken en bossen worden goed gebruikt. Er zijn wandel-,
fiets- en soms ook ruiterpaden. En er zijn sport- en speelvoorzieningen en hondenlosloopgebieden.
De bosschages in de parken worden al enigszins ecologisch beheerd. Dode bomen blijven staan
(voor zover het veilig kan) en dood hout blijft liggen. Er is wat gelaagdheid in het bos (bomen, struiken,
gras), maar op veel plekken is de overgang tussen de bossingels en het recreatieve grasveld nog
scherp.
Dood hout en gelaagdheid zijn goed voor de biodiversiteit. Het biedt beschutting en schuilplaatsen. In
oude bomen ontstaan vaak holtes die gebruikt worden door allerlei soorten dieren. Denk aan vogels,
maar ook aan boommarters, vleermuizen en bijen. En ook voor andere soorten zijn oude bomen
belangrijk. Sommige korstmossen hebben bijvoorbeeld lange tijd nodig om zich te vestigen en dat lukt
alleen maar op oude bomen.

Budget & inzet bij optie 1
Deze optie volgt het huidige beleid en past daarom binnen het huidige budget. Wel telt de
bezuinigingsopgave van de komende jaren mee. Die betekent sowieso een verandering in het
groenbeheer en vraagt dus ook om een aanpassing in het beleid daarvoor.

7

Foto’s van het groen zoals het nu is (Afbeelding 1)

Groen in een woonwijk

Groen op een bedrijventerrein

Park

Boomspiegel
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Optie 2

We plukken wat laaghangend fruit erbij

In Emmeloord en de dorpen staan ruim 2000 bomen in de verharding. De grond
eromheen (de boomspiegel) kan al snel meer bijdragen aan de natuur. Dat
gebeurt als we ze inplanten met bijvoorbeeld lavendel. Optie 2 van deze
keuzenota bestaat uit dit soort maatregelen, als aanvulling op het bestaande
beleid uit het BOR. We doen eenvoudige aanpassingen in ons openbaar groen.
En op een logisch moment. Vanzelfsprekend alleen waar het technisch kan en
waar het wenselijk is. En natuurlijk blijven we daarnaast doorgaan met huidige
maatregelen die goed zijn voor de biodiversiteit (zoals beschreven bij optie 1).

Boomspiegels krijgen planten
In de grond rondom de bomen komen winterharde planten, zoals lavendel. Het gaat om bomen die in
de verharding staan (zgn. boomspiegels). We proberen om alle boomspiegels zo in te richten bij
nieuwe wijken of bij renovatie van bestaande gebieden. Daarnaast willen we de helft van alle
bestaande boomspiegels beplanten.
Deze verandering is goed voor insecten, vlinders, vogels en vleermuizen. De bloemen van deze
planten zijn voedsel en schuilplaatsen voor insecten. En die insecten zijn op hun beurt weer voedsel
voor vogels en vleermuizen. De bomen worden op zo dus interessanter voor al deze diersoorten.
Deze verandering vormt een netwerk. Bomen in boomspiegels staan vaak in een vaste structuur,
zoals een hele bomenrij in een straat. Door de boomspiegels aantrekkelijker te maken, maken we dus
ook meteen een netwerk voor insecten en andere dieren.
Deze actie betekent concreet dat wij:
boomspiegels in nieuwe wijken/bij renovatie beplanten, en
ca 500 bestaande boomspiegels beplanten (= ca 25% van het totaal aantal boomspiegels binnen
de bebouwde kom).

Figuur 1 Lavendel in boomspiegels als kleurrijke stapsteen voor insecten.
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Experiment met kruidenrijk gras
We doen een proef met kruidenrijk gras. In deze optie 2 gaan we voorzichtig wat gazon omvormen.
Bijvoorbeeld in een deel van een park of in plantvakken waarvan de bewoners het maaibeheer zelf
willen doen. Kruidenrijk gras is relatief eenvoudig te realiseren. Het vraagt een eenmalige inspanning
om het gazon op te vormen en het maaibeheer aan te passen (aanpassing van het contract, de
planning etc.). Daarna wordt het gras op een andere manier gemaaid.
Bloem- en kruidenrijk gras heeft meer waarde voor de natuur dan gazon. Want bloeiende planten zijn
belangrijk voor vlinders en insecten. Het biedt voedsel, schuilplaatsen en voortplantings- en
overwinteringsgebieden. En als er vlinders en insecten leven, wordt het gebied ook interessanter voor
vogels en kleine zoogdieren, zoals egels. Voor hen biedt het voedsel en variatie. Verder vergroot het
kruidenrijke gras de soortenrijkdom van de planten (de vegetatie). Dat komt doordat de bodem
langzaam verschraald. Dit biedt nieuwe kansen voor zaden die het anders niet redden door
concurrentie van andere soorten.
Met dit experiment verwachten
wij:
2
ca 10.000 m bestaand
gazon om te vormen naar
kruiden- en bloemrijk
grasland
(= 0,5% van al het gazon
binnen de bebouwde kom),
en
het maaibeheer daarop aan
te passen.

Afbeelding 2

Voorbeeld van groen met kruidenrijk gras
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Wij nodigen bewoners uit om mee te doen
Bewoners die dat willen, kunnen (individueel of als groengroep) meehelpen bij het vergroenen van
hun omgeving. Bijvoorbeeld door een boomspiegel te ‘adopteren’ en met zelfgekozen planten te
onderhouden. Of door vogelkastjes, egelverblijven of meer gevarieerde beplanting in andere
plantvakken aan te brengen. Zij krijgen dan van ons de middelen en advies. Het onderhoud ervan
doen zij zelf.
Deze aanpassingen helpen de natuur. Niet alleen de maatregelen zelf, maar ook de ‘willekeurige’
spreiding ervan. Doordat bewoners zelf kiezen of zij meedoen en wat zij willen doen, zal het vanzelf
verschillen opleveren per dorp, per straat of per plantsoen. En variatie is goed voor de natuur. Het is
één van de vijf ecologische voorwaarden.
Om dit aan te kunnen bieden, verwachten wij:
ca 25 bewonersinitiatieven per jaar te ondersteunen met materiaal en advies.

Budget & inzet bij optie 2
Bij deze optie gaan we uit van een voorzichtige aanpak en slimme combinaties. We sluiten zoveel
mogelijk aan bij andere projecten. Denk aan de aanleg van nieuwe wijken of renovatie van bestaande
gebieden. En vooral ook aan de veranderingen die nodig zijn voor een klimaatadaptieve inrichting van
de openbare ruimte. Maar denk ook aan bewonersinitiatieven, de vervanging van de zieke essen en
het project ‘kleurrijk groen’.
Naast die slimme combinaties met andere projecten en budgetten, verwachtten we een paar extra
uitgaven te moeten doen. We denken ca 500 bestaande boomspiegels te kunnen beplanten, jaarlijks
2
25 nieuwe bewonersinitiatieven voor natuur te verwelkomen en ca 10.000 m bestaand gazon om te
vormen. Dit kost ca € 45.000 eenmalig, plus wat uren voor het regelen van die opdrachten en het
aanpassen van het maaibeheer. Daarnaast kost deze optie jaarlijks wat budget en inzet voor het
ondersteunen van nieuwe bewonersinitiatieven.
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Optie 3

We zetten biodiversiteit op de kaart

Meer kruiden- en bloemrijk gras en meer variatie in beplanting. Daarmee wordt
ons groen interessanter voor insecten, vogels en kleine zoogdieren zoals egels.
Het geeft ons groen een ‘plus’ voor de biodiversiteit. Dat is optie 3 van deze
keuzenota. We gaan ons extra inzetten voor de verhoging van de biodiversiteit.
Niet alleen wanneer de kans zich voordoet of voorzichtig als proef, maar als
speerpunt van ons beleid. En niet alleen door naar ons eigen groen te kijken,
maar ook door andere terreineigenaren te stimuleren. Want zo ontstaan grotere
netwerken en meer variatie.

Meer variatie in woonwijken en op bedrijventerreinen
Kruidenrijk gras, meer struiken, vogelkasten en oeverbeplanting. Dit zijn extra’s die de biodiversiteit
van onze gazons vergroten. We vervangen het gras door een bloemrijk graslandmengsel, aangevuld
met struiken van verschillende hoogten. Aan bomen en gebouwen hangen we vogel- en
vleermuiskasten en er komen bijenhotels of takkenhopen in verloren hoeken. De watergangen
voorzien we van oeverbeplanting en waterplanten.
Hiermee worden onze woonwijken en
bedrijventerreinen een volwaardig leefgebied
voor vlinders, insecten, vogels en kleine
zoogdieren. Daarnaast levert het meer variatie
op in plantensoorten. Het bloemrijke grasland
dat weinig en gefaseerd gemaaid wordt, biedt
voedsel, schuilplaatsen en voortplantings- en
overwinteringsgebieden voor vlinders en
insecten. En het vergroot de soortenrijkdom in
de vegetatie. De dichte struiken zijn voor
zoogdieren gedurende het hele jaar geschikt
als verblijfplaats en bovendien kunnen ze zich
veilig verplaatsen. Daarnaast bieden de
struiken voedsel aan dieren door hun bloesem
in het voorjaar en bessen en noten in het
najaar. De waterpartijen worden interessanter
voor libellen en vlinders. Met geschikte
plantensoorten, kunnen libellen en vlinders
zich hier voortplanten. Verder biedt het water
kansen voor vissen en amfibieën en is de
oevervegetatie geschikt als broedgebied voor
watervogels.
Deze aanpassingen vragen om een aantal
acties:
ca 10% gazon omvormen naar kruidenen bloemrijk grasland;
aanplanten van struiken;
takkenrillen en insectenhotels plaatsen;
vogel- en vleermuiskasten plaatsen;
in overleg gaan met het Waterschap over
oever- en waterplanten;
maaibeheer aanpassen.

Figuur 3 Voorbeeld van groen in een woonwijk met
kruidenrijk gras, heesters en waterplanten
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Grotere boomspiegels met gevarieerde planten
De boomspiegels beplanten we met verschillende soorten planten. Daarnaast hangen we vogelkasten
aan de bomen. Waar het kan, vergroten wij de boomspiegels, zodat er meer planten in staan. Dit
betekent dat we trottoirtegels vervangen door beplanting (mits er voldoende ruimte voor het voetpad
over blijft).
Deze aanpassingen helpen de biodiversiteit. De bloemen zijn voedsel en schuilplaatsen voor insecten.
En die insecten zijn op hun beurt weer voedsel voor vogels en vleermuizen. Bomen in boomspiegels
staan vaak in een vaste structuur, zoals een bomenrij langs een straat. Door de boomspiegels
aantrekkelijker te maken, wordt dus ook meteen een netwerk gecreëerd voor – met name – insecten.
Die kwaliteit wordt nog hoger door variatie in beplanting, zodat er het hele seizoen nectar beschikbaar
is.
Deze aanpassing betekent de volgende inzet van ons:
inplanten van boomspiegels en een aantal ervan vergroten en
vogelkasten ophangen.

Afbeelding 4 Voorbeeld van een grotere boomspiegel met planten
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Samen met bewoners en andere partijen aan de slag
Bewoners en ondernemers nodigen wij uit om ons te helpen. En om met ons mee te denken. Zij zijn
welkom om het openbaar groen aan te passen (bijvoorbeeld door een boomspiegel of plantvak te
‘adopteren’). En om mee te denken in een klankbordgroep. Maar wij helpen hen ook om hun eigen
tuin te vergroenen. We moedigen hen aan om bijvoorbeeld vogel- en vleermuiskastjes op te hangen,
een poel aan te leggen of struiken te planten. Hiervoor organiseren we activiteiten, zoals groendagen,
en geven we advies. Vanzelfsprekend in logische combinatie met andere acties, zoals operatie
Steenbreek en groendag/burendag. Via de klankbordgroep delen zij hun ervaringen en denken mee
over nieuwe activiteiten voor bewoners of in de openbare ruimte.
Deze aanpassingen helpen de natuur. Hoe meer leefgebied voor planten en dieren, hoe meer ruimte
er voor hen is om zich te ontwikkelen. Daarnaast is de variatie waardevol. Iedere tuineigenaar maakt
zijn eigen keuzes. De één legt een poel aan, de ander hangt een vogelkastje op. Die verschillen
versterken de variatie van het leefgebied. En variatie is één van de vijf ecologische voorwaarden. En
doordat bewoners zelf kiezen of zij meedoen en wat zij willen doen, zal het vanzelf verschillen
opleveren per dorp, straat of plantsoen.
Ook met andere organisaties werken wij graag samen aan een hogere biodiversiteit. Daarom sluiten
wij ons aan bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Onze inzet voor de openbare ruimte, kan bijdragen
aan grotere netwerken. Denk aan onze bermen en sloten langs de buitenwegen die een verbinding
kunnen vormen tussen bossen, watergangen en agrarische terreinen (hierover leest u meer in de
Visie buitenwegen die dit najaar in de raad komt).
Om dit uit te voeren, zullen wij dit moeten doen:
oprichten en faciliteren van een klankbordgroep;
acties organiseren/aanvullen waarin bewoners hun eigen tuin vergroenen of openbaar groen
adopteren;
aansluiten bij ‘Deltaplan Biodiversiteitsherstel’ en afspraken en plannen maken met andere
organisaties.
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Groene lagen in bossen en parken
De parken krijgen ‘groene lagen’. Dit betekent meer variatie in hoge en lage beplanting en geleidelijke
overgangen daartussen. Ook kiezen we zoveel mogelijk voor inheemse soorten en laten we dood hout
in het bos liggen.
Groene lagen zijn van ecologisch belang, want zij verhogen de waarde voor plant en dier. Kruiden- en
bloemrijk grasland, kleine groepen solitaire heesters en lage gemengde hagen maken het park een
geschikte verblijfplaats voor meerdere diersoorten. Zeker in combinatie met het water. Het park wordt
interessanter voor insecten, vlinders, vogels en kleine zoogdieren.
Inheemse bomen en zijn een voedselbron voor honderden insectensoorten. En de holtes in dood hout
bieden schuilplaatsen voor allerlei diersoorten, zoals boommarters, vogels en vleermuizen. Ook zijn er
korstmossen die alleen op oude bomen groeien omdat zij lange tijd nodig hebben om zich te vestigen.
Deze aanpassingen in de bossen en parken, betekent:
een deel van het gazon inplanten met struiken;
een deel van het gazon omvormen naar kruiden- en bloemrijk grasland;
enkele aanpassingen in het beheer: a) dood en oud hout in het bos laten, b) exoten selectief
verwijderen (bijv. door omringen) en c) maaibeheer gedeeltelijk aanpassen.

Afbeelding 5 Park met lagen en dood hout
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Groene verbindingszones
We passen groenstroken aan tot volwaardige
verbindingszones. Binnen de bebouwde kom gaat
het dan vooral om brede groenstroken langs wegen
of watergangen, zoals de groenstrook aan de
Boslaan of het groen langs doorgaande fietspaden.
Nu bestaan die stroken vaak uit gras met bomen,
soms in het voorjaar met wat bloembollen ertussen,
maar de rest van het jaar kort gemaaid. We breiden
de variatie in die stroken uit, zodat ze langer en
beter geschikt zijn voor het verspreiden van planten diersoorten. Dit kan bijvoorbeeld door een haag
aan te planten die uit verschillende soorten struiken
bestaat die voedsel en beschutting bieden
(bessendragend, groenblijvend). En het kan door
(een deel van) het gras om te vormen naar kruidenen bloemrijk grasland.
Lange groenstroken (bijvoorbeeld langs wegen of
watergangen) helpen dieren en zaden om zich te
verspreiden. Door losse stukjes groen aan elkaar te
koppelen, ontstaan netwerken. Netwerken die het
leefgebied voor een soort vergroten. Zo kunnen
dieren gemakkelijker hun soortgenoten bereiken
voor voortplanting. Zo verbinden de groenstrook
langs de Boslaan en Espelerlaan het Emmelerbos
met het groen aan de Koningin Julianastraat.
Afbeelding 6 Verbindingsstrook met haag en
kruidenrijk gras
Ook de groenstrook zelf vormt, na omvorming, een
stukje extra leefgebied. Dichte struiken vormen een
geschikte schuilplaats. Daardoor wordt het gebied ook geschikt om een nest te bouwen of als plek
voor een winterslaap.

Verbindingszones maken, vraagt om:
hagen of struiken aanplanten;
een deel van het gazon omvormen naar kruiden- en bloemrijk grasland;
maaibeheer gedeeltelijk aanpassen.

Budget en inzet bij optie 3
Bij deze optie gaan we flink aan de slag. Natuurlijk wel met slimme combinaties, waar dat kan. Maar
met extra inzet waar dat nodig is. We sluiten zoveel mogelijk aan bij andere projecten. Denk aan de
aanleg van nieuwe wijken of renovatie van bestaande gebieden. En vooral ook bij de veranderingen
die nodig zijn voor een klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte, de vervanging van de
zieke essen en het project ‘kleurrijk groen’. Maar naast deze slimme combinaties, investeren we ook
in de projecten die nog niet op de lijst staan, of die anders past over vele jaren aan de beurt zouden
komen.
De uitvoering van deze optie vraag ca € 550.000 voor eenmalige investeringen. Die kunnen verdeeld
worden over meerdere jaren. Bijvoorbeeld verdeeld over drie jaren waarin ca € 185.000/jaar wordt
besteed of over 11 jaren waarin € 50.000/jaar wordt besteed.
Het extensief beheren van het omgevormde terrein zorgt er op termijn mogelijk voor dat er minder
maaiwerk nodig is en toch kleurrijk plantsoenen zichtbaar zijn.
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Menukaart: overzicht van inspanningen en kosten
Optie 1 Doorgaan op de ingeslagen weg (bestaand beleid)
a) Nette en eenvoudige plantsoenen

Bestaand beleid, bestaand budget
(wel met bezuinigingsopgave uit
Perspectiefnota 2021-2024)

b) Bewoners doen mee als zij dat willen
c) Functionele bossen en parken

Optie 2 Laaghangend fruit plukken (als aanvulling op bestaand beleid)
a) Boomspiegels krijgen planten
boomspiegels in nieuwe wijken/bij renovatie beplanten;
ca 500 bestaande boomspiegels beplanten.

€ 55.000 eenmalig voor aanpassen 500
bestaande boomspiegels

b) Wij nodigen bewoners uit om mee te doen
ca 25 bewonersinitiatieven per jaar te kunnen
ondersteunen met materiaal en advies.

€ 250/jaar voor aanschaf van materialen
(vogelhuisjes, beplanting etc.). Daarnaast
ureninzet voor afstemming en advies.

c) Experiment met kruidenrijk gras
2
ca 10.000 m bestaand gazon om te vormen naar
kruiden- en bloemrijk grasland, en
het maaibeheer daarop aan te passen.

€ 15.000 eenmalig voor het omvormen van
gazon naar kruidenrijk gras.
Daarna, op termijn, een mogelijke wijziging
3
van de structurele kosten voor het maaien .

Optie 3

Biodiversiteit op de kaart (nieuwe koers, flink investeren)

a) Meer variatie in woonwijken en op bedrijventerreinen
gazon omvormen naar kruiden- en bloemrijk grasland;
aanplanten van struiken;
takkenrillen en insectenhotels plaatsen;
vogel- en vleermuiskasten plaatsen;
in overleg gaan met het Waterschap over oever- en
waterplanten;
maaibeheer aanpassen.

€ 275.000 eenmalig voor het omvormen
van 10% gazon naar kruidenrijk gras en
aanplanten struiken, plaatsen
insectenhotels etc. Daarna, op termijn, een
mogelijke wijziging van de structurele
kosten voor het maaien.

b) Grotere boomspiegels met gevarieerde planten
inplanten van boomspiegels en een aantal ervan
vergroten;
vogelkasten ophangen.

€ 70.000 eenmalig voor aanpassen 500
bestaande boomspiegels. De helft wordt
daarbij vergroot.

c) Samen met bewoners en andere partijen aan de slag
oprichten en faciliteren van een klankbordgroep;
acties organiseren/aanvullen waarin bewoners hun eigen
tuin vergroenen of openbaar groen adopteren;
aansluiten bij ‘ Deltaplan Biodiversiteitsherstel’ en
afspraken en plannen maken met andere organisaties.

€ 750/jaar voor aanschaf van materialen
(vogelhuisjes, beplanting etc.). Daarnaast
ureninzet voor afstemming en advies,
lobby, netwerken en acties.

3
Of het maaien na de omvorming meer of minder gaat kosten, is nog niet duidelijk. Zie hiervoor ook de paragraaf
‘Onzekerheden’.
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d) Groene lagen in bossen en parken
een deel van het gazon inplanten met struiken;
een deel van het gazon omvormen naar kruiden- en
bloemrijk grasland;
enkele aanpassingen in het beheer: a) dood en oud hout
in het bos laten, b) exoten selectief verwijderen (bijv.
door omringen) en c) maaibeheer gedeeltelijk
aanpassen.

€ 160.000 eenmalig voor het omvormen
van 5% gazon naar kruidenrijk gras en
bosschages. Daarna, op termijn, een
mogelijke wijziging van de structurele
4
kosten voor het maaien .

e) Groene verbindingszones
hagen of stuiken aanplanten;
een deel van het gazon omvormen naar kruiden- en
bloemrijk grasland;
maaibeheer gedeeltelijk aanpassen.

€ 37.000 eenmalig voor het aanplanten van
hagen. (de kosten voor omvorming naar
kruidenrijk gras zijn al in de eerste post
meegerekend).

4

Of het maaien na de omvorming meer of minder gaat kosten, is nog niet duidelijk. Zie hiervoor ook de paragraaf
‘Onzekerheden’.
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Onzekerheden
Deze nota is een inschatting. Op meerdere punten. De natuur laat zich niet
sturen. En ook marktprijzen zijn niet met zekerheid te geven. Verder is ook de
technische uitvoerbaarheid een inschatting.

Het ecologisch effect is een verwachting
De natuur laat zich niet sturen, maar wel enigszins voorspellen. Meer bloeiende planten werken goed
voor insecten en vlinders. En hun aanwezigheid trekt weer vogels en andere dieren aan. Zeker in
combinatie met struiken of hagen. Het is te verwachten dat er meer dieren komen als we de
beplanting aanpassen. Maar of zij komen en in welke aantallen, is niet te regelen. Dat is ook
afhankelijk van toevalligheden en van factoren die niet te beïnvloeden zijn, zoals het verloop van het
seizoen.

De kosten zijn een inschatting
De berekeningen zijn gemaakt met een raming, gebaseerd op actuele prijzen. Toch zal past bij een
werkelijke opdrachtverlening blijken hoe hoog de kosten zijn. Zeker als de uitvoering nog een paar
jaar moet wachten, kunnen de marktprijzen ondertussen veranderen.
Ook het eventuele besparingseffect van extensief beheer (minder maaien) is onzeker. Door de
grondsoort in Noordoostpolder is niet te voorspellen hoeveel maaiwerk er nog nodig zal blijven. Het
2
gaat dan niet alleen over de frequentie van het maaien per m , maar bijvoorbeeld ook over de inzet
van uren, kennis en materieel wanneer een gebied gefaseerd gemaaid wordt. Een andere methode
vraagt een andere berekening.

Het is afwachten hoe de uitvoering verloopt
Waarschijnlijk kunnen de voorgestelde maatregelen niet in álle plantvakken worden uitgevoerd. Soms
zijn technische factoren een beperking. Zo kunnen boomspiegels met veel wortels bijvoorbeeld niet
worden ingeplant. En soms zal nieuwe beplanting niet goed aanslaan op een plek of een moment.
Bijvoorbeeld door de bodemsoort, de hoeveelheid licht/schaduw of door veel/weinig regen in het
eerste zomerseizoen. Verder is vooraf niet duidelijk wat de wensen van de bewoners zijn. Sommigen
zullen het misschien een goede ontwikkeling vinden, maar anderen houden misschien liever de oude
situatie in hun straat of kiezen bij herinrichting liever een andere invulling voor de groenvakken. Met
deze onzekerheden is rekening gehouden in deze nota. Bij optie 2 en 3 is nergens ervan uitgegaan
dat álle gazons of álle boomspiegels worden omgevormd. Bij beide opties is een flinke marge
aangehouden.
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