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VOORWOORD 

Deze folder is het product van een stageonderzoek uitgevoerd in opdracht van Spaarnelanden en is het eindresultaat van een inventarisatie naar biodiversiteit, 

een analyse van verschillende maatregelen ter verbetering van de biodiversiteit, conclusies en discussies.  

Spaarnelanden is het uitvoerende bedrijf van de gemeente Haarlem en binnen haar unit Beheer Openbare Ruimte is Spaarnelanden betrokken bij het 

onderwerp biodiversiteit. Spaarnelanden wilde onderzocht hebben hoe zij, binnen de mogelijkheden en middelen die zij heeft, de biodiversiteit in Haarlem 

kan verbeteren. Het antwoord op dit onderzoeksdoel is verwerkt in het stageverslag ‘Biodiversiteit in Haarlem’ (2021).  

Aan het einde van het stageonderzoek is besloten dat het mooi zou zijn als er een algemeen overzicht zou zijn van de verschillende maatregelen welke in het 

stageonderzoek onderzocht zijn. Dit algemene overzicht is deze biodiversiteitsfolder. De biodiversiteitsfolder is geschreven voor Haarlem maar de 

maatregelen in deze folder kunnen ook toegepast worden in andere steden. De biodiversiteitsfolder kan, op zichzelf, gebruikt worden door gemeenten, 

bedrijven werkzaam in de uitvoering van het openbaar groen en andere grondbeheerders. Voor verdere informatie en verdieping wordt verwezen naar het 

stageonderzoek ‘Biodiversiteit in Haarlem’ (2021). 

De maatregelen voor het verbeteren van de biodiversiteit zijn gegroepeerd in verschillende categorieën en per maatregel wordt kort toegelicht wat de 

maatregel inhoudt en hoe deze kan worden uitgevoerd. De kosten per maatregel worden niet besproken aangezien dit sterk afhankelijk is van de specifieke 

situatie waar en hoe een maatregel wordt toegepast.  

Hopelijk biedt deze biodiversiteitsfolder u inspiratie om zelf aan de slag te gaan! 
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Samenleving,  

voorlichting  

en kennis 
 

Burgers betrekken bij projecten 

Burgers kunnen op verschillende manieren betrokken 

worden bij projecten. Dit kunnen reguliere zaken zijn zoals 

opschoondagen en snoeidagen, maar er kan ook gebruik 

gemaakt worden van ‘citizen science’. Op deze manier kan 

het interesse, enthousiasme en draagvlak groeien.  

Een kleinschalig voorbeeld van citizen science is het 

opzetten van monitoringsprojecten waarbij data wordt 

verzameld op privé terrein of door vrijwilligers.  

Dit soort kleinschalige monitoringsprojecten kunnen 

inzicht geven in de huidige stand van zaken in een bepaald 

gebied en de data kan gebruikt worden om te analyseren 

of bepaalde maatregelen ter verbetering van de 

biodiversiteit effect hebben. 

Monitoring 

Voordat biodiversiteit beschermd of verbeterd kan 

worden moet er eerst onderzocht worden wat waar 

voorkomt en of hier veranderingen in optreden. De 

manier om dit in kaart te brengen is monitoring.  

Monitoring kan onderdeel zijn van citizen science 

maar dit hoeft niet. Er kan ook gebruik gemaakt 

worden van data van externe partijen of er kan zelf 

een monitoringsproject worden opgezet. 

Waarde toekennen aan natuur en informeren 

Biodiversiteit levert ons als mens heel veel op. Maar vaak 

zijn deze effecten niet direct waarneembaar. Om deze 

effecten wel zichtbaar te maken kan er een prijskaartje aan 

deze effecten gehangen worden: er wordt dan aangetoond 

wat deze effecten ons opleveren:  verwaarding. Dit proces 

van verwaarding is een intensief proces en niet gemakkelijk 

om zelf uit te voeren. Wel kan er gebruikt gemaakt worden 

van data welke al bekend is en dit gebruiken in de 

communicatie over waarom biodiversiteit belangrijk is en 

waarom bepaalde maatregelen worden uitgevoerd. Meer 

kennis leidt tot meer begrip en een groter draagvlak. Er kan 

informatie en tips gedeeld worden via social media, 

nieuwsbrieven, op een website, via reclames en op locaties 

doormiddel van informatieborden. 
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Samenleving,  

voorlichting  

en kennis 

Personeel trainen / opleiden 

Goed getraind personeel is een belangrijk vereiste om 

nieuwe maatregelen en werkzaamheden uit te 

kunnen voeren. Personeel kan op verschillende 

manieren getraind worden: het bezoeken van 

vakbeurzen gericht op biodiversiteit, het volgen van 

externe cursussen op locatie, het volgen van 

cursussen binnen de organisatie of door het zelf 

opzetten van een cursus programma.  

Tot doel staat dat alle medewerkers binnen de 

organisatie een basiskennis hebben over het 

onderwerp biodiversiteit.  

Kennis vergaren 

Om de biodiversiteit op een bepaalde locatie te 

kunnen verbeteren is het noodzakelijk om 

kennis te hebben van natuurlijke systemen en 

de mogelijke bedreigingen en problemen van 

deze systemen. Zonder deze kennis kan men 

niet tot een gericht resultaat komen.  

Dit betekent dat het voor de organisatie 

duidelijk moet zijn wat zij voor de biodiversiteit 

willen betekenen en op welke manier. Hier uit 

volgt dat het personeel moet weten waarom zij 

bepaalde werkzaamheden uitvoeren en 

waarom zij deze werkzaamheden op een 

bepaalde manier uitvoeren. 

Kennis delen 

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een stichting welke 

tot doel heeft om de biodiversiteit in Nederland te 

herstellen. De stichting brengt verschillende partners zoals 

universiteiten en hogescholen, gemeenten, onderzoeks-

bureaus, provincies, waterschappen, belangenorganisaties, 

vertegenwoordigers en producenten samen. 

Als organisatie kan besloten worden om partner te worden 

van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel om zo haar eigen 

kennis te delen met een groot platform aan betrokken 

partners. Hier kunnen weer samenwerkingsverbanden uit 

voortkomen. Voor meer informatie over de toelatingseisen 

kan de brochure ‘Partner worden van het Deltaplan 

Biodiversiteitsherstel’ worden geraadpleegd: 

https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/pdf/partner-

worden-van-het-deltaplan-biodiversiteitsherstel.pdf 

https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/pdf/partner-worden-van-het-deltaplan-biodiversiteitsherstel.pdf
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/pdf/partner-worden-van-het-deltaplan-biodiversiteitsherstel.pdf
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Bodem, 

omgeving  

en landschap 

Hoe gezonder, hoe meer divers 

Hoe gezonder een bodem, hoe groter de diversiteit in 

die bodem. De bovenste decimeters van 1m2 meter 

gezonde bodem bevatten rond de 400 regenwormen 

en 20 miljoen aaltjes en in een theelepel gezonde 

grond zijn honderden meters schimmeldraden en 

ruim 10 miljard bacteriën van 10.000 verschillende 

soorten aanwezig. Deze diversiteit zorgt voor 

stabiliteit: er is minder risico op ziekten en plagen en 

snelgroeiende soorten kunnen niet de overhand 

nemen. Deze stabiliteit komt de biodiversiteit boven 

de grond ten goede, de hele cirkel wordt zo beïnvloed.   

Organisaties kunnen eerste stappen nemen door 

vervuilde grond te zuiveren en door compost toe te 

voegen aan ‘oude’ grond.  

Meer dan schaamgroen en natuurinclusief bouwen 

De huidige werkwijze is om bij een nieuwbouw project 

precies de minimale vierkante meters voorgeschreven 

groen aan te leggen. Door niet vanuit deze minimale 

voorgeschreven vierkante meters te werken maar 

door juist natuur onderdeel te maken van het nieuw 

te ontwikkelen gebied komt er meer ruimte voor 

natuur en daarmee meer ruimte voor een grotere 

biodiversiteit. Zo kunnen nieuwe wijken aangelegd 

worden met bijenlandschappen of kunnen nieuwe 

wijken verbonden worden met natuurgebieden door 

het aanleggen van groene vingers. Dit levert een 

diverser, robuuster en groener stadslandschap op. 

Het is per organisatie afhankelijk hoe veel invloed er 

op dit onderwerp uitgeoefend kan worden. Maar er 

kan altijd voor gezorgd worden dat dit principe in het 

achterhoofd gehouden wordt.  

Groene bedrijfsterreinen 

De meeste bedrijfsterreinen in Nederland zijn nog 

flink versteend terwijl er in dit soort gebieden juist 

veel mogelijkheden voor meer biodiversiteit zijn. Zo 

kunnen kleine aanpassingen zoals groene daken, 

groene gevels, rain gardens, extra bomen en wadi’s 

veel effect hebben. Daarnaast blijkt uit onderzoek van 

Wageningen University & Research dat het ecologisch 

beheren van bedrijfsgroen bijdraagt aan het behoud 

van insecten, vogels, amfibieën en andere plant en 

diersoorten.  

De eerste stappen naar groene bedrijfsterreinen 

kunnen klein zijn: muren met beplanting laten 

begroeien of niet gebruikte verhardingen vervangen 

door groen. Grotere stappen kunnen zijn het hele 

landschap van het bedrijfsterrein zo ombouwen dat 

de focus op groen, natuur en biodiversiteit ligt.  
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Bodem, 

omgeving  

en landschap 

Kunstmatige structuren 

Kunstmatige structuren in het landschap 

kunnen een bijdragen leveren aan de 

biodiversiteit. Dit kunnen zowel nieuw 

aangelegde structuren als oude vervallen 

gebouwen zijn welke niet worden 

opgeruimd maar aan de natuur worden 

gelaten. Voorbeelden zijn oude gebouwen 

of oude elementen van een gebouw. Deze 

oude, kunstmatige structuren bieden 

onderdak aan vele insecten, vleermuizen 

en andere kleine dieren.  

Stadslandbouw 

Stadslandbouw kan een bijdrage leveren aan de 

biodiversiteit doordat het vaak kleinschalige en 

gemengde akkerbouw betreft. De bloemen van de 

gewassen trekken insecten zoals zweefvliegen, bijen 

en vlinders aan. Uit onderzoek is gebleken dat er op 

stadsakkers en moestuinen veel meer insecten 

voorkomen dan in het naastgelegen openbaar groen.  

Op locaties waar de ruimte en mogelijkheid is kan 

gekozen worden voor het ontwikkelen van 

stadslandbouw in plaats van het traditioneel inrichten 

van openbaar groen. Stadslandbouw projecten 

kunnen onderhouden worden door vrijwilligers en 

gebruikt worden als onderdeel van 

schoolprogramma’s.  

Natuurvriendelijke oevers 

Natuurvriendelijke oevers zijn goed voor plant en 

dier. Deze oevers zijn vaak een broedplaats waar 

eitjes worden afgezet en jonge dieren opgroeien. Ook 

worden de oevers gebruikt om te schuilen en om te 

jagen op andere dieren. Uit onderzoek door BioMon 

is via DNA-analyses van watermonsters aangetoond 

dat de aanleg van natuurvriendelijke oevers bijdraagt 

aan een meer gevarieerde biodiversiteit.  

Natuurvriendelijke oevers kunnen op vele 

verschillende manieren worden aangelegd. Per 

locatie verschilt welke vorm het beste past en / of 

mogelijk is.  

Groene corridors 

Een van de bedreigingen van de biodiversiteit is 

versnippering. Zowel op grote als op kleine schaal vormt 

versnippering een probleem. Vogels vliegen van het ene 

groene gebied naar het andere maar voor veel andere, niet 

vliegende dieren is dit niet mogelijk en ook planten 

verspreiden zich moeilijker als verschillende groene gebieden 

door wegen en bebouwing van elkaar gescheiden zijn.  

Om versnippering tegen te gaan kunnen groene corridors 

worden aangelegd. Deze corridors verbinden de 

verschillende groene gebieden waardoor er een netwerk 

ontstaat. Verschillende vormen van corridors: lineair 

(aaneengesloten vegetatiestroken zoals heggen, bosbanen 

en oeverbegroeiing), stepping stone (een serie kleine, losse 

leefgebieden), landschapscorridors (diverse aaneengesloten 

landschapselementen).  
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Flora, 

aanplant 

Hoe diverser, hoe stabieler 

Biodiversiteit heeft een stabiliserende werking op 

invloeden die voor verstoring kunnen zorgen in een 

systeem. Verschillende soorten planten hebben 

verschillende wortel- en bladsystemen waardoor ze 

op een andere manier gebruik maken van nutriënten, 

water, lichtinval en de omgeving. Planten kunnen 

profiteren van wat andere planten niet gebruiken en 

de aanwezigheid van een andere soort kan een 

bepaalde soort versterken. Daarnaast kunnen ziekten 

en plagen zich moeilijker verspreiden in een gebied 

dat divers is aangeplant dan wanneer er sprake is van 

monocultuur.  

Als organisatie kan hier rekening mee gehouden 

worden in de keuze van plantmateriaal als een nieuw 

gebied ingericht moet worden (of bij herinrichting).  

Tiny Forest 

Oorspronkelijk in India ontstaan, het Tiny Forest. Een 

dichtbegroeid mini bos ter grootte van een tennisbaan (10x30 

meter) waar 600 bomen van 40 verschillende soorten op zijn 

gepland. De eerste twee Tiny Forest in Nederland zijn in 

Zaandam aangeplant en in 2017 is daar door Wageningen 

Environmental Research elke maand in beide bosjes 

gemonitord op flora en fauna. Uit dat onderzoek blijk dat de 

biodiversiteit in beide bosjes hoger ligt dan in de nabijgelegen 

referentie bossen. Zowel het aantal soortgroepen als ook het 

aantal individuen is hoger in de Tiny Forests. Beide bosjes 

dragen dus bij aan de biodiversiteit van de omgeving.  

Als organisatie kan gekeken worden of er in de gemeente / 

het werkgebied een geschikte locatie is welke als Tiny Forest 

ingericht kan worden. Indien deze plek beschikbaar is kan het 

gebied ingericht worden naar de principes van het Tiny Forest: 

https://natuurgidsencursus-ml.nl/wp-

content/uploads/2019/03/Tiny-Forest_handboek_2019.pdf 

Meerbomen.nu 

De actie meerbomen.nu heeft tot doel om in het 

plantseizoen 2020-2021 1 miljoen bomen te planten. 

Tussen november en maart worden de overtollige 

zaailingen uit verschillende natuurgebieden geoogst en 

weer gepland op hun nieuwe locatie. Op deze manier 

blijft er een grote hoeveelheid aan groen behouden in 

plaats van dat deze verloren zou gaan.  

Als organisatie kan er op alle niveaus meegedaan 

worden; zaailingen aanbieden voor oogst, opslag terrein 

aanbieden en zaailingen op nieuwe locaties plaatsen.  

Fruitbomen en struiken aanplanten 

Fruitbomen en struiken welke echte vruchten dragen 

(en niet de zo genoemde siervruchten) zijn van grote 

bijdrage aan de biodiversiteit. Appel-, peren-, kersen-, 

notenbomen en andere vruchtdragers leveren door 

hun bloesem en vruchten een bijdrage aan de 

voedselvoorziening van insecten, vogels en zoogdieren. 

Naast de voedselvoorziening leveren fruitbomen en 

struiken ook schuil- en nestelplaatsen voor insecten, 

vogels en kleine zoogdieren. Van pagina 51 t/m 55 is 

een overzicht gegeven van vruchtdragende bomen 

welke het goed in de Nederlandse stedelijke omgeving 

doen: https://edepot.wur.nl/174758  

Wilde bloemen inzaaien 

Zonder wilde bloemen geen insecten en 

zonder insecten geen vogels. Sinds 1900 is 

de ruimte voor wilde bloemen zo ver 

afgenomen dat er nu nog maar 6% van 

over is. Door intensivering van de 

landbouw, verstedelijking en de toename 

van infrastructuur in het landschap is er 

steeds minder ruimte overgebleven.  

In en buiten de steden kunnen bermen en 

grasvelden worden omgevormd tot 

bloemrijk gras door zaad van wilde 

bloemen te zaaien. Ook zal het maaibeleid 

op deze delen aangepast moeten worden. 

https://natuurgidsencursus-ml.nl/wp-content/uploads/2019/03/Tiny-Forest_handboek_2019.pdf
https://natuurgidsencursus-ml.nl/wp-content/uploads/2019/03/Tiny-Forest_handboek_2019.pdf
https://edepot.wur.nl/174758
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Flora, 

aanplant 

Groene daken en gevels aanleggen 

Groene daken en gevels creëren meer leefruimte en bieden 

voedsel- schuil- en nestgelegenheid aan veel verschillende 

diersoorten. Groene daken en muren dragen dus bij aan het 

creëren van een groennetwerk en meer biodiversiteit in een 

stad. Daarnaast is het een goede manier om regenwater op te 

vangen en om de lucht te zuiveren. Groene daken kunnen op 

verschillende manieren ingevuld worden. De twee meest 

bekende zijn het sedum- en kruidendak. Groene gevels kunnen 

op vier verschillende manieren worden aangelegd: traditionele 

gevelbegroeiing met klimplanten die wortelen in de grond; 

planten in plantenbakken; planten die wortelen in de wand, met 

watergeefsysteem; planten die wortelen in de wand, zonder 

watergeefsysteem.  

In de reader ecoengineering groene gevels staat per systeem 

een opsomming van de geschikte planten die gebruikt kunnen 

worden: https://edepot.wur.nl/330986 paragraaf 12.  

Bodembedekkers aanplanten 

Bodembedekkers zijn planten die in een korte tijd een 

netwerk vormen van wortels en bladeren en zo grote 

oppervlakten kunnen afdekken. Bodembedekkers 

hebben bijna geen onderhoud nodig en door de dichte 

groeiwijze verhinderen ze de groei van onkruid, is er 

minder water nodig doordat ze de verdamping van 

grondwater tegen gaan en bieden ze bescherming aan 

kleine organismen welke in en op de grond leven. 

Daarnaast dragen bodembedekkers bloemen en 

enkele soorten produceren ook vruchten wat insecten 

en andere kleine dieren aantrekt. Bodembedekkers 

kunnen gepland worden tussen en onder andere 

begroeiing en kunnen gebruikt worden als vervanging 

van gras wat niet intensief belopen wordt.  

Lijst met bodemdekkers en kenmerken: 

https://tuinenstruinen.org/2015/10/02/sterke-

bodembedekkers-als-alternatief-voor-gras/ 

Operatie Steenbreek 

Operatie Steenbreek heeft tot doel om de leefomgeving te 

vergroenen. Dit houdt in dat alle onnodige verharding in 

zowel privé- als openbare ruimten vervangen wordt door 

groen. Het vervangen draagt bij aan een grotere biodiversiteit 

doordat onder andere egels, vogels, vleermuizen, vlinders, 

bijen en andere insecten een groter leefgebied krijgen.  

Als organisatie kan begonnen worden met dit project door 

verhardingen op eigen terrein welke niet verhard hoeven te 

blijven te vervangen door groen.  

Inheems plantmateriaal gebruiken 

De achteruitgang van de biodiversiteit kan onder andere 

worden tegen gegaan door het versterken en uitbreiden van 

bestaande populaties en eventuele herintroductie van 

inheems plantmateriaal. Een deel van onze inheemse fauna is 

volledig afhankelijk van inheemse plantensoorten en vaak is 

het zelfs zo dat de zeldzame fauna afhankelijk is van inheems 

plantmateriaal.  

Bij aanplant van nieuw plantmateriaal kan hier rekening mee 

gehouden worden en kan gekozen worden voor inheems 

plantmateriaal in plaats van uitheems. 

https://edepot.wur.nl/330986%20paragraaf%2012
https://tuinenstruinen.org/2015/10/02/sterke-bodembedekkers-als-alternatief-voor-gras/
https://tuinenstruinen.org/2015/10/02/sterke-bodembedekkers-als-alternatief-voor-gras/
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Flora, 

onderhoud 

Gifvrij werken 

De achteruitgang van de biodiversiteit wordt mede 

veroorzaakt door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 

Bestrijdingsmiddelen veroorzaken onder andere bij insecten 

massale sterfte en resten van bestrijdingsmiddelen zijn zelfs 

in natuurgebieden terug te vinden. Eind 2020 is door de 

rechter besloten om het verbod op professioneel gebruik 

van bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw op te heffen. 

Om de biodiversiteit efficiënt te helpen is het van belang om 

zo min mogelijk, en het liefst helemaal niet meer, gebruik te 

maken van bestrijdingsmiddelen.  

Ecologisch groenbeheer toepassen 

Het uitgangspunt bij ecologisch groenbeheer is het 
op zo’n manier beheren van de groene structuren 
dat daarbij de inheemse flora en fauna centraal 
staan. Ecologisch groenbeheer draagt daarmee bij 
aan goede natuurwaarden en een verbetering van 
de biodiversiteit. Als de juiste keuzes gemaakt 
worden kan ecologisch groenbeheer zelfs 
voordeliger zijn dan traditioneel groenbeheer. 
Ecologisch groenbeheer kan gericht zijn op behoud 
en ontwikkeling van ecologische waarden.  
Als organisatie kan begonnen worden met het 
omvormen van traditioneel beheer naar ecologisch 
groenbeheer.  

Ecologisch maaibeheer 

Op verschillende manieren kan er tijdens het 
maaien van het gras rekening gehouden worden 
met de biodiversiteit. Dit is nodig omdat tijdens de 
traditionele manier van maaien veel kleine dieren 
verloren gaan welke zich in het gras verschuilen en 
er na het maaien een ‘kale vlakte’ overblijft waar de 
dieren niet kunnen overleven. Een van deze 
ecologische manieren van maaien is sinusbeheer. 
Per maaibeurt blijft 40% van het gras en andere 
vegetatie staan en er wordt gemaaid in slingerende 
paden (sinuspaden). Door deze manier van maaien 
blijft er altijd genoeg begroeiing over voor de dieren 
die in het gras leven, kunnen de dieren tijdens het 
maaien naar een veiliger deel met hoog gras 
vluchten en is er ook na het maaien voldoende 
vegetatie over voor alle insecten en andere dieren 
die in en van het gras leven.  

Bladafval ecologisch opruimen 

Bladeren welke niet op wegen en voetpaden 

liggen kunnen het beste niet verwijderd 

worden. Het laten liggen van bladeren creëert 

een beschermend, warm winterdek voor de 

beplanting en functioneert ook als schuil- en 

nestplek voor insecten, egels en vogels. 

Tijdens het ecologisch bladruimen kan 

onderscheid gemaakt worden tussen bladeren 

welke verwijderd moeten worden omdat ze 

gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken en 

bladeren welke kunnen blijven liggen.  

Snoeimateriaal voor houtrillen gebruiken 

Snoeimateriaal van struiken en bomen 

kan in plaats van afgevoerd te worden op 

locatie hergebruikt worden om houtrillen 

van te maken. Houtrillen creëren een 

ondoordringbare barrière voor mensen 

en voorkomen daarmee het platlopen van 

beplanting en dragen bij aan de 

biodiversiteit doordat er in de rillen kleine 

schuilplekken zijn voor insecten en kleine 

zoogdieren. Het hout in de ril wordt 

verteerd waardoor er warmte ontstaat en 

de ril langzaamaan kleiner wordt. Deze 

warme schuilplekken helpen zo 

verschillende dieren de winter door. 
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Flora, 

onderhoud 

Dood hout laten liggen 

De aanwezigheid van dood hout is voor 

onder andere kevers, mieren, vliegen, 

wespen, pissebedden, vleermuizen, vogels, 

paddenstoelen en mossen noodzakelijk om 

te overleven. Hiernaast zijn er nog eens 

vele soorten welke dood hout gebruiken 

om te overwinteren. In  parken en perken 

is dood hout een bron van veel leven. Op 

plekken waar het dode hout niet voor 

gevaar kan zorgen kan besloten worden 

om het hout te laten liggen in plaats van 

het af te voeren.  

Stoepplantjes 

Stoepplantjes zijn kleine, taaie plantjes welke 

tussen stoeptegels groeien, ook wel onkruid 

genoemd. Ondanks hun kleine omvang dragen 

stoepplantjes bij aan de biodiversiteit doordat 

de stoepplantjes vaak andere beplanting zijn 

dan de beplanting in het plantsoen of park. 

Ook trekken ze met hun bloemen insecten aan.  

Het niet (volledig) verwijderen van onkruid kan 

dus bijdragen aan een betere biodiversiteit.  

Beplanting laten verdichten 

Een stedelijke omgeving met kleurrijk en gevarieerd groen is 

een oase voor insecten en andere fauna zoals vogels, 

reptielen en zoogdieren. Belangrijk is wel om aandacht te 

besteden aan het creëren van voldoende nest- en 

schuilgelegenheden. Dichte beplanting biedt 

nestgelegenheid en hoge bomen worden gebruikt om in te 

schuilen. Maar te dichte begroeiing zal een averechts effect 

hebben aangezien deze beplanting geen invlieggaten heeft 

en het voor dieren lastig is om zich in deze beplanting te 

verplaatsen en zichzelf in veiligheid te brengen.  

Het is dus belangrijk om beplanting niet te strak te 

onderhouden maar juist voller te laten groeien zonder dat de 

beplanting voor dieren ondoordringbaar wordt.  

Exoten bestrijden 

Invasieve exotische plantensoorten zijn planten welke van nature niet in Nederland 

voorkomen. Doordat natuurlijke vijanden zoals bacteriën, schimmels, insecten en 

concurrenten plantensoorten in Nederland niet voorkomen kunnen deze exoten zich makkelijk 

en snel vermeerderen. Zodra dit gebeurd is er sprake van een invasie. Deze invasieve exoten 

kunnen voor veel schade en overlast zorgen doordat zij woekeren en moeilijk te bestrijden zijn. 

Ze bedreigen en verdringen van nature voorkomende beplanting en creëren zo een 

monocultuur op de plaats waar zij groeien. Dit zorgt voor een achteruitgang in de biodiversiteit.  

Elke beheerder is verplicht om invasieve soorten welke op de Unielijst staan te bestrijden.  

Inventarisatie van het voorkomen van de soorten is nodig en per soort moet onderzocht 

worden wat de beste manier is om deze te bestrijden. 

Lijst invasieve soorten Unielijst met per soort een doorklik naar een pdf met meer informatie 

over die soort: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-

exoten 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten
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Insecten 

Vlindervriendelijk landschap creëren 

Vlinders staan net zoals de bijen onder druk. Zowel hun 

leefgebied als voedselvoorziening nemen af en in 

Nederland staat meer dan de helft van de vlinders op de 

Rode Lijst. De meeste vlindersoorten zijn kieskeurig en 

gebruiken de nectar van een aantal specifieke planten. 

Het is belangrijk om hier rekening mee te houden en 

gevarieerde nectarplanten aan te bieden. Een overzicht 

van welke vlinder welke plant gebruikt: 

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-

vlinders/vlinderplanten  

Rupsen zijn nog kieskeuriger dan de volwassen fase van de 

vlinders. De meeste soorten leggen hun eitjes dan ook op 

de plant welke de rupsen later zullen eten (de waardplant 

van de vlinder). Meestal zijn dit wilde plantensoorten. Een 

gedetailleerde lijst met welke rups van welke plant eet: 

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-

vlinders/planten-voor-rupsen  

Vlinders hebben daarnaast warmte van de zon nodig om 

te kunnen vliegen. Deze pakken zij het liefst op beschutte 

plekjes zoals in de luwte van struiken, heggen, houtwallen 

en bosranden. Deze beschutte plekjes hebben vlinders 

ook in de winter nodig als zij in winterrust gaan. Deze 

beschutting kunnen de vlinders vinden tussen snoeihout 

en in dode en droge plantenresten. Vlinders kunnen in de 

winter extra ondersteund worden door vlinderkasten te 

plaatsen. Specifieke informatie over vlinderkasten: 

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-

vlinders/vlinderkastje 

Insectenhotels plaatsen 

Insectenhotels bieden ondersteuning aan verschillende 
insecten. In de basis zijn ze simpel: een aantal geboorde 
gaten in stukken hout en gebundelde holle stengels in de 
zon bieden een fijne schuilplaats. Een specifieke vorm van 
insectenhotels zijn de bijenhotels. Deze bijenhotels worden 
gebruikt door wilde bijen (dit zijn bijen welke niet door een 
imker worden verzorgd. Spaarnelanden heeft zelf 
insectenhotels ontwikkeld welke achter een verkeersbord 
zitten. Dit zijn dus kleine / handzame insectenhotels die 
daardoor goed in de stedelijke omgeving passen: 
https://www.spaarnelanden.nl/actueel/2020/05/04/uniek
-concept-bamboeverkeersborden-met-insectenho  

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/vlinderplanten
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/vlinderplanten
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/planten-voor-rupsen
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/planten-voor-rupsen
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/vlinderkastje
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/vlinderkastje
https://www.spaarnelanden.nl/actueel/2020/05/04/uniek-concept-bamboeverkeersborden-met-insectenho
https://www.spaarnelanden.nl/actueel/2020/05/04/uniek-concept-bamboeverkeersborden-met-insectenho
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Insecten 

Bijenlandschap creëren 

In Nederland leven ruim 358 soorten verschillende bijen. Met veel van 
deze soorten gaat het slecht, vooral met wilde bijen. Deze wilde bijen 
worden niet door imkers verzorgd en zijn afhankelijk van wat het 
landschap te bieden heeft. De laatste jaren zijn hun opties achteruit 
gegaan: er zijn minder bloemen beschikbaar voor voedsel en minder 
rommelige plekjes voor nestmateriaal en nestplek. Om wilde bijen te 
ondersteunen is meer nodig dan bloemenmengsels zaaien. Zij hebben 
een gebied nodig wat is ingericht voor verschillende bijensoorten waar 
zij zowel voedsel als nest-plekken en materiaal kunnen vinden.  
Als organisatie kan hier een bijgedragen worden door een gebied 
bijvriendelijk te gaan inrichten. Dit hoeft niet in 1 keer maar kan stap 
voor stap gedaan worden. Specifieke inrichtingsinformatie kan 
verkregen worden uit de folder: https://www.bijenlandschap.nl/wp-
content/uploads/2020/04/Rapport-11-bijenlandschap-A4-maart2020-
v01-digi.pdf paragrafen 3 en 4.  

Bijvriendelijk beheer 

Door over te stappen van traditioneel beheer van bermen en 
openbaar groen naar bijvriendelijk beheer kan groot resultaat 
behaald worden. Het bijvriendelijk beheer zorgt ervoor dat er 
vanaf het begin van het voorjaar tot het einde van het najaar 
voldoende bloemen beschikbaar zijn voor bijen. Van belang is 
dat de bloemen de kans krijgen om zaad te maken en 
verspreiden. Bijvriendelijke bermen en openbaar groen wordt 
daarom maar 2 keer per jaar gemaaid. Het maaien gebeurt na 
het bloeien en het maaisel blijft 2 tot 3 dagen liggen zodat 
zaad kan vallen. Het afvoeren van maaisel is belangrijk zodat 
de bodem verschaalt en er meer verschillende plantensoorten 
kunnen groeien. Groene Cirkels en Bijenlandschap hebben 
alle informatie en de kosten en baten verwerkt in een 
informatiefolder: http://www.bijenlandschap.nl/wp-
content/uploads/2016/06/Bijvriendelijk-beheer-brochure-
10-digi.pdf 

https://www.bijenlandschap.nl/wp-content/uploads/2020/04/Rapport-11-bijenlandschap-A4-maart2020-v01-digi.pdf
https://www.bijenlandschap.nl/wp-content/uploads/2020/04/Rapport-11-bijenlandschap-A4-maart2020-v01-digi.pdf
https://www.bijenlandschap.nl/wp-content/uploads/2020/04/Rapport-11-bijenlandschap-A4-maart2020-v01-digi.pdf
http://www.bijenlandschap.nl/wp-content/uploads/2016/06/Bijvriendelijk-beheer-brochure-10-digi.pdf
http://www.bijenlandschap.nl/wp-content/uploads/2016/06/Bijvriendelijk-beheer-brochure-10-digi.pdf
http://www.bijenlandschap.nl/wp-content/uploads/2016/06/Bijvriendelijk-beheer-brochure-10-digi.pdf
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Overige 

fauna 

Vogelhuisjes en nestkasten 

Door meer en meer functionele 
nieuwbouw is er steeds minder 
nestgelegenheid voor (tuin)vogels. 
Het plaatsen van nestkasten kan 
hiervoor een oplossing zijn. 
Verschillende vogels prefereren 
verschillende soorten huisjes en 
kasten en ook de juiste locatie moet 
per soort vogels worden uitgekozen: 
https://www.vogelbescherming.nl/in
-mijn-tuin/nestkasten/nestkasten-
ophangen  

Roofvogelpalen plaatsen 

Roofvogels jagen op dieren zoals muizen 
en ratten en voorkomen daarmee dat 
deze dieren (die makkelijk voortplanten) 
plagen kunnen veroorzaken en daarmee 
de natuur en biodiversiteit bedreigen. 
Roofvogels hebben hooggelegen plekken 
nodig om het terrein te kunnen overzien 
en zo te kunnen jagen. Door palen van 3 
meter in een open omgeving te plaatsen 
wordt deze behoefte vervuld.  

Vleermuiskasten 

Verschillende soorten vleermuizen 
hebben verschillende behoeften voor 
wat en waar ze eten en slapen. 
Vleermuizen in de stedelijke omgeving 
gebruiken vaak spleten en kieren in oude 
gebouwen. Deze spleten worden gevuld 
bij renovaties en nieuwbouw is vaak 
volledig strak en zonder spleten. Om 
deze vleermuissoorten een plek te 
bieden kunnen nestkasten opgehangen 
worden. Per soort verschilt welke eisen 
er aan een nestkast gesteld worden: 
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites
/default/files/imce/nieuwesite/Winkel/
pdf%20download/Zoogdier%20Vleermui
skasten.pdf  

Faunapassages aanleggen 

In verstedelijkte gebieden zijn veel 
barrières voor grondgebonden dieren en 
vissen. Vooral kleine zoogdieren zoals 
egels en marters ondervinden veel 
blokkades van wegen, paden, bebouwing 
en hekken. Vissen kunnen zich niet 
verplaatsen doordat vele sloten en grotere 
waters niet op elkaar aangesloten zijn. Om 
een goede biodiversiteit te behouden of 
promoten is het van belang dat soorten 
zich makkelijk tussen gebieden kunnen 
verplaatsen. Faunapassages kunnen voor 
specifieke soorten worden aangelegd of 
voor meerdere soortgroepen worden 
ontwikkelend. 

https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/nestkasten/nestkasten-ophangen
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/nestkasten/nestkasten-ophangen
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/nestkasten/nestkasten-ophangen
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Winkel/pdf%20download/Zoogdier%20Vleermuiskasten.pdf
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Winkel/pdf%20download/Zoogdier%20Vleermuiskasten.pdf
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Winkel/pdf%20download/Zoogdier%20Vleermuiskasten.pdf
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Winkel/pdf%20download/Zoogdier%20Vleermuiskasten.pdf
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Overige 

fauna 

Amfibieruigte aanleggen 

Salamanders, kikkers, padden en andere 
amfibieën hebben ruigtes nodig om te jagen 
op hun voedsel, om zich in de winter te 
beschermen tegen de kou en in de zomer 
tegen de hitte. Maar veel van deze ruigtes 
zijn (niet) meer beschikbaar in de stedelijke 
omgeving waardoor amfibieën het moeilijk 
hebben in een stedelijk omgeving.  
Een veilige plek kan gecreëerd worden door 
struiken of andere dichte begroeiing 
rondom vijver of poel te plaatsen en door in 
de winter dood materiaal op de bodem te 
laten liggen.  

Egelhuisjes 

Egels gaan tijdens de koude periodes in de winter 
in winterslaap. Om deze koude periodes goed door 
te komen hebben zij een veilige en warme plek 
nodig. Doordat de openbare ruimte tegenwoordig 
steeds schoner en netter is, zijn er voor egels 
minder plekken waar zij kunnen overwinteren. 
Egels kunnen ondersteund worden door gevallen 
blad tussen de beplanting te laten liggen en door 
egelhuisjes te plaatsen. Ook andere kleine 
zoogdieren zoals eekhoorns maken graag gebruik 
van kleine kasten om daar te schuilen en te slapen.  

Exoten bestrijden 

De bestrijding van invasieve exoten geldt niet 
alleen voor flora maar ook voor fauna. Dieren 
(groot en klein) welke van nature niet in 
Nederland voorkomen vormen een bedreiging 
voor de Nederlandse natuur en biodiversiteit.  
Elke beheerder is verplicht om invasieve soorten 
welke op de Unielijst staan te bestrijden. 
Inventarisatie van het voorkomen van de soorten 
is nodig en per soort moet er onderzocht worden 
wat de beste manier is om deze te bestrijden.  
Lijst invasieve soorten Unielijst: 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-
exoten/unielijst-invasieve-exoten  

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten
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