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Algemene inleiding  
De groene stad zorgt door evenwichtige inzet en gebruik van een coherent netwerk van 
stadsnatuur voor een leefbare, gezonde en economisch vitale omgeving waarin het prettig is 
om te wonen, werken en recreëren.  
 
Het herkennen, erkennen en duurzaam inzetten van de functionele waarden van natuur 
staan hierbij centraal. Door deze functies te stimuleren worden duurzame, natuurrijke, 
toekomstbestendige gebieden gecreëerd. De stad en het achterland lopen in elkaar over en 
vormen zo een geheel.  
 
De totstandkoming hiervan vereist visie, beleid en samenwerkingsverbanden met (andere) 
gemeenten, overheden, bewoners en gebruikers. Natuurwaarden moeten een integraal 
onderdeel worden van beleid en uitvoering. 
 
Afwegingen voor lokale overheden  

 In hoeverre bent u als gemeente bewust van uw directe en indirecte invloed op de 
natuurwaarden in de gemeente? Hoe houden inkoopbeleid, gebruik- en afvalbeleid en 
huisvesting hier rekening mee en in hoeverre zijn de tuinen, daken en gevels van het 
gemeentelijk vastgoed natuurvriendelijk ingericht? In hoeverre zijn naast de economische 
investeringen de kosten, baten en opbrengsten van vergroening meegewogen? 

 In hoeverre is er gekeken naar nieuwe (publiek - private) samenwerkingsverbanden 
waarbij de ruimtes (daken, plantsoenen, etc) beschikbaar worden gesteld aan 
burgerinitiatieven of bedrijven die bereid zijn om deze ruimtes te gebruiken voor duurzame 
investeringen (zonne-energie, pluktuinen, etc.). 

 In hoeverre voldoet het huidige beleid aan de natuur- en biodiversiteitdoelstelling en het 
door uw gemeente nagestreefde imago? Welke huidige beleidsmaatregelen stimuleren 
duurzame benutting van natuurwaarden of houden die juist tegen? 

 In hoeverre worden wettelijke verplichtingen op het gebied van biodiversiteit, 
natuurbehoud en -beheer efficiënt en effectief ingevuld? 

 In hoeverre is de gemeentelijke organisatie ingericht om maximaal profijt te halen uit de 
functionele waarden van de natuur? De effecten van natuur zijn vaak van invloed op 
meerdere beleidsterreinen. Hierdoor kan natuur als een bindende factor gebruikt worden 
met een positief effect op biodiversiteit en samenleving. Zo kunnen stadsparken bijdragen 
aan sociale cohesie en veiligheid, het tegengaan van stress en overgewicht bij jong en 
oud maar tegelijkertijd als klimaatbuffer fungeren, fijn stof afvangen en educatieve doelen 
dienen. 

 In hoeverre worden er eisen gesteld aan nieuwbouw? Is nieuwbouw wel nodig met de 
huidige leegstand en wat wordt er dan aan de leegstand gedaan? Beschikbaarheid van 
grond en ruimte kan worden ingezet om tegemoet te komen aan de behoefte aan rust, 
recreatie, natuur en klimaatbuffers. 

 In hoeverre kan hierbij met (omliggende) gemeenten, andere overheden, burgers, 
bedrijven en maatschappelijke instellingen worden samengewerkt?  
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 In welke biodiversiteit en natuurwaarden kan het best geïnvesteerd worden om in de 
lokale behoefte te voorzien op de korte, midden en lange termijn? In hoeverre kan 
bestaande natuur/ ruimte daarvoor duurzaam worden gebruikt ? 

 Hoe kan bij de instandhouding zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de natuurlijke 
processen om beheermaatregelen en -kosten te voorkomen en spontane natuur te 
creëren, zonder dat dit ten koste gaat van bestaande natuurwaarden? 

 Hoe kan door voorlichting en natuureducatie zowel vanuit de gemeente als in 
samenwerking met burgers, bedrijven, verenigingen en educatieve instellingen het 
draagvlak voor stadsnatuur bij de bewoners worden vergroot? 

 
Kern: Voorstellen in verkiezingsprogramma’s lokale overheden.  

 Biodiversiteit en de daaruit voortkomende diensten en waarden zijn essentieel voor het 
binnen de perken houden van de gemeentelijke kosten. Optimalisering ervan zal bijdragen 
aan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van de gemeente. Nieuwe opdrachten en 
samenwerkingsverbanden zullen een financiële impuls geven aan stad en/of regio en op 
termijn de maatschappelijke kosten beperken. Om hier maximaal winst uit te halen moet 
worden onderzocht hoe de biodiversiteit en ecosysteem diensten hieraan bijdragen en 
hoe deze de kunstmatige (grijze) maatregelen kunnen vervangen. 

 Biodiversiteit en natuurwaarden worden een integraal onderdeel van een nieuwe beleid 
om zo tot meer coherente en kostenefficiënte maatregelen te kunnen komen met de 
natuurlijke potentie van het gebied als basis voor economie, wonen, werken, veiligheid en 
natuur. 

 De gemeente gaat een biodiversiteitteam en/of een gezaghebbende coördinator 
samenstellen. Waar nodig, om financiële of praktische redenen, zal het team bestaan uit 
ambtenaren van andere gemeenten of overheden. Indien nodig zullen externe 
deskundigen worden ingeschakeld. 

 Voor het tot stand komen van het biodiversiteitactieplan zal zoveel mogelijk een 
participatieve gebiedsgerichte aanpak toegepast worden. Belanghebbenden zullen 
worden uitgedaagd tot initiatieven van burgers en bedrijven ter ondersteuning hiervan.  

 Bij de uitvoering zal gekeken worden naar vernieuwende financieringsmogelijkheden. 
Door het in beeld brengen van de belanghebbenden en door de keus van een aanpak met 
burgerparticipatie wordt draagvlak en betrokkenheid gecreëerd. De overheid zal in eerste 
instantie met name een rol spelen als bemiddelaar en vraagbaak en zal zorgen voor 
afstemming. 

 De groen- blauwe dooradering wordt verder geoptimaliseerd waardoor natuur in het 
achterland en in de stads- of dorpskern harmonieus met elkaar worden verbonden. Er 
wordt gestreefd naar ontwikkeling van natuurterreinen in de directe omgeving van de stad 
om het contact tussen stedeling en natuur te vergroten. Optimale inzet en gebruik van de 
natuur zullen tot nieuwe economische impulsen leiden. 

 De roodgroene maatregelen worden geïntegreerd vorm gegeven. Door te investeren in 
groen nemen de waarden van rood (vastgoed) toe en de kosten van onderhoud van rood 
af. Het creëren van meerwaarde zal worden nagestreefd door ook de eigenaren te 
bewegen tot toepassing van functioneel groen op hun vastgoed. Naast groene daken en 
gevels kan dit plaatsvinden door vervanging van kunstmatige afscheidingen door heggen 
en/of het groen (bv bij bedrijventerreinen) beschikbaar te stellen voor maatschappelijke 
doeleinden. 

 Groen in de stad behoeft prioriteit. Voor al het gemeentelijk vastgoed wordt gekeken hoe 
een groener aanzicht verkregen kan worden middels groene daken, gevels, daktuinen of 
door herinrichting van bestaande tuinen. De voorkeur gaat hierbij uit naar inheemse 
soorten die zich zelf binnen de gemeentelijke groen- blauwe dooradering in stand kunnen 
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houden. Waar mogelijk worden burgers, bedrijven en publiekprivate samenwerking 
uitgedaagd om zelf invulling te geven aan de zakelijke realisatie en het beheer. 

 Vergunningen, ontheffingen, subsidies en het medefinancieringsbeleid worden 
onderworpen aan herziening in samenhang met de effecten op de natuur en de 
natuurwaarden.  

 De aanleg van groenstroken, postzegelparken, dak- gevel- en moestuinen wordt 
vergemakkelijkt door versoepeling van regels.  

 Nieuwbouw vindt bij voorkeur plaats binnen de bebouwde omgeving tenzij dit ten koste 
gaat van aanwezige natuurwaarde. Het aanwezige groen zal zoveel mogelijk behouden 
blijven en ingericht worden om te voorzien in een evenwichtige en toekomstbestendige 
leefomgeving.  

 Nieuwe infrastructuur wordt alleen aangelegd als optimalisering van de bestaande 
infrastructuur en ruimtelijke ordening niet in de behoefte kan voorzien. 

 Klimaatbuffers worden gecreëerd door slim gebruik te maken van biodiversiteit en 
ecosysteem diensten in en om de gemeente. Inzet van natuur voor een gezonde stad 
wordt geoptimaliseerd. Door gebruik te maken van natuurlijke fijn stof afvang, 
waterzuivering, sport en recreatiegebieden wordt er een gezonde omgeving gecreëerd die 
bewoners en bezoekers uitnodigt tot gezonde keuzen. 

 Het recht op groen dichtbij huis is een gemeengoed dat behouden en uitgebreid moet 
worden. Gebruikers zullen worden geprikkeld om te kijken welke inrichting maximaal in 
hun behoefte voorziet. Een plantsoen kan zo meerdere functies krijgen als klimaatbuffer, 
kinderspeelplaats, sociale ontmoetingsplaats en educatief onderwerp. 

 De gemeente zal naast de vastgoed- en terreinontwikkeling ook bedrijven en burgers 
stimuleren om groen op hun grond functioneel in te zetten. Inzet van inheemse wilde 
plantensoorten en vegetatie met relatief weinig onderhoud en die bijdragen aan 
klimaatbeheersing, waterregulatie, een gezonde omgeving, instandhouding van inheemse 
soorten, inspelen op recreatie van burgers en die passen bij het imago van de gemeente 
hebben hierbij de voorkeur. Bij aanleg moet al worden rekening gehouden met het 
toekomstige beheer en onderhoud. 

 Bij inzet van biodiversiteit staat verbinden centraal. Verbinden van beleidsterreinen, maar 
ook het verbinden van natuur, bevolkingsgroepen, bedrijven en burgers. 

 Gemeentelijke inkomsten uit biodiversiteit zullen in eerste instantie geïnvesteerd worden 
in optimalisering van de daaruit voorkomende diensten en waarden. Activiteiten van 
burgers en bedrijven die een negatieve invloed hebben op behoud van natuurwaarden of 
resulteren in een onevenredig gebruik en verbruik daarvan worden inzichtelijk gemaakt en 
belast.  

 Groene wetten zijn nodig om een minimum niveau van biodiversiteit en natuurwaarden te 
waarborgen en een optimale duurzame balans van natuurwaarden te realiseren. 

 Milieu-en natuureducatie zijn verantwoordelijkheid en aandachtsvelden voor 
gemeentelijke overheden, inclusief curriculum en programmering, van lager tot middelbaar 
onderwijs en in samenwerking met verenigingen, vrijwilligers en educatieve instellingen. 

 
Bronvermelding, websites, instanties 
Websites met veel, praktische en direct toepasbare voorbeelden en kaders en vele links met 
een platform incl. referenties gedragen door de overheid. 
http://www.biodiversiteit.nl/bap http://www.biodiversiteit.nl/slag en 
http://www.degroenestad.nl/artikelen/Samenwerking%20TEEB%20Stad%20en%20Groen%2
0Loont!.wli 
TEEB stad - essentieel voor de businesscase en doorberekening van waarden van 
biodiversiteit. 
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http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/09/20/teeb-stad.html 
Websites naar concrete, praktische acties die gemeenten, burgers en bedrijven kunnen 
ondernemen. 
http://www.biodiversiteit.nl/slag 
http://www.handleidingbiodiversiteitbrabant.nl/?page_id=25 
 
Planbureau voor de leefomgeving: http://www.pbl.nl/nl/ 
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische 
beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de 
kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses 
en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. 
 
Nationaal Groenfonds http://www.nationaalgroenfonds.nl/Paginas/Default.aspx 
Welkom bij Nationaal Groenfonds Nationaal Groenfonds is in 1994 opgericht door de 
provincies en het ministerie van EZ (voorheen EL&I). Sindsdien verleent en ontwikkelt het 
Groenfonds financiële faciliteiten voor natuur, bos en landschap. Voor publieke partijen zoals 
overheden, maar ook voor private partijen en particulieren. Daarbij reageert en anticipeert 
Nationaal Groenfonds met nieuwe financieringsconcepten op actuele ontwikkelingen. 
 
Natuurportal Landschapsbeheer: 
http://www.natuurportal.nl/Paginas/Home.aspx Natuurportal: de zoekmachine voor 
beheerkennis! Op de Natuurportal wordt kennis over bos-, natuur-, en landschapsbeheer, uit 
onderzoek en praktijk, samengebracht en ontsloten. Via de unieke zoekfunctie (bovenin) 
kunt u gericht en integraal zoeken in kennissites, onderzoeksrapporten en praktijkadviezen. 
De Natuurportal wordt gecoördineerd door het Bosschap in samenwerking met 
beheerorganisaties en groene onderwijsinstellingen. 
 

 
Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/snl/ Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en 
cultuurlandschappen en heeft veel natuurgebieden die waardevol zijn voor natuur en 
landschap. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden graag behouden en 
verder ontwikkelen. Daarom verlenen zij subsidie hiervoor: de Subsidie Natuur en 
Landschap (SNL). Op deze site vindt u alle informatie hierover. 
 
ECNC http://www.ecnc.org/ The conservation and sustainable use of Europe’s biodiversity is 
our core business. We promote an integrated approach for both land and sea and actively 
stimulate the interaction between science, society and policy. 
Speciaal voor groene beleidsmedewerkers www.biodiversityskills.eu 
 
WIKINatuurbeheer http://wikinatuurbeheer.nl/ Op deze Wiki kunt u praktijkkennis over beheer 
van bos, natuur en landschap delen en ontwikkelen! Stel een vraag of deel een ervaring en 
draag zo bij aan dit kenniscentrum voor de beheerpraktijk! Deze Wiki is onderdeel van de 
Natuurportal. Via de unieke zoekfunctie van de Natuurportal kunt u integraal zoeken in 
kennissites (waaronder deze Wiki), praktijkadviezen en onderzoeksrapporten! 
 
Groengarantie: www.groengarantie.nl Groengarantie: een afspraak tussen twee of meerdere 
partijen over het behouden of verbeteren van het uitzicht! In een mooie omgeving wonen, 
werken en recreëren dat willen we allemaal. Kunt u ervoor zorgen dat uw omgeving mooi 
blijft, of misschien zelfs mooier wordt? Ja, dat kan. Groengarantie kan hierbij helpen. Het is 
mogelijk om een Groengarantie te kopen op een stuk grond of, als u grond bezit juist te 
verkopen. Groengarantie is een contractuele afspraak tussen twee of meer partijen. Samen 
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maken de partijen afspraken over het in stand houden of verbeteren van de omgeving. De 
partij die de garantie ontvangt, de koper, kan een huiseigenaar, belangenvereniging, 
terreinbeherende organisatie, bedrijf of een projectontwikkelaar zijn. De partij die de 
vergoeding ontvangt, de verkoper, is altijd een grondeigenaar. Bezitters van een woning 
kunnen Groengarantie gebruiken om afspraken te maken over het onderhouden of 
verbeteren van de ruimte rond hun woning. Grondbezitters kunnen Groengarantie verkopen 
om extra inkomsten te genereren voor onderhoud en beheer, om vrijwilligers te werven of 
zelfs voor marketingdoelen. 
 
Streekfonds www.streekfonds.nl Een streekfonds heeft als doel een streek te ondersteunen 
bij de uitvoering van projecten (inrichting) en het beheer van het landschap door financiële 
middelen te genereren, zowel publiek als privaat. Alle actieve streekfondsen en 
streekrekeningen in Nederland treft u aan op deze site. De12Landschappen faciliteert 
streekfondsen in alle provincies in Nederland in samenwerking met Rabobank Nederland en 
het Nationaal Groenfonds. 
 
LEI www.lei.wur.nl/NL/onderzoek/Onderzoeksthema/Landschap. Als LEI doen we onderzoek 
naar organisatorische maatregelen en maatschappelijke initiatieven om particuliere bijdragen 
te stimuleren. Deze moeten voor burgers, bedrijven, beleidsmakers en andere betrokkenen 
acceptabel zijn. Methoden worden ontwikkeld om partijen bij landschapsontwikkeling te 
betrekken. In samenspraak met onze opdrachtgevers stellen we vanzelfsprekendheden aan 
de orde en zoeken we naar ‘slimme’ oplossingen. Hierbij ondersteunen we overheden en 
maatschappelijke organisaties. 
 
Wettelijke onderzoekstaken (WOT) Natuur en Milieu www.wageningenur.nl/nl/Expertises-
Dienstverlening/Wettelijke De WOT Natuur & Milieu draagt zorg voor een deskundige en 
betrouwbare uitvoering van de Wettelijke Onderzoekstaken op het beleidsterrein Natuur & 
Milieu. Deze taken worden uitgevoerd voor en gefinancierd door het ministerie van 
Economische Zaken (EZ). 
Publikatie: B.H.M Elands en E. Turnhout (red.) Burgers, beleid en natuur: tussen draagvlak 
en betrokkenheid. 
 
Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen WWW.biodiversiteit.nl  
De Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen ging de uitdaging aan en zocht 
daarbij naar manieren die bijdragen aan duurzaam gebruik van biodiversiteit. Burgers aan 
het stuur – MOVISIE: www.movisie.nl Burgerinitiatieven beginnen vaak hoopvol maar lopen 
dan na verloop van tijd vast, zonder dat duidelijk is wat de reden daarvoor is. Met de 
methodiek Burgers aan het Stuur zorgt u voor een gezamenlijke aanpak van 
burgerparticipatie en kunt u aan de slag om de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt te 
vergroten.  
 
Innovatienetwerk groen en agro: http://www.innovatienetwerk.org/ InnovatieNetwerk 
ontwikkelt grensverleggende innovaties in landbouw, agribusiness, voeding en groene ruimte 
en draagt er aan bij dat die door belanghebbenden in de praktijk worden gebracht.  
Panorama Natuur - Een visie op natuur door Young Professionals. 
http://www.innovatienetwerk.org/nl/themas/toon/9/NatureLandscapeSpace.html  
Het denken over natuur en landschap in Nederland is aan een opfrisbeurt toe. In Panorama 
Natuur hebben 9 jongeren hun eigen visie daarop ontwikkeld, en dragen daarmee bij aan 
een nieuw natuurverhaal. 
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Praktisch groenbeleid in aanvulling op "De Groene Stad";  
tips en trucs van klein naar groot voor klein en groot. 
1.Plantjes en nestkastjes uitdelen op basisscholen aan kinderen. 
2.Bij scholen natuurspeeltuinen en probeertuinen(schooltuinen/natuurtuinen) met 
schuilgelegenheden voor dieren aanleggen. 
3.Bij boomrijen langs wegen één zijde beplanten met hoofdzakelijk inheemse bomen en de 
andere zonnige zijde voorzien van kabel- en leidinggoten om boomwortelschade te 
vermijden. 
4.Natuurvriendelijke schrale bermen met bijv. vlindervriendelijke waard- en nectar planten 
aanleggen.  
5.Wateropslag technieken toepassen bijv. met daktuinen, afkoppeling regenwater, 
wadi's,vijvers en poelen, water- en zandspeelplaatsen voor kinderen, ev. waterbuffers onder 
het cunet van wegen aanleggen om overbelasting straatriolen te voorkomen. 
6.Woningen meer op de zon richten. 
7.Woningen aan de noord, west en oostkant meer in opgaand groen situeren i.v.m. 
temperatuurbufferende werking groen of als natuurlijk schaduwgever bijv. op 
parkeerplaatsen of als windbeschutting langs fietspaden. 
8.Nog te planten bomen mogen zonnecollectoren en zonnecellen niet van schaduw voorzien. 
9.Robuuste groenstructuren los van verkeerssystemen plannen. 
10.Natuurvriendelijke voor diersoorten verbonden tuinen stimuleren (tuinreservaten.nl) i.p.v. 
steentuinen bijv. d.m.v. tuinwedstrijden. 
11.Met stedelijk groen aansluiting zoeken op het natuurnetwerk van de EHS, met 
natuurwegen door binnen gemeenten ook natuurwegen aan te leggen en met lokale 
bewoners te beheren door de vorming van een natuurbeheergroep per woonwijk. 
12.Braakliggende terreinen (bijv. onbebouwde terreinen voor woningbouw en/of bedrijven) 
waar dat mogelijk is tijdelijk inrichten voor natuur, avontuurlijk speelterrein voor kinderen, 
stedelijke land- en tuinbouw met compost productie, houden van dieren, honden 
uitlaatplaatsen), teelt energiegewassen of plaatsing voor windturbines voor een beperkte 
perioden van bijv. 20 jaar. 
13.Bij dorpen en steden meer ommetjes aanleggen voor fietsen, wandelen en joggen. 
14.Verkeersbeperkende maatregelen treffen met bevordering fietsen en wandelen. 
15.Op bussen, treinen en trams het meenemen van fietsen beter mogelijk maken.  
 
Contactgegevens Werkgroep Duurzaam Landgebruik & Biodiversiteit 
Luit Buurma   luitbuurma@gmail.com  bioloog, Min van Defensie 
Linda Carton   lindacarton@gmail.com planoloog, Radboud U 
Philip Claringbould  p.zonkijker@gmail.com natuurverkenner/-beschermer 
Danielle van Hulst  Daniellevanhulst@hotmail.com student planologie & RO 
Karlè Sýkora   karle.sykora@gmail.com vegetatie-ecoloog en hoogleraar  
         Natuurbeheer en Plantenecologie WUR 
Joost Tersteeg   joost.tersteeg@planet.nl ruraal planoloog 
Inge van der Vaart  inge.vandervaart@xs4all.nl liaison onderwijs &training in  
        duurzaamheid, voor bedrijfsleven & overheid 
Gert Veldhuis   gert.veldhuis@bushhouse.nl publicist &ondernemer 
Thomas Vintges   tvintges@hotmail.com  Economisch medewerker   
         Agentschap.NL 
Dirk Zijp    zijp.dirk@gmail.com  duurzaamheiddeskundige 
Pieter Minderhoud(vz) pieter.minderhoud@kpnmail.nl land en water deskundige 
 
Werkgroepleden zijn beschikbaar voor consultatie op basis van hun individuele expertise; 
Verzoeken daartoe gaarne richten aan voorzitter van de werkgroep. 


