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BIODIVERSITEIT
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In vergelijking met Europa en de rest van de wereld heeft Nederland 
aanzienlijk minder biodiversiteit over. In Europa als geheel resteert 
minder dan 50% van de oorspronkelijke biodiversiteit. De afname 
van biodiversiteit in Europa lijkt sinds 2000 minder snel te gaan. Op 
wereldschaal is circa 70% behouden gebleven.De soortenrijkdom in de 
stad is vaak groter dan op het moderne platteland.

Bouwen voor biodiversiteit

Misschien heb je er nooit zo naar 
gekeken? Een stad is voor lev-
ende organismen niets anders 
dan een rotslandschap. We weten 
steeds beter wat elke soort nodig 
heeft om zich te vestigen, 

Live with life, bouwen voor biodiversiteit

zich voort te planten en zich te 
voeden. We kunnen bouwen voor 
planten en dieren door hen mee 
te nemen in het programma van 
eisen. Dat is goed voor de biodi-
versiteit en dat is goed voor ons.

Bouwen voor biodiversiteit

Ringslangen, 
blauwborsten, 

vossen. IJburg is een 
prachtig voorbeeld van wilde 
natuur in de stad. Al voordat 
de mensen kwamen waren er 
kikkers en muizen, vlinders en 

libellen. Toen was er een
vleemuissoort, nu zes 

(ecoloog,
Martin Melchers)

Voor
echte natuur 

moet je in de stad 
zijn. In de stad krijgt 

de natuur meer ruimte 
dan in het landelijk ge-
bied (ecoloog, Remco 

Daalder)

Meer dan 
65% van de 

mensen willen meer 
natuur in de stad. Daarop 

maken wij ons beleid (Mag. 
Gabriella Silvestri

Umweltministerium
Bern)
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Verbindingen
Connecties op alle schaalniveaus zijn van belang voor biodiversiteit. 
Dat zijn verbindingen met de omgeving en binnenin een gebied zoals 
looppaden, waterwegen en vliegroutes voor uiteenlopende soorten 
dieren en planten.

Betrokkenheid
Leven met leven is een nieuwe belevenis en succesvol werken aan 
biodiversiteit is de oogst van een gezamenlijke inspanning. Het nodige 
draagvlak en enthousiasme betekenen een verandering in onze houding 
en gedrag. 

Robuustheid
De continuïteit van biodiversiteit is groter bij overlappen en dubbelingen 
in soorten zodat het verdwijnen van het ene wordt gecompenseerd door 
de toename van het andere. Een redundant systeem bestaat niet uit één 
soort.

Diversiteit
Gebruik, bebouwing, bewoners, management en onderhoud - diversiteit 
op alle niveaus bevordert biodiversiteit. Al een klein stukje niet gemaaid 
gras in een keurig gazon maakt een groot verschil op het geheel.

Communicatie
Onbekend maakt onbemind, en de melk komt niet uit het pakje maar van 
een koe. Voorlichting en ambassadeurs zijn nodig om goed bedoelde 
inspanningen succesvol en motiverend te laten verlopen. Met de juiste 
informatie kun je direct beginnen!

Korrelmaat
Verscheidenheid in de grootte en structuur van de bouwstenen en modules 
van een stad, wijk of, buurt bevordert biodiversiteit. Hoe meer verschillen 
in aantal en maat, des te beter.

Groene
pleinen in de 

stad bieden meer dan 
verharde, ‘grijze’ pleinen. 

Kinderen leren er meer dan 
ze nu gewend zijn; je kan 
er veel meer dan fietsen, 

voetballen of
hangen

Waar moet je op letten?Waar moet je op letten?

De VN universiteit onderzocht wat 
van belang is voor de leefbare 
stad van de toekomst. Zij onder-
scheiden vier eigenschappen die 
ook goede indicatoren zijn voor het 
vergroten van biodiversiteit in de 
stad. De Zwitserse overheid heeft 
geleerd dat succesvol beleid voor 
stedelijke biodiversiteit voldoende

Hoe er meer biodiversiteit in de stad komt

informatie en draagvlak vereist. 
Een hek om beschermde soorten 
heen voldoet niet, bewoners 
willen de biodiversiteit beleven 
en actief steunen. Amerikaanse 
ervaringen leren dat deze be-
trokkenheid het belangrijkste 
ingrediënt is om succes op de 
langere termijn te boeken.  
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Waarom biodiversiteit?Waarom biodiversiteit?

In combinatie met stedenbouw en architectuur levert een stedelijk ecosysteem energie, 
bevordert het warmteisolatie en geluiddemping en zorgt het voor meer licht/

schaduw. Biodiversiteit in de stad wordt door architecten benut om 
identiteit te geven aan plekken, en om sociale interactie 

te bevorderen. Los van prachtige symboliek 
bevordert biodiversiteit het gevoel 

van “thuishoren” in de 
stad.
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+
+++

++

+

+

+

+

+

Geniet van de cultuur
Een biodivers ecosysteem bevordert recreatie, toerisme, het genieten van natuurlijke schoonheid en esthetiek. 

Daarnaast geeft een biodiverse omgeving inspiratie, educatie, maar ook reflectie en spiritualiteit. 

Profiteer van de producten
Een goed werkend ecosysteem levert niet alleen voedsel zoals graan en vruchten, maar ook bouwmaterialen zoals 

hout. Medicinale kruiden en schoon water dragen bij aan het persoonlijke welzijn. 

Ik regel het
Een stabiel microklimaat, een zelfreinigend systeem voor lucht, water en bodem zijn onbetaalbare diensten. 

Daarnaast zorgt een biodivers ecosysteem voor bestuiving van gewassen en natuurlijke bestrijding van plagen.

Ik lever de basis
Een werkende kringloop van stoffen is de basis van leven. Een biodivers ecosysteem slaat stikstof en koolstof op en 

stelt het aan de mens beschikbaar. Bladeren absorberen CO2 en fijnstof en produceren zuurstof.

Het gaat om 
de variabiliteit in 

de natuur: ecosystem-
en, soorten en genetisch 

materiaal. Hoe meer variabil-
iteit, des te meer functies ver-

vuld worden die ook voor de 
mens van belang zijn

(bioloog Matthijs 
Schouten)

Als het goed gaat met de bio-
diversiteit gaat het goed met de 
mens. Een biodivers en stabiel 
ecosysteem levert aan de
stadsbewoners diensten en 
producten. Deze internationaal 

Voordelen van meer biodiversiteit in de stad

We moeten 
zorgen voor de 

natuur uit wat tegen-
woordig ‘welbegrepen 

eigenbelang’ heet.
(bioloog Matthijs 

Schouten)

herkende “ecosystem services”
verhogen de kwaliteit van leven 
in de stad en ze zijn gratis. Hun 
positief effect wordt verstrekt door 
fauna en flora beter te combineren 
met architectuur.
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Groenaanleg
Verbindingen tussen private en openbare beplanting laten kleine 
dieren en insecten migreren door het gebied.

Energie opwekken
Zonnecellen op groene daken hebben een hoger rendement omdat 
zij koeler blijven dan op een kaal dak.

Kunstwerken
Veel infrastructuur biedt ruimte voor schuil- en 
nestelgelegenheden en voor muurvegetatie.

Bodemsanering
De kades die vervuilde grond isoleren, zijn geschikt te maken als 
vestigingsplaatsen voor vegetatie. Uitstapplekken voor dieren 
verhogen tegelijkertijd de toegankelijkheid naar het water voor de 
mensen.

Watermanagement
Een natuurlijke waterfilter (helofytenfilter) voor oppervlakkige 
afvoer van hemelwater is een bron van plant- en dierenleven. Je 
kan het schone water lozen op het oppervlaktewater. Dat ontlast de 
rioolwaterzuivering.

Verlichting
Slimme, amberkleurige straatverlichting is vleermuisvriendelijk.

Geluid dempen
Begroeiing dempt het omgevingsgeluid. Doorlatende verharding 
en poreuze gevelmaterialen 
bevorderen de groei 
van mosssen en 
korstmossen.

Succesvol werken aan meer biodiver-
siteit in de stad betekent slimme combi-
naties maken met andere opgaven. De 
natuurlijke rijkdom neemt toe door bij 

Combineren van herontwikkeling en biodiversiteit

aanvang van een investering ook de 
biodiverse resultaten vast te leggen.
Het motto voor de stadsontwikkelaars 
is: Doe het biodivers!

herontwikkeling Cruquiuseilandhuidige situatie Cruquiuseiland  

Case study CruquiuseilandCase study Cruquiuseiland

na herontwikkelinghuidige situatie

De waterv-
leermuis draagt 

bij aan de leefkwaliteit 
van de Ijburgers. Zij vangt 

per nacht drieduizend insec-
ten waaronder de steekmug. 

Daar kan geen pesticide 
tegenop (ecoloog, Anneke 

Blokker)
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Door 
het vette en 

eiwitreijke dieet heb-
ben stedelijke vogels 

een hoog cholesterolspie-
gel. Obesitas is er geen 

nieuwigheid meer
(The Optimist)

Werk samen!

Stadsdeel Oost 
De agenda is een groener en biodiverser, 
hoogwaardig en aantrekkelijk verblijfs-
klimaat in de openbare ruimte, initiatieven 
op dit gebied zoals moestuinen, drijvende 
tuinen faciliteren. Gehoor geven aan de 
oproep “natuurinclusief te ontwerpen”. 
Het stadsdeel heeft behalve eigen positie 
ook een voorbeeldfunctie. (Gebiedsagenda 
‘light’, Oostelijk Havengebied, 2014)

Initiatieven voor 
meer biodiversiteit

in de stad

Werk samen!

Cruquiuseiland

De wereld
Biodiversiteit heeft een intrinsieke waarde 
voor de evolutie en het voortbestaan van 
leven. Behoud van biodiversiteit is een 
gezamenlijke zorg van de mensheid. (VN 
Conventie over Biologische Diversiteit CBD, 
1992, Rio de Janeiro)

Nederland
Kernpunt van de visie voor de komende 10 
jaar is een omslag in denken: natuur hoort 
midden in de samenleving thuis, niet alleen 
in afgesloten natuurgebieden. Dit is goed 
voor de economie én de biodiversiteit. 
(Rijksnatuurvisie 2014 Natuurlijk verder) 

Wat is uw suggestie?
plak hier uw idee

Amsterdam
Voor het behoud van de biodiversiteit spelen 
steden wereldwijd een steeds grotere rol.
De structuurvisie 2040 is de eerste waarin
aandacht is voor biodiversiteit en ecologische
verbindingen. In de voorgaande structuurplannen 
was wel aandacht voor groen, maar altijd vanuit 
menselijk oogpunt. Deze structuur-visie toont 
een mentaliteitsverandering. (Structuurvisie 
Amsterdam 2011, Ecologische Visie, 2012)

Amsterdam 
geeft 35 euro/

m2 subsidie op 
groene daken

Paris: city beehives
Basel: 15% mandatory nature

Toronto: mandatory green roofs
New York: green building construction act

Malmö: storm water policy (from roof top wetlands)
Amsterdam: initiatives for a biodiverse Cruquiuseiland
Stadsdeel Oost: Vegetable garden ‘De Cruquius Tuin’

Amsterdam: Regulation for "temporary nature"
Amsterdam Subsidy for green roofs

Amsterdam: Small front yards
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