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Planten in het najaar
Hoofdredactioneel 

Deze herfst stond de aanplant in het najaar volop in de schijnwerpers. 
Zo vonden de campagnes “Het vergeten tuinseizoen” en “Plant mee” 
plaats en vindt in deze periode “Een miljoen bomen planten in één 
plantseizoen” plaats. Allemaal campagnes die aandacht vragen om 
vooral in het najaar te planten. In het verleden is hier vaker aandacht 
voor gevraagd, maar deze zijn voor zover ik weet nooit echt van de 
grond gekomen. 

Het grote verschil met de acties van destijds is de klimaatverande-
ring. De argumenten van toen staan overigens nog steeds als een 
huis. Het najaar is en blijft immers het meest ideale moment om te 
planten. De planten gaan in rust en de bodem is nog relatief warm, 
waardoor de planten voor de winter wortelen. Wanneer het voorjaar 
aanbreekt kan de groei direct beginnen. Daarnaast, en dat is dus het 
grote verschil met nu, kent het najaar in tegenstelling tot het voorjaar 
zelden lange, droge periodes. Zie deze herfst. Volgens het KNMI was 
de maand oktober met gemiddeld 110 millimeter neerslag ten opzich-
te van een langjarig gemiddelde van 83 millimeter nat (ten tijde van 
schrijven van dit stuk zijn de cijfers over de maand november niet 
bekend). Als je dit afzet tegen de maanden maart, april en mei die dit 
jaar droog tot zeer droog waren, is het niet meer dan vanzelfsprekend 
om in het najaar te planten. Ik licht nu enkel 2020 eruit, maar de ten-
dens voor de komende jaren is dat de lente steeds eerder begint en de 
zomer langer aanhoudt met zeer warme, langdurige droge periodes. 

Voor de oudere generatie lezers onder ons is het geen nieuws dat het 
planten in het najaar de voorkeur verdient. Door de containerteelt 
die zo’n 30 jaar geleden voet aan de grond kreeg en die vele voordelen 
kent (zo kunnen we jaarrond door planten wat ook weer gunstig is 
voor de planning), is de kennis over de najaarsaanplant wellicht wat 
naar de achtergrond verdrongen. 
Het is goed dat de diverse campagnes hier aandacht voor te vragen, 
want over de kosten van de gevolgen van de droogte voor de beplan-
ting hebben we het nog niet gehad. Deze zijn gigantisch. Het Parool 
van 9 augustus 2020 meldde bijvoorbeeld dat de gemeente Amster-
dam alleen al in de zomer van 2018 1,4 miljoen euro kwijt was door 
het vervangen van bomen en planten die de droge zomer niet hadden 
overleefd. De kosten van het sproeiwater, zo’n half miljoen euro, 
waren daar nog niet eens bij opgeteld … Lees op pagina 44 ook het 
opinieartikel ‘Nazorg bij aanplant, verschil tussen leven en dood’ van 
Henry Kuppen dat hier naadloos op aansluit.

Veel leesplezier!

Roel van Dijk
Hoofdredacteur Vakblad Groen
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STICHTING

Inhoudsopgave

Van verkeersader tot  
verblijfsgebied

De westelijke entree van Haarlem vormt van oudsher 
een belangrijke entree voor de stad. Door de komst van 
een fly-over werd het mogelijk het aantal rijstroken 
terug te brengen en er een tijdelijke groene esplanade 
van te maken.

Ecologische compatibiliteit van 
bomen en struiken 
Bomen en struiken zijn in steden een belangrijke 
voorwaarde voor een gezond stadsecosysteem. Ze 
voorzien in nestgelegenheid voor vogels en schuil-
gelegenheid voor kleine zoogdieren en leveren 
voedsel in de vorm van vruchten en zaden.

16

10
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Een scherpe geest met vernieuwende ideeën
Nico de Jonge (1920-1997) is een beroemd landschapsar-

chitect. Hij is geboren in Goes en is beroemd om zijn prach-
tige functionele plannen die hij heeft gemaakt en berucht vanwege 
zijn felle uitspraken en scherpe opmerkingen.

Stadsecologie combineert leef-
gebieden en maatschappelijke 
wensen
Studenten van hogeschool Van Hall Laren-
stein hebben projecten uitgevoerd om een 
methodiek te ontwikkelen voor het verbete-
ren van de ecologische kwaliteit in stedelijk 
gebied. Zij kozen hierbij voor de doelsoor-
tenbenadering.

26

20

Samenhang met bodem belangrijk bij klimaat-
adaptieve beplanting

Door middel van klimaatadaptatie passen wij onze leefomge-
ving aan op extremen zoals plensbuien. Groen speelt een hierin een 
belangrijke rol. Maar wat maakt klimaatadaptieve beplanting nu zo 
anders?

36
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Actueel

Brabant levert voor derde jaar op rij De Boom van het Jaar
De Moeierboom, een grootbladige linde in het centrum van Etten-
Leur (Noord-Brabant) is de winnaar geworden van de Nederlandse 
Boom van het Jaar-verkiezing 2020 met een overweldigende meer-
derheid van 3593 stemmen. Op nummer 2 eindigde de tweestam-
mige vleugelnoot in Middelburg (Zeeland) met 2450 stemmen. Op 
nummer 3 is geëindigd de rode beuk in Domies Toen te Pieterburen 
(Groningen) met 2083 stemmen. 

Vanaf de start ging het gelijk op tussen Brabant en Groningen; die 
laatste provincie heeft zelfs enkele dagen bovenaan gestaan. Hal-
verwege september steeg ook het aantal stemmen in Zeeland fors, 
maar kwam het toch niet in de buurt van Brabant en Groningen. Be-
gin oktober echter wist Zeeland een behoorlijk inhaalrace tot stand 
te brengen waarbij het Groningen voorbijging. Zeeland heeft deze 
voorsprong tot het eind toe weten vast te houden, maar slaagde er 
niet in om Brabant van de troon te stoten. In deze verkiezing, die 
voor het derde jaar werd gehouden, zijn in totaal 13.185 stemmen 
uitgebracht.
Wanneer de prijsuitreiking aan de gemeente Etten-Leur en de over-
handiging van de wisseltrofee –door burgemeester Bosma van Bla-
del, dat vorig jaar won, aan burgemeester De Vries van Etten-Leur 
– gaat plaatsvinden wordt nog bekendgemaakt. Vanwege de coro-
namaatregelen zal dit echter op bescheiden wijze plaatsvinden. De 

Moeierboom in Etten-Leur gaat ons land vertegenwoordigen bij de 
Europese Tree of the Year-verkiezing, begin 2021. 

In Vakblad Groen lichtten we in elke editie een boom nader toe via 
de rubriek ‘Verhaal achter de Boom’. Op pagina 34 besteden we aan-
dacht aan de Kabouterboom uit Saaxumhuizen in de provincie Gro-
ningen. Deze boom was in 2019 genomineerd voor deze verkiezing.

De volledige uitslag:
• Noord-Brabant, De Moeierboom in Etten-Leur
• Zeeland, De tweestammige vleugelnoot in Middelburg
• Groningen, De rode beuk in Domies Toen te Pieterburen
• Noord-Holland, De Boom Die Alles Zag, Amsterdam
• Limburg, De Settela-eik in Born
• Gelderland, De oude Mariaboom in Hattem
• Drenthe, De mooiste treurbeuk ooit in Gieten
• Overijssel, De Boomtuin van Diepenheim
• Zuid-Holland, De linde van Mookhoek, een ultieme overlever
• Utrecht, De veldesdoorn van Doornburgh
• Friesland, De kranige vlierbes bij Griltjeplak op Terschelling
• Flevoland, De Schietwilg van de Kamperweg in Ens
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Pubquiz voor hoveniers over eikenprocessierups
Hoveniers in Ede die werken voor particu-
lieren kunnen op dinsdag 26 januari mee-
doen met een pubquiz over de eikenpro-
cessierups. De quiz maakt deel uit van een 
programma dat de gemeente Ede aanbiedt 
aan hoveniers voor een betere aanpak van de 
bestrijding van de eikenprocessierups. 

De doelgroep zijn de hoveniers die zich met 
name richten op de particuliere markt. ‘We 
willen ook op deze manier de eigenaars van 
particuliere tuinen bereiken en stimuleren 
dat zij hun tuinen vergroenen en rekening 
houden met de biodiversiteit’, zegt Marije 
Wesselius, beleidsadviseur groen bij de 
gemeente Ede. ‘Het is belangrijk dat bij het 
ontwerpen van tuinen en het geven van ad-
vies het aspect biodiversiteit meegenomen 
wordt. Zo vergroten we het leefgebied van 
natuurlijke vijanden van de eikenprocessie-
rups en reguleren we de bestrijding van die 
rups op de lange termijn.’
De quiz is onderdeel van een programma 
dat Ede aanbiedt zodat hoveniers op een 

verantwoorde wijze de eikenprocessie-
rups kunnen bestrijden of doorverwijzen 
naar gespecialiseerde bedrijven. De quiz 
is het belangrijkste onderdeel van een 
Kenniscafé waar een trainer van Cursus 
Centrum Groen een presentatie houdt 
over de eikenprocessierups. Dit centrum, 
gespecialiseerd in het trainen en opleiden 
van medewerkers die zich bezighouden 
met werkzaamheden in de buitenruimte, 
verzorgt ook de pubquiz. 

Online
‘We zijn bezig met het samenstellen van 
de vragen en het maken van filmpjes’, zegt 
Karin Jellema, operationeel manager en trai-
ner bij het centrum. ‘Voor het samenstellen 
van de vragen krijgen we ook hulp van De 
Vlinderstichting en Henry Kuppen van ad-
viesbureau Terras Nostra die een grote ken-
nis heeft van de eikenprocessierups.’

Het is nog niet duidelijk of er een fy-
sieke bijeenkomst wordt gehouden of 

dat het programma online wordt aange-
boden. Nieuws hierover is te vinden op  
www.ede-natuurlijk.nl/hovenierscafe, waar 
men zich ook kan aanmelden.

Naast het Kenniscafé is er een e-learning 
van Cursus Centrum Groen die de gemeen-
te gratis aanbiedt aan de hoveniers uit de 
gemeente Ede en waarin onder meer de 
verschillende methodes van bestrijding aan 
bod komen. Hoveniers die ook een praktijk-
training van een halve dag willen volgen, 
kunnen dat tegen een gereduceerd tarief 
doen bij het cursuscentrum. Jellema: ‘In 
deze training gaat het veel meer over het 
werken in de praktijk: hoe werk je met die 
“stofzuiger”, wat doe je met het afval en hoe 
trek je een beschermend pak aan? Na afloop 
krijgen de deelnemers een certificaat.’

Wellicht dat in de toekomst de pubquiz ook 
in andere gemeenten wordt aangeboden 
door Cursus Centrum Groen (https://www.
cursuscentrumgroen.nl/).

Minister Schouten verbiedt handel in ‘horrorplanten’

Minister Schouten verbiedt de handel in drie soorten Aziatische dui-
zendknopen, waaronder de bekende Japanse. Aziatische duizend-
knopen zijn invasieve uitheemse planten die schade aan natuur, 
infrastructuur, bouwconstructies en waterkeringen veroorzaken.
 
Het verbod geldt voor de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica in-
clusief Fallopia japonica var.compacta), de Sachalinse duizendknoop (Fal-
lopia sachalinensis) en de bastaardduizendknoop (Fallopia x bohemica).
De maatregel treft vooral bedrijven die moeten stoppen met inkoop en 
verkoop van deze plantensoorten. Het grootste deel van de planten- en 
bloemensector was al vrijwillig gestopt met de handel (en gebruik) van 
Aziatische duizendknopen. Toezichthouders en handhavers kunnen met 
dit handelsverbod handhavend optreden tegen de laatste incidentele 
handel die ook via internet of lokaal via particulieren kan plaatsvinden.

Groot probleem
Vooral de Japanse duizendknoop stuit de laatste jaren op veel verzet. 
De woekerplant, die eruitziet als een onopvallende struik, kan onder 
de grond veel schade aanrichten. Het wegdek, rioolbuizen, funde-
ringen kunnen aangetast worden. Daarnaast verdringt de plant veel 
andere plantensoorten in de tuin. De plant is, ondanks het handels-
verbod, nog steeds een probleem in het hele land. Het beste is om de 
Japanse duizendknoop uit te roeien door hem helemaal, met wortel 
en tak, uit te graven. De wortels kunnen meters diep groeien. Het is 
belangrijk dat alle wortelresten verwijderd worden. Uit een vergeten 
stukje wortel groeit een nieuwe plant.

Al jaren wordt geëxperimenteerd met diverse methoden om de Ja-
panse duizendknoop te beheersen en te bestrijden. Een paar voor-
beelden – waar ook eerder aandacht aan is besteed in Vakblad Groen, 
onder andere in de juni-uitgaven 2020 – zijn het langdurig afdekken 
van de plant, bestrijding met heet water of elektriciteit of begrazing 
van de plant door varkens. Geen enkele methode is honderd procent 
effectief. Wel is het belangrijk dat een Japanse duizendknoop nooit 
bij het groente-, fruit- en tuinafval gegooid moet worden. Ook niet 
in een afgesloten plastic vuilniszak. Gooi de Japanse duizendknoop 
bij het restafval zodat hij verbrand wordt.

Bron: Stadszaken.nl

Bloeiende duizendknoop. Beeld: Probos
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Actueel
Open landschappen dreigen dicht te groeien met bomen en struiken
De van oudsher open landschappen zoals heide, halfnatuurlijk gras-
land en open duin, zijn de afgelopen 20 jaar steeds meer met bo-
men en struiken bedekt. Dit gaat ten koste van de verscheidenheid 
aan landschappen. Dit blijkt uit nieuwe analyses van gegevens uit 
het Landelijk Meetnet Flora, uitgevoerd door het CBS. De resultaten 
zijn gepubliceerd op het Compendium voor de Leefomgeving.

Heide, halfnatuurlijk grasland en open duin zijn begroeiingstypen 
die grotendeels in natuurgebieden liggen. Van nature gaan deze over 
in bos doordat er bomen en struiken verschijnen. Terreinbeheerders 
gaan dat tegen om zo een divers landschap te behouden. Dat kan door 
regelmatig te maaien, grazers (vee) in te zetten, of de jonge bomen 
en struiken te verwijderen. In Natura 2000-gebieden, een Europees 
netwerk van beschermde natuurgebieden, is dat extra belangrijk omdat 
die aan Europese eisen moeten voldoen.
Sinds 1999 is de verbossing en verstruiking van open begroeiingsty-
pen in Natura 2000-gebieden toegenomen. In de jaren 1999-2003 was 
7 procent van de heide, halfnatuurlijk grasland en open duin in Natura 
2000-gebieden bedekt met boom- en struiksoorten. In de jaren 2016-
2019 is dit opgelopen tot bijna 12 procent.

Halfnatuurlijke graslanden
De bedekking met bomen en struiken in Natura 2000-gebieden nam 
het sterkst toe in halfnatuurlijk grasland. In de periode 1999-2003 was 
de bedekking nog 2,6 procent, in 2016-2019 was deze met 7,2 procent 
bijna drie keer zo hoog. Open duinen kennen met 15 procent de hoog-
ste mate van verbossing en verstruiking. Dit was 20 jaar eerder nog 
10 procent. Voor heide is de oppervlakte bomen en struiken in deze 

periode toegenomen van ongeveer 7 procent tot 10 procent.
Op de heide namen in de periode 1999-2019 vooral de grove den, 
zachte berk, ruwe berk en Amerikaanse vogelkers toe. De overheer-
sende soorten bomen en struiken in halfnatuurlijk grasland zijn onder 
meer de gewone braam, zomereik, eenstijlige meidoorn, ruwe berk en 
Amerikaanse vogelkers. Deze soorten breiden zich allemaal uit.
In open duin is de bedekking door houtige vegetatie het hoogst van de 
duindoorn, gewone braam, wilde liguster, Amerikaanse vogelkers, zach-
te berk en zomereik. Al deze soorten zijn de laatste 20 jaar in opmars.

Successie
Bomen en struiken winnen in open natuurgebieden terrein vanwege 
natuurlijke processen van vegetatieverandering (successie), verande-
ringen in het beheer en de neerslag van stikstof. Het dichtgroeien van 
open natuurgebieden is dus een natuurlijk proces, maar een hoog stik-
stofniveau versnelt dit proces. Terreinbeheer moet dan extra intensief 
plaatsvinden om het dichtgroeien tegen te gaan. 
De stikstofdepositie daalt sinds 2005 niet meer (na eerdere afname 
in 1994-2005) en ligt nog steeds boven de zogenaamde kritische 
depositiewaarde, ook in Natura 2000-gebieden. Alle genomen be-
heersmaatregelen zijn tot nu toe onvoldoende om het verder dicht-
groeien van open natuurgebieden te voorkomen. Op veel plaatsen 
heeft begrazing met paarden en runderen de plaats ingenomen van 
maaien. Deze grote grazers zijn vaak niet in staat om de vegetatie op 
het hele terrein kort te houden, waardoor een deel in bos en struiken 
kan veranderen.

Bron: Stadszaken.nl

Puntensysteem voor vergroenen tuin wint summerschool
Een puntensysteem voor het vergroenen 
van tuinen is het winnende idee geworden 
van de summerschool “Ontwerp de nieuwe 
norm voor een groene tuin”. Jonge professio-
nals bogen zich over de vraag op welke wijze 
woningcorporaties de tuinen van hun huur-
woningen klimaatbestendig kunnen maken. 
De summerschool werd georganiseerd door 
het Kennislab voor Urbanisme in opdracht 
van door Stichting Steenbreek.

Het winnende plan “Vlinderpunten” is bedacht 
door Joep van Belkum, Jan van den Braak, So-
fie de Wit en Inès Youssef. Zij bedachten een 
puntensysteem om huurders te verleiden hun 
tuin te vergroenen door punten te verzamelen 
waarmee ze voor cadeautjes kunnen sparen. 
Dit plan werd als hoogste gewaardeerd door 
een jury die bestond uit Roel van Dijk (Stichting 

Steenbreek), Mireille Voorendt (Sociaal Tuinie-
ren/Natural Steps), Frank Geenen (gemeente 
Oss), Marjan Kootwijk (woningcorporatie  
Ymere) en Caronne Ionescu (huurder en deel-
nemer van Sociaal Tuinieren Utrecht).

Woningcorporaties
Aanleiding voor de wedstrijd was de maat-
schappelijke verantwoordelijkheid die woning-
corporaties steeds meer ervaren om de biodi-
versiteit in stand te houden of te vergroten en 
het belang om de tuinen van hun huurders 
te vergroenen en klimaatbestendig te maken 
ten behoeve van het wooncomfort (minder hit-
testress en wateroverlast).

Geheel online
Aan de summerschool, van 21 tot en met 23 
oktober, deden verdeeld over verschillende 

teams twintig jonge professionals uit het hele 
land mee. Voor de eerste keer vond deze sum-
merschool geheel online plaats. De teams 
gingen op zoek naar vernieuwende ideeën en 
concrete tools waarmee woningcorporaties de 
tuinen klimaatbestendig kunnen maken en 
door middel van groen kunnen bijdragen aan 
de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt.
Naast het puntensysteem waren er plannen 
voor de inzet van kinderen als vehikel voor het 
vergroenen van de buurt, het schenken van 
een fruitboom aan huurders, huurders een 
pakket laten kiezen om 1 vierkante meter tuin 
te vergroenen, en de huurder een bepaald type 
tuin laten kiezen die samen met de woningcor-
poratie wordt aangelegd.



jaargang 76 • december 2020 • nummer 11 09

Kunst in de openbare ruimte

Love

Leeuwarden was in 2018 de cul-
turele hoofdstad van Europa. Een 
onderdeel daarvan was de reali-
satie van door kunstenaars ont-
worpen fonteinen in elk van de 
elf Friese steden. In Leeuwarden 
maakte Jaume Plensa de fontein. 
Deze Catalaanse beeldhouwer 
had faam verworven met Crown 
Fountain waarin de portretten 
van duizend inwoners van Chi-
cago verwerkt zijn. Deze sculp-
tuur bestaat uit twee stalen to-
rens die in een waterbassin in 
het Millennium Park Chicago 
staan. 

In Leeuwarden koos hij ook voor 
twee objecten die op een natuur-
stenen vloer staan en die hier 
door spuitertjes nat wordt ge-
houden. De beide objecten zijn 
hoofden van een meisje en een 
jongen die elkaar aankijken.
De fontein was het sluitstuk van 

een forse herinrichting van het 
Stationsplein die vooral als doel 
had de ruimte voor voetgangers 
te vergroten en om vanuit het 
station een betere entree tot de 
binnenstad te krijgen. Met de 
plaatsing van Love kijken stad en 
station weer naar elkaar.

Auteur en beeld: Martin Looije

Locatie: Stationsweg, Leeuwarden 
Coördinaten: N 53.196815 O 5.792259

Kunstenaar: Jaume Plensa (1955)
Realisatie: 2018
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De westelijke entree van Haarlem vormt van oudsher een belangrijke entree voor autover-

keer naar Haarlem. Sinds de komst van een fly-over maakt minder verkeer gebruik van deze 

weg waardoor het mogelijk werd het aantal rijstroken terug te brengen. Gemeente Haarlem 

heeft het voornemen deze vrijkomende ruimte in de toekomst te benutten voor het realise-

ren van een gracht. Omdat dit nog zeker 10 jaar op zich laat wachten, ontstaat ruimte om de 

vrijkomende rijstroken om te vormen tot een tijdelijke groene esplanade. In nauwe samen-

werking met buurtbewoners is een plan gemaakt voor een tijdelijke lowbudget inrichting 

voor een 2 kilometer lange groene openbare ruimte. Doel was daarbij niet een strak ont-

worpen plan, maar door een aantal slimme interventies een basis te maken die bewoners 

uitnodigt om deze nieuwe openbare ruimte te veroveren.

Van verkeersader 
tot verblijfsgebied

VRIJKOMENDE RIJSTROKEN WORDEN LANGE GROENE OPENBARE RUIMTE
Auteurs: Martijn Al ( landschapsarchitect) en René Kuiken (stedenbouwkundige)

vakblad groen10

Gaten in het asfalt bieden 
plaats aan groen.
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behalen van een maximale ruimtelijke 
kwaliteit uit een, ten opzichte van de grote 
oppervlakte van het plangebied, zeer beperkt 
uitvoeringsbudget. Het afvoeren van al het 
asfalt uit de op te heffen rijweg zou het over-
grote deel van het uitvoeringsbudget vergen. 
Door het asfalt grotendeels te handhaven 
komt budget vrij voor de tijdelijke inrichting 
van een levendige en groene esplanade.
Er is gezocht naar minimale ingrepen die er 
zorg voor dragen dat de voormalige rijweg de 
uitstraling krijgt van een voetgangersgebied. 
Daarbij is ernaar gestreefd om de openbare 
ruimte ruimtelijk gezien een maximale 

Gemeente Haarlem werkt al lang aan het 
verbeteren van de westelijke entree van de 
stad. Zo werd in 2011 door de aanleg van een 
fly-over een van de belangrijkste invalrou-
tes van Haarlem verlegd. Het autoverkeer 
naar de stad wordt daarmee omgeleid via 
bedrijventerrein Waarderpolder en vermijdt 
de straat Amsterdamsevaart. In 2010 heeft 
een team onder leiding van gemeente Haar-
lem de Gebiedsvisie Oostradiaal opgesteld, 
waarin de kansen die ontstaan door aanpas-
singen aan de verkeersstructuur onderzocht 
zijn. Zoals mogelijkheden om de openbare 
ruimte, langzaamverkeerverbindingen en re-
creatiemogelijkheden te verbeteren. Een van 
de belangrijkste kansen die onderkend werd, 
was het doortrekken van de voormalige trek-
vaart vanuit Amsterdam, die gedempt was 
in de jaren zeventig. Het realiseren van een 
gracht heeft echter veel voeten in de aarde 
en zal nog enige tijd duren. In de tussentijd 
ontstond de mogelijkheid om met tijdelijke 
ingrepen de verblijfskwaliteit te versterken: 
door een tijdelijke openbare ruimte te ont-
wikkelen die plek biedt voor ontmoeting en 
sociale interactie en daarmee bijdraagt aan 
verbinding binnen de aanliggende woonwijk 
die weinig openbare ruimtes en groen kent.

Handhaven asfalt
De uitdaging binnen dit project was het 

Impressie tijdelijke inrichting

Opgave

Bestaande situatie Nieuwe situatie

Budget inzetten in verwijderen asfalt OF verlevendigen openbare ruimte

Beperkt budget
100% asfalt

Optie 1:
0% asfalt
Geen budget voor inrichting

Optie :
90% asfalt
Budget voor levendige openbare ruimte
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breedte te geven. Dus geen asfaltbaan tussen 
twee groenstroken, maar asfalt en groen 
verweven tot één brede openbare ruimte. 
Dit wordt bereikt door stukken uit het asfalt 
te zagen en die vervolgens in te planten 
met bloeiende planten en siergrassen. De 
boulevard wordt tevens onderscheidend van 
de gewone rijweg gemaakt door deze deels 
Kawasaki-groen te verven met lijnen, sport- 
en spelaanleidingen.
In het verleden heeft de Amsterdamsevaart 
altijd een continu profiel gehad. De trekvaart 
en een bomenrij waren drager van de hele 
straat. In de tijdelijke situatie wordt de con-
tinuïteit in deze entree van Haarlem gezocht 
in een doorlopende haag, groene verf op het 
asfalt, vergroening van het asfalt en tot slot 
door de omgeving van de esplanade is in te 
zaaien met een inheems bloemenmengsel.

Verblijfsgebied
Vanwege de lengte van de esplanade is 
gezocht naar variatie in beleving, zodat het 

interessant is om de hele route te wandelen. 
Telkens wisselende vaste planten en hees-
ters zorgen voor een boeiende wandelroute. 
Daarnaast varieert het programma. Langs de 
esplanade komt een aantal zitelementen van 
spoorbielzen, een knipoog naar de werk-
plaats van de spoorwegen aan de overzijde.
Om van verkeersader tot verblijfsgebied te 
komen is het belangrijk om van een locatie 
een plek te maken. De tijdelijke inrichting 
biedt een fantastische gelegenheid om 
dat te bewerkstelligen. Nu is het moment 
aanwezig om deze plek in het geheugen van 
de mensen van de Amsterdamsebuurt als 
ook van heel Haarlem te krijgen. Belangrijk 
onderdeel van de inrichting van de openbare 
ruimte is daarom het programma, oftewel 
hoe de ruimte gebruikt wordt. De esplanade 
kan ruimte bieden aan tal van activiteiten. 
Voor de buurt, zoals een jaarlijkse buurt-
barbecue, en voor de stad zoals bijvoorbeeld 
evenementen als Koningsdag, het Haarlems 
bloemencorso of misschien wel een tijdelijke 

Detail, met de rijweg aan de noordzijde en de groene esplanade aan de zuidzijde
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meren en verder invullen van deze tijdelijke 
experimentele openbare ruimte. Een ge-
biedsverbinder van de gemeente ondersteunt 
de initiatieven en draagt bij in de organisatie 
ervan. Met als doel de leefbaarheid van zowel 
de aangrenzende buurten als van de totale 
stad te versterken. Het is de komende jaren 
spannend in hoeverre en hoe bewoners zich 
deze tijdelijke openbare ruimte toe-eigenen. 
Het is te prijzen dat gemeente Haarlem dit 
experiment in de openbare ruimte aandurft.

kunstmanifestatie. De nu ingevulde functies 
en gebruiksaanleidingen zijn bepaald in 
samenwerking met gemeente en wijkraad. 
Van een XXL-picknickbank en hooverboard-
parcours tot een 100 meterbaan.

Bewonersinitiatieven
De realisatie van de esplanade was alleen 
mogelijk door het enthousiasme van de 
betrokken buurtbewoners. Verenigd in de 
wijkraad wisten de bewoners de politiek ach-
ter zich te krijgen en te bewegen tot realisatie 
van deze tijdelijke openbare ruimte. Ook na 
de herinrichting blijven de bewoners actief 
betrokken. De herinrichting vormt namelijk 
geen eindbeeld maar een startpunt. Het biedt 
een basis voor de grote bewonersenergie, 
voor nieuwe initiatieven en gebruik. De wijk-
raad werkt verder aan de esplanade door de 
gemeente te ondersteunen in het onderhoud 
van de beplanting, organisatie van opruimda-
gen en door toezicht op het gebruik. Maar ze-
ker ook door het de komende jaren program-

Over project esplanade Haarlem

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem 
Concept en voorlopig ontwerp: Martijn Al landschapsarchitect 
& René Kuiken Urbanism
Definitief ontwerp en technische uitwerking: BK ingenieurs
Technisch advies: Van Reden Advies
Ontwerp verkeerskundige opzet: Goudappel Coffeng
Genomineerd voor Lieven de Keypenning.

100 meterbaan, geschilderd op het asfalt

Ruimte voor buurtevenementen. Beelden: Werkgroep Amsterdamsevaart 
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Er is nog een wereld te win-
nen bij bedrijfsterreinen, zo 
blijkt. Wageningen University 
& Research werkt al sinds 2014 
aan de transitie van reguliere 
bedrijventerreinen tot duurzame 
werklocaties met groen en water 
om biodiversiteit, gezondheid 
en klimaatadaptatie te verbe-
teren. Uit diverse studies blijkt 
dat bedrijventerreinen door hun 
versteende inrichting kwetsbaar 
zijn voor zowel piekbuien als hit-
testress. Onder meer groendaken 
en groengevels kunnen die kwets-
baarheid grotendeels tenietdoen. 
Maar voorlopig komen groene 
daken op bedrijventerreinen nog 
amper voor. Dit blijkt uit recent 
onderzoek voor BT magazine 
van Rienstra Beleidsonderzoek 
en Beleidsadvies in de provincie 
Zuid-Holland, die volgens de on-
derzoeker representatief is voor 
andere provincies in Nederland. 
Bedrijventerreinen zijn gemid-
deld voor slechts 1 procent van 
hun grondoppervlakte voorzien 
van groen-blauwe structuren.

Hittestress
Volgens voorzitter Wout Veldstra 
van Stichting Steenbreek is de 
uitkomst van het onderzoek 
een goede afspiegeling voor het 
gebrek aan zorg die er tot nu 
toe in onze economie is voor de 
natuur en het water. ‘Zorgelijk 
ook dat er geen verschil is met 
ouderere bedrijventerreinen. Die 
platte daken op het grootste deel 
van de bedrijfsgebouwen zouden 
op zichzelf geschikt zijn voor 
vergroening, maar omdat er zo 
goedkoop mogelijke gebouwd is, 
ontbreekt het aan de benodigde 
draagkracht. Ik durf het niet eens 
over hittestress te hebben, maar 
ik weet wel dat op de meeste 
warmtekaarten de bedrijfster-
rein eruit springen.’
Meer groen op industriege-
bieden en bedrijventerreinen 
zorgt voor vermindering van het 
hitte-eilandeffect. Een groen 
dak, eventueel in combinatie 
met gevelgroen, kan de opwar-
ming van gebouwen beperken. 
Bovendien verlengt een groendak 

de levensduur van de dakbe-
dekking en vermindert het de 
onderhoudskosten. Behalve de 
klimaatvoordelen van groen en 
groene daken, zorgen zij ook voor 
een aangenamer werkomgeving. 
Volgens een uitgave van organi-
satie De Natuurverdubbelaars, in 
opdracht van provincie Overijs-
sel, maakt groen terreinen niet 
alleen aantrekkelijk voor werk-
nemers, klanten en stakeholders, 
maar heeft het daarnaast een 
positief effect op de verhuurbaar-
heid en de vastgoedwaarde. De 
vastgoedwaarde op een bedrij-
venterrein kan door vergroenen 
volgens deze uitgave wel 6 pro-
cent stijgen en de huurprijs tot 
wel 7 procent worden verhoogd. 

Brainport Eindhoven 
Omdat gemeente Eindhoven het 
belang van groene daken inzag, 
stapte het in 2017 in bij de Green 
Deal Groen Daken, een initiatief 
om de ontwikkeling van groene 
daken te versnellen. In Brainport 
Eindhoven, een technologieregio 

Bedrijventerreinen zorgen niet bepaald voor een inspirerende omgeving. Veel beton, veel 

steen, weinig groen. De laatste jaren is een kentering te zien; gemeenten besteden steeds meer 

aandacht aan vergroening van de terreinen. Niet alleen zorgt het voor een aangenamer aanzicht, 

maar groen zorgt ook voor klimaatadaptieve voordelen zoals een betere waterafvoer. Omdat veel 

bedrijven platte daken hebben, lenen die zich goed voor een groendak.

Groene daken op 
bedrijventerreinen 
nog zeldzaamheid

BUSINESSPARK FLIGHT FORUM EN NRE-TERREIN 
IN EINDHOVEN ZIEN MEERWAARDE IN

Auteur: Hans Bouwman | Beeld: Marc Bolsius
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gemeente perceel- en gebou-
weigenaren de meerwaarde die 
vergroening en groene daken 
kunnen hebben duidelijk te ma-
ken. Je merkt ook steeds meer 
dat bedrijven groen gaan zien 
als imago en dat de intrinsieke 
motivatie om te vergroenen ook 
toeneemt.’

Vestigingsklimaat
Een voorbeeld van een bedrijven-
terrein waar vergroening letter-
lijk de ruimte heeft gekregen, is 
volgens Joop Ketelaers, adviseur 
stedelijke ontwikkeling van de 
gemeente Eindhoven, Flight 
Forum, een businesspark met 
kennisbedrijven, gelegen naast 
Eindhoven Airport en de A2. 
Flight Forum CV, een publiek-
private samenwerking tussen 
Schiphol Real Estate en ge-
meente Eindhoven, heeft enkele 
jaren geleden een masterplan 
gemaakt met als insteek het ter-
rein beter bereikbaar, groen en 
vooral gezelliger te maken. ‘In de 
afgelopen jaren is daar dan ook 

een vergroeningsslag gemaakt 
om het terrein een aantrekkelij-
ker werk- en vestigingsklimaat te 
geven’, zegt Ketelaers.
Een ander voorbeeld is het NRE-
terrein, een gebied ten oosten 
van de binnenstad, waar vele 
jaren de regionale nutsbedrijven 
zaten. De gemeente kocht het 
terrein in 2010 met het doel het 
te ontwikkelen. In de diverse 
gebouwen moeten diverse bedrij-
ven komen. Een paar maanden 
geleden is de laatste fase van de 
herontwikkeling begonnen. In 
vier gebouwen komen behalve 
woningen ook bedrijfsruimtes, 
werkplekken, een expositie-
ruimte, hotel en parkeervoorzie-
ningen. 
Midden op het terrein komt een 
kleinschalig bedrijfsverzamel-
gebouw met groene daken en 
gevels. In het “parkeergebouw” 
komen boven de parkeervoor-
ziening op het dak een aantal 
bedrijfsruimtes en een semio-
penbare stads(dak)tuin.

waarin bedrijven, overheden en 
onderwijsinstellingen samen-
werken, wordt het realiseren van 
een groene omgeving gezien als 
factor om kenniswerkers aan te 
trekken. Zo staat in Brainport Na-
tionale Actieagenda van juli 2018: 
‘Als tegenhanger van de grootste-
delijke dynamiek zijn een groene 
buitenruimte en aantrekkelijke 
landschappen essentieel voor 
een aantrekkelijk vestigingskli-
maat.’ […] ‘De kantoorkolossen 
die nu het beeld bepalen, zijn in 
2040 getransformeerd tot een 
woon-en-werk-plek in een groen 
parkachtig gebied met internati-
onale grootstedelijke allure.’
Maar die kantoorkolossen zelf 
bieden ook ruimte voor ver-
groening. ‘Groene daken op 
bedrijfspanden kunnen een plek 
zijn om te overleggen, te lun-
chen of een wandeling te maken, 
en dragen hiermee bij aan een 
fijne werkomgeving’, zegt Hans 
van Oosterwijk, adviseur water 
en klimaat bij de gemeente 
Eindhoven. ‘Wij proberen als 

Het datacenter van de 
Rabobank (linksboven) 
op bedrijventerrein 
Vorst B in Boxtel. Het 
datacentrum en de 
energiegebouwen 
zijn overdekt met een 
natuurdak. Van buitenaf 
is alleen een groene hel-
ling te zien die oprijst uit 
het landschap, grenzend 
aan de ecologische zone 
die het bedrijventerrein, 
het omliggend agrarisch 
landschap en het dorp 
Lennisheuvel van elkaar 
scheidt. De beplanting 
op het dak versterkt de 
soortenrijkdom in de 
ecologische zone. Dit 
terrein van 9 hectare 
wordt de komende jaren 
ontwikkeld tot GreenTech 
Park Brabant.
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Bomen en struiken zijn in steden een belangrijke voorwaarde voor een gezond stadsecosysteem. Ze voor-

zien in nestgelegenheid voor vogels en schuilgelegenheid voor kleine zoogdieren. Ook leveren ze voedsel 

in de vorm van vruchten, bessen, zaden, stuifmeel en nectar. Vergeten wordt vaak dat juist de bladeren 

door veel verschillende insectensoorten worden gegeten. Soms betreffen dit heel aantrekkelijke insecten 

zoals bijvoorbeeld diverse dagvlindersoorten. Vaker zijn het kleine soorten die een aan het oog onttrokken 

leven leiden.

Ecologische  
compatibiliteit van 
bomen en struiken

CONCEPT GEEFT HANDVATTEN AAN GROENBEHEERDERS BIJ HET PLANTEN 
Auteurs: Martin W. van den Hoorn en Esther D. Vogelaar | Beeld: Martina van der Vegt
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Het zijn echter juist deze kleine onbekende insecten die 
het bulkvoedsel vormen voor vele vogel- en vleermuis-
soorten. Het is dan ook van groot belang om in een stad te 
zorgen voor voldoende soorten “eetbare” bomen en dit in 
het achterhoofd te houden nu de roep om meer klimaat-
bestendige bomen in een stad steeds luider wordt.

Gebiedseigen
Uit onderzoek blijkt dat met name gebiedseigen soorten 
over het algemeen een hogere insectenrijkdom hebben 
dan gebiedsvreemde soorten (Moraal, 2011). Gebiedsei-
gen soorten duidt men vaak aan met de term inheems. 
Nu is over de term inheems veel te doen. Sommige eco-
logen kijken heel sterk naar de genetische achtergrond 
en stellen dat nog maar een klein percentage van de in 
Nederland aanwezige houtige gewassen oorspronkelijk 
inheems is en gebruiken hier dan de term autochtoon 
voor (Maes, 2002). Anderen zijn van mening dat als een 
soort hier maar ooit van nature voorkwam deze in prin-
cipe ook inheems is. 
Dit mag dan een interessante academische discussie 
zijn, voor natuur in de stad is deze totaal irrelevant. 
In een stad is in principe alles aangeplant en wordt er 
gebruikgemaakt van cultivars die zich goed kunnen 
handhaven onder vaak moeilijke groeiomstandigheden. 
Van autochtoon materiaal is dan ook zeker geen sprake. 
Vanuit ecologisch oogpunt gaat het met name erom dat 
de lokale insectenfauna voldoende gebruik kan maken 

van de aangeplante bomen of struiken en niet of deze nu 
in strikte of ruime zin inheems zijn. 

Stadsproblemen
Naast dat er in een stad gebruik wordt gemaakt van 
cultivars van gebiedseigen soorten worden er ook veel 
(cultivars van) niet gebiedseigen bomen en struiken aan-
geplant. De redenen hiervoor zijn legio. We noemen als 
voorbeeld: ornamentale waarde, weerstand tegen ziekten 
en plagen, bestand zijn tegen extreme groeiomstandighe-
den, toekomstverwachting, afwezigheid van allergenen 
en tegenwoordig ook klimaatbestendigheid. Vooral de 
mate van klimaatbestendigheid (het kunnen omgaan met 
lange perioden van droogte of juist neerslag) leidt tot de 
neiging om meer dan vroeger te gaan zoeken naar bomen 
van elders die het, naar verwachting, in een stad goed 
uithouden.

Ecologische compatibiliteit
Vanuit ecologisch oogpunt is het onwenselijk om bomen 
of struiken uit andere werelddelen te halen en in onze 
steden aan te planten. Onze lokale insectenfauna is hier 
waarschijnlijk niet of onvoldoende op aangepast. Daaren-
tegen is het vanuit het oogpunt van beheer en toekomst-
bestendigheid niet wenselijk, en zelfs onmogelijk, om 
alleen gebiedseigen soorten toe te passen. Om hier op een 
pragmatische wijze mee om te gaan introduceren we het 
begrip ecologische compatibiliteit (EC). Het uitgangspunt 

Zomereiken zijn koploper als het gaat om relaties met insecten.
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Ingeburgerde soorten
Het kan lang duren voordat een insectenpopulatie zich 
aanpast aan een nieuwe voedselbron. De Amerikaanse 
vogelkers is rond 1630 in West-Europa ingevoerd en nu 
bijna 400 jaar later lijkt de soort pas echt door insecten 
gegeten te worden (Gravendeel & Schildhuizen, 2016). 
Omdat de soort aan het einde van de negentiende eeuw 
massaal is aangeplant zal dit het proces in een stroom-
versnelling hebben gebracht. Ook het gegeven dat het 
geslacht Prunus in Nederland inheems is, zal de overstap 
vergemakkelijkt hebben. 
In ons systeem behandelen we daarom lang ingeburger-
dere soorten (> 1000 jaar) als gebiedseigen. Voor korter 
ingeburgerdere soorten hanteren we de score op basis van 
natuurlijke verspreiding plus 1. De uit Noord-Amerika in-
geburgerdere Robinia krijgt dan de score Zeer laag (0-+1) 
en de uit de Balkan afkomstige paardenkastanje krijgt de 
score Gemiddeld (2+1). Soorten die na 1900 ingeburgerd 
zijn krijgen geen score. 

Kruisingen
Voor kruisingen kijken we naar het verwachte percentage 
gebiedseigen “bloed” en stellen we onderstaande score 
voor. Voor kruisingen met meer dan twee ouders kan de 
score van de eerste kruising in onderstaande tabel wor-
den vermenigvuldigd met de score van de derde ouder. 

 Ouders EC
 Hoog x Hoog Hoog

 Hoog x Gemiddeld Hoog

 Hoog x Laag Gemiddeld

 Hoog x Zeer laag Gemiddeld

 Hoog x Niet Gemiddeld

 Gemiddeld x Gemiddeld Gemiddeld

 Gemiddeld x Laag Gemiddeld

 Gemiddeld x Zeer laag Gemiddeld

 Gemiddeld x Niet Laag

 Laag x Laag Laag

 Laag x Zeer Laag Laag

 Laag x Niet Niet

 Zeer laag x Zeer laag Zeer laag

 Zeer laag x Niet Niet

WUR-lijst
De WUR heeft onder de noemer “nuttige bomen” de 
Soortentabel Groen in de Stad opgesteld (Hiemstra, 
2018). Om te bezien hoe ecologisch compatibel deze 
taxa zijn, zijn alle taxa (met uitzondering van Ulmus cv’s 
ingedeeld in de vijf genoemde klassen. We komen tot de 
volgende bevindingen:
• circa 26 % van de taxa scoren hoog-gemiddeld;
• circa 50 % van de taxa is van Europese oorsprong of kan 

als ingeburgerd worden beschouwd;
• circa 24 % van de taxa heeft geen enkele relatie met 

Europese soorten.

voor EC is dat hoe dichter een boom van nature in de 
buurt van Nederland voorkomt, hoe groter de kans is dat 
onze insectenpopulatie er van kan profiteren. Met EC dui-
den we dan ook de mate aan waarin we verwáchten dat de 
lokale insectenpopulatie gebruik kan maken van de boom 
of struik. We delen deze compatibiliteit in, in de klassen: 
hoog, gemiddeld, laag, zeer laag en niet, waarbij de klassen 
ook vervangen kunnen worden door een puntenscore van 
4 (hoog) tot 0 (niet). Voor de indeling baseren we ons op 
de huidige natuurlijke verspreiding van de betreffende 
soorten, waarbij we kijken naar de globale afstand tot Ne-
derland en de ligging binnen de gematigde vegetatiezone 
(Dierßen, 1990). De gematigde vegetatiezone loopt globaal 
van de noordelijke Pyreneeën tot in Rusland en van Zuid-
Scandinavië tot aan de Balkan. Voor de bruikbaarheid ma-
ken we voorlopig gebruik van de staatsgrenzen van landen 
als indeling. Landen die in meerdere vegetatiegebieden 
liggen, delen we in het dominante type in. Voor EC komen 
we dan tot de volgende indeling:
• Hoog: Soorten die van nature voorkomen in de Benelux 

of Duitsland.
• Gemiddeld: Soorten van nature die voorkomen uit de 

overige landen die (grotendeels) binnen de gematigde 
vegetatiezone liggen, waarvan de staatsgrens binnen 
1000 kilometer van Nederland ligt en er geen grote bar-
rières in de vorm van bergketens zijn: Ierland, Britse 
Eilanden (ten zuiden van de Orkney-eilanden) , Dene-
marken (zonder de Faeröereilanden), Polen, Tsjechië, 
Slowakije, Hongarije en Frankrijk (zonder Corsica).

• Laag: De rest van Europa: Iberisch schiereiland, Scan-
dinavië (zonder Denemarken) Oostenrijk, Zwitserland, 
Italië, Corsica, de Baltische staten en de Balkan.

• Zeer laag: Diverse genera zijn weid verbreid. Zo komt 
het genus Quercus voor in Europa, Noord-Amerika en 
Azië. Vanwege de genetische verwantschap is het ver-
dedigbaar om te stellen dat soorten van buiten Europa 
in enige mate ecologisch compatibel zijn. Soorten van 
buiten Europa waarvan het genus ook in de Benelux en 
Duitsland voorkomt, scoren dan zeer laag.

• Niet: Alles buiten Europa behorend tot een genus dat 
niet in de Benelux of Duitsland voorkomt.

 
Indeling
Hoe delen we cultivars, ingeburgerde soorten en kruisin-
gen in? Veel in de stad toegepaste soorten zijn cultivars 
en kruisingen. Ook zijn er soorten die in Nederland zijn 
ingeburgerd waarvan we weten dat ze door de mens zijn 
ingevoerd. Deze delen we op de volgende wijze in:

Cultivars
Cultivars zijn aangepaste verschijningsvormen van 
oorspronkelijke soorten. Er zijn over het algemeen 
geen aanwijzingen dat de relatie met insecten wezenlijk 
anders is dan bij de oorspronkelijke soorten en scoren 
dus hetzelfde. Een uitzondering wordt gemaakt voor cul-
tivars die door selectie geen stuifmeel, nectar of vruchten 
meer produceren. Deze scoren een niveau lager dan de 
oorspronkelijke soorten.



jaargang 76 • december 2020 • nummer 11 19

Hieruit volgt dat het voor 28 taxa vanuit het oogpunt 
van ecologische compatibiliteit onwenselijk is om deze 
toe te passen. De enige reden om dat nog wel te doen, is 
een eventuele ornamentale waarde. Het simpele feit dat 
wellicht sommige van deze soorten nectar of stuifmeel 
leveren doet daar niet aan af. Er zijn voldoende soorten 
met wel enige ecologische compatibiliteit die dat wel 
doen. Opvallend is dat de categorieën gemiddeld tot laag, 
relatief slecht scoren, terwijl juist de zone langs de Mid-
dellandse Zee, en dan met name de Balkan en Grieken-
land, zeer divers is aan boomsoorten. De reden hiervoor 
heeft wellicht te maken met een verminderde winter-
hardheid van en/of een lagere tolerantie voor langdurige 
natte periodes van deze soorten.

Discussie
Met het introduceren van het concept ecologische com-
patibiliteit geven we handvatten aan groenbeheerders om 
bomen aan te planten die, gegeven de groeiplaatsomstan-
digheden, naar verwachting het meeste bijdragen aan de 

stedelijke ecologie. Het concept is grotendeels theore-
tisch en we dagen de wetenschap uit om dit concept door 
wetenschappelijk onderzoek verder te onderbouwen en 
te verfijnen. Het concept ecologische compatibiliteit is 
primair bedoeld voor de toepassing in een stedelijke om-
geving, niet voor de vertaling naar natuurgebieden.
Met het concept hopen we een ecologische bijdrage te 
leveren rond de actuele discussie rond klimaatbomen. 
We dringen er hierbij sterk op aan om – als het al nodig 
is om meer droogteresistente soorten aan te planten – 
in eerste instantie op zoek te gaan naar Zuid-Europese 
ecotypen van gebiedseigen soorten en soorten uit het 
middellandse zeegebied behorende tot een gebiedseigen 
genus. Aspecten zoals tolerantie ten opzichte van koude 
en natte periodes maken dit een spannende zoektocht.
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Veel iepencultivars hebben een hoog percentage inheems “bloed”. Beeld: Valerie Kuypers
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Nico de Jonge werd 100 jaar 
geleden geboren in Goes in 
Zeeland, als jongste kind in het 
gereformeerde gezin van Adri-
aan de Jonge en Adriana Greep. 

tuinkunst werd onderwezen 
door J.T.P. Bijhouwer, sinds 1936 
docent en in 1947 hoogleraar op 
de Landbouwhogeschool. Hij 
kwam in contact met Bijhouwer 
toen die naar Walcheren kwam 
in het kader van het herstel van 
het landschap. Het zal overigens 
voor De Jonge niet gemakkelijk 
zijn geweest om in oorlogstijd en 
in de periode ervoor naar Wage-
ningen te gaan; hij was immers 
in de oorlogsjaren ondergedoken 
in Goes, om zo te voorkomen in 
Duitsland te werk te worden ge-
steld. Hij zal in verband met zijn 
zwakke gezondheid in 1939 niet 
zijn opgeroepen voor de militaire 
dienst. Het is overigens niet 
duidelijk wat hij precies heeft 
gedaan in de periode van zijn ze-
ventiende tot hij bij Staatsbosbe-
heer ging werken. ‘Er werd thuis 
nooit over vroeger gesproken’, 
volgens zijn dochter Mieke.
 
Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer (SBB) was in 

Vader De Jonge was opgeleid als 
timmerman, maar dat beroep 
zou hij nooit uitoefenen. Na een 
korte aanstelling als tekenaar 
bij de Provinciale Planologische 
Dienst in Assen en later als 
ambtenaar bij de provinciale 
waterstaat in Terneuzen, werd 
hij veilingmeester bij de Vei-
lingsvereniging Zuid-Beveland 
in Goes. Hij overleed toen Nico 
17 jaar was. De twee oudste 
kinderen, Rinus en Krien, waren 
al het huis uit. Hij woonde bij 
zijn moeder – die van een klein 
pensioentje moest proberen 
rond te komen – in hun huis op 
het Rimmelandplein nummer 7 
in Goes. Hier zou later de voor-
kamer worden verhuurd aan een 
provinciale afdeling van Staats-
bosbeheer. Nico ging niet naar 
Staatsbosbeheer, nee, Staatsbos-
beheer kwam naar hem toe.
 
Hij ging na de mulo en een reeks 
avondcursussen lessen volgen in 
Wageningen, waar in die periode 

Wie is toch die kleine man die, enigszins voorovergebogen, zich met snelle passen voortbe-

weegt, een sardonische glimlach op de lippen en met flitsende blik om zich heen kijkt, met wol-

ken witte haren à la Liszt? Die man is Nico de Jonge, beroemd landschapsarchitect, beroemd om 

zijn prachtige functionele plannen die hij heeft gemaakt, berucht vanwege zijn felle uitspraken 

en scherpe opmerkingen.

Een scherpe geest 
met vernieuwende 
ideeën

NICO DE JONGE (1920-1997), LANDSCHAPSARCHITECT
Auteur: Lodewijk Wiegersma | Beeld: Lodewijk Wiegersma

Nico de Jonge als jonge man en op 
oudere leeftijd. Beeld: archief van de 
familie De Jonge
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die tijd, na de oorlog, de over-
heidsinstantie die niet alleen 
met bosbeheer, maar ook met 
natuurbescherming en land-
schapsverzorging was belast. 
SBB werd daarom betrokken 
bij de uitvoering van ruilverka-
velingen, maar ook met grote 
projecten als de inrichting van 
de IJsselmeerpolders en de 
uitvoering van de Deltawer-
ken. Staatsbosbeheer werd van 
beheerder ook inrichter van 
landschappen. 
“Landschapsverzorging”, een 
van de afdelingen van SBB, 
kwam onder leiding te staan van 
Roel Benthem (1911-2003) die 
als landmeter was opgeleid en 
spoedig een belangrijke figuur 
op het terrein van landschap en 
natuur werd. Benthem veran-
derde de naam Landschaps-
verzorging van zijn afdeling 
in Landschapsbouw, een veel 
dynamischere uitdrukking, 
vond hij. Nico de Jonge werd 
zijn medewerker voor Zuidwest-

Nederland en Harry de Vroome 
voor het oosten van het land.
Roel Benthem was een inne-
mende persoonlijkheid, die veel 
contacten onderhield in binnen-
en buitenland. Ook publiceerde 
hij veel. Zo heeft hij samen met 
houtvester R. Reiners het Voor-
lopige rapport opgesteld met 
richtlijnen voor de herinrichting 
van het Walcherense land-
schap, dat de basis vormde voor 
het uiteindelijke herstelplan. 
Nico roemde hem om zijn grote 
kennis van de natuur en zijn en-
thousiasme en hij moet ook veel 
van hem hebben geleerd.
In 1944 kon De Jonge bij Staats-
bosbeheer in Goes in dienst 
komen – die lokale afdeling werd 
gehuisvest in de voorkamer van 
zijn ouderlijk huis – en met nog 
heel weinig ervaring aan de uit-
werking van het landschapsplan 
voor Walcheren werken, een 
gebied van 15.000 hectare. Een 
plan maken voor een dergelijk 
groot gebied was nog nooit 

eerder vertoond in Nederland en 
ook niet binnen Europa. Het is 
daarom niet vreemd te veron-
derstellen dat deze opdracht De 
Jonge het inzicht gaf dat de op-
gave voor een landschapsarchi-
tect heel Nederland betrof. En 
deze baanbrekende zienswijze 
heeft hij met verve naar voren 
gebracht.

In 1946 werd De Jonge as-
sistent van tuinarchitecte 
Mien Ruys, die als opdracht 
had gekregen een herstel- en 
vernieuwingsplan te maken voor 
Schouwen-Duiveland. Zij mocht 
overigens geen plannen voor 
tuinen maken, het moest over de 
hoofdlijnen gaan. In hetzelfde 
jaar werd een studiegroep Land-
schap opgericht om mensen 
die met het landschap bezig 
waren bij elkaar te brengen en te 
proberen het vak landschapsar-
chitectuur een stevigere basis te 
geven. Landschapsarchitect ir. 
Hein Otto, opgeleid in Wage-

Het geboortehuis van Nico de Jonge in Goes
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ningen, werd voorzitter en Nico 
de Jonge secretaris. De club 
zou zeker nog tot 1968 blijven 
bestaan, want Nico verzond in 
dat jaar nog een agenda voor een 
bijeenkomst op 3 januari met 
te lezen artikelen. Door deel te 
nemen aan de eens per maand 
te houden bijeenkomsten kreeg 
Nico de noodzakelijke kennis 
over het landschap, die hij zo 
node miste 

Het was niet gemakkelijk om 
in een hiërarchisch opgedeelde 
organisatie als SBB te promove-
ren. Maar het lukte de gro-
tendeels selfmade man die De 
Jonge was, de maatschappelijke 
ladder op te klimmen dankzij 
zijn intellect, zijn doorzettings-

talent kwam heel duidelijk tot 
uitdrukking in onder andere de 
ontwerpen voor de beplantingen 
in en rond het Veerse Meer en bij 
de Volkeraksluizen. Zij meende 
overigens dat er wel erg veel bos 
werd voorgesteld in het kader van 
de Deltawerken. Ze vond haar 
werkgever ‘vernieuwend, geestig 
en scherp. Hij liep overal bin-
nen, was vaak te laat en had veel 
vriendjes’. Ellen Brandes was een 
buitengewoon prettige en beschei-
den persoonlijkheid en een van de 
beste landschapsontwerpers van 
de jaren zestig en zeventig. 

Tijdens de jaren dat De Jonge 
hoofd was van de afdeling Land-
schapsarchitectuur, kwamen er 
veel prachtige plannen tot stand. 

vermogen en zijn charme. Hij 
wist mensen aan zich te binden. 
Hij bouwde in de loop der jaren 
een uitgebreid netwerk op en 
De Jonge publiceerde regelma-
tig in de vakpers en hield ook 
diverse voordrachten, die hij 
zeer zorgvuldig voorbereidde. In 
1960 werd De Jonge hoofd van 
de afdeling Landschapsarchitec-
tuur van Staatsbosbeheer; in het 
begin nog een heel klein clubje 
met landschapsarchitecte Ellen 
Brandes (1928-2008) als naaste 
medewerker op een kamertje 
aan de J.M. Kemperstraat num-
mer 1 in Utrecht.

Nico de Jonge had veel respect 
voor de ontwerpkwaliteiten van 
Ellen Brandes. Haar ontwerp-

De kreek in het Veerse bos

Dichte wegbeplanting op Walcheren
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Er werden ontwerpen gemaakt 
voor onder andere het Veerse 
Meer, het Veerse Bos en het 
Grevelingenmeer. 
 
Dit laatstgenoemde ontwerp 
kwam overigens niet tot uitvoe-
ring omdat, zo staat in de in-
leiding van het rapport Nieuwe 
Inrichtingsschets Grevelingen-
bekken uit 1973: ‘… sinds het 
verschijnen van de 2e nota en 
vooral de laatste jaren er sprake 
is van gewijzigde inzichten ten 
aanzien van de recreatie en het 
natuurbehoud. Vooral door de 
milieu-bewustwording is in de 
ruimtelijke ordening het accent 
verlegd naar het natuurbehoud 
en is het recreatiebeleid meer 
en meer gericht op het situeren 
van de intensieve dagrecre-
atie in de directe nabijheid 
van bevolkingsconcentraties. 
In dit licht gezien werd steeds 
duidelijker dat de inrichting 
van het Grevelingenbekken een 
herbezinning behoefde’, aldus 
het rapport.

Landbouwhogeschool 
Wageningen
In 1966 werd Meto Vroom 
(1929-2019) benoemd tot hoog-
leraar landschapsarchitectuur 
aan de Landbouwhogeschool in 
Wageningen. In 1967 vroeg hij 
De Jonge om hem bij de practica 
te helpen. Nico zal eerst 1 dag 
en later 2 dagen per week in 
Wageningen zijn tot 1971. Vroom 
leerde Nico goed kennen toen 
hij landschapsconsulent voor de 
provincies Noord- en Zuid- 
Holland bij Staatbosbeheer was. 
Er was een goede relatie ont-
staan: ‘De samenwerking met de 
talentvolle autodidact De Jonge 
was zeer stimulerend. Hij kwam 
vaak langs bij me thuis en we 
hadden heel wat te bespreken.’  
De Jonge bleef bij Staatsbosbe-
heer in dienst totdat hij in 1978 
werd benoemd tot lector in de 
tuin- en landschapsarchitectuur 
van de Landbouwhogeschool. 
De benoeming tot lector (enige 
tijd later gewijzigd in professor) 

was de kroon op zijn werk. Uit 
zijn intreerede bleek duidelijk 
met hoeveel genoegen hij deze 
nieuwe taak op zich nam. Hij 
benutte de gelegenheid om 
al zijn ideeën over het land-
schap – in soms nogal archaïsch 
woordgebruik – naar voren te 
brengen. Het buiten wonen, de 
Markerwaard, het landbouw-
kundig onderzoek, de ruilverka-
velingen, de Deltawerken, alles 
werd benoemd in deze rede. De 
vakgroep Landschapsarchitec-
tuur moest volgens De Jonge 
wakker geschud worden: een of 
twee keer per jaar moest de staf 
van docenten gezamenlijk op 
“retraite” om over het vak en het 
onderwijs te discussiëren. De 
eerste excursie ging, hoe kan het 
ook anders, richting Zeeland. Hij 
vond ook dat de relatie met de 
praktijk niet sterk genoeg was. 
Hij meende ook dat er te weinig 
onderzoek gedaan werd bij de 
vakgroep. Meto Vroom was blij 

met de komst van De Jonge naar 
de vakgroep, als ‘ontwerper van 
veel vernieuwende en toonaan-
gevende landschapsplannen’. 
‘Het met zwart krijt “geschil-
derde” landschapsplan zoals dat 
voor Veere en de Tielerwaard 
met het Lingebos, straalde voor 
mij een grote mate van behaag-
lijkheid uit: zo vanzelfsprekend 
en toch zo nieuw.’ 
   
In 1985 ging De Jonge met 
pensioen en trok hij zich terug in 
een bescheiden huis in Ren-
kum, met een kas vol tropi-
sche planten, beschut achter 
een hoge haagbeukenhaag. In 
1994 ontving Nico de Jonge de 
prestigieuze Oeuvreprijs van 
het Fonds voor de beeldende 
kunsten, samen met onder 
anderen fotografe Eva Besnyö 
en schilder Constant Nieuwen-
huijs. Hij overleed in 1997 en 
werd begraven in Domburg … 
dicht bij de zee. 

Over de auteur

Lodewijk Wiegersma is landschapsarchitect en auteur van onder meer de boeken 
Schetsen aan een betere omgeving en Sven-Ingvar’s Garden.

Veerse meer
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kop
kop

CHAPEAU
tekst jan-willem wesselink | beeld roelof pot

24

Zeldzame Kleine kop-op-schotel

Ooit wel eens van de Kleine kop-op-schotel gehoord? Het is een zeer zeldzame, bedreigde pad-
denstoel die zelden tot nooit wordt gespot. Natuurliefhebber Eric Wisse sprong daarom een gat 
in de lucht toen hij er een spotte in het Westbroekpark in Den Haag. De Kleine kop-op-schotel is 
1,5 tot 2 centimeter groot en ziet er niet uit als een paddenstoel zoals wij die kennen, namelijk 
met een steel en een hoed. De Kleine kop-op-schotel is een bolletje met een opening en ligt op 
een omhulsel, het schoteltje.

Bron: Het Haagse Groen. Voor meer informatie zie: www.hethaagsegroen.nl 
Beeld: Eric Wisse
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In deze situatie is het zoeken 
naar manieren om de ecologi-
sche kwaliteit en de hoeveelheid 
van het stedelijke groen te verho-
gen. Om uit te proberen hoe 
dat kan hebben studenten van 
hogeschool Van Hall Larenstein 
projecten gedaan in Enschede 
(5), Wageningen en Den Haag. 
Doel was het ontwikkelen van 
een methodiek voor het verbete-
ren van de ecologische kwaliteit 
in stedelijk gebied. Zij kozen 
hierbij voor de doelsoortenbena-
dering.
Derk Jan Stobbelaar, lector 
Duurzaam Landschapsbeheer 
aan Van Hall Larenstein, en 
Freek Rurup, Business developer 
bij het KennisCentrum Natuur 
en Leefomgeving, kijken terug op 
de projecten. 

Verbindingen tussen leefgebie-
den zijn belangrijk om popula-
ties elkaar te laten versterken 
als uitsterven of inteelt dreigt. 
Verbindingen kunnen bestaan 
uit corridors (waarlangs de 
soort zich kan verspreiden) en 
stapstenen (waar de soort langer 
kan verblijven, maar niet de hele 
levenscyclus kan volbrengen). 
Vaak zijn ook nog brongebieden 
te onderscheiden: gebieden 
buiten de stad waar de soort in 
overvloed voorkomt. Met deze 
bouwstenen – leefgebieden, stap-
stenen, corridors en brongebie-
den – is een netwerk te bouwen, 
waarin de soort tot in lengte van 
jaren kan overleven. 
Om dit duurzame netwerk voor 
elkaar te krijgen is het behulp-
zaam om de meerwaarde van 

Ecologie en samenleving
Onze benadering gaat uit van drie 
principes: de leefgebiedenbena-
dering, ecologische verbindingen 
en de maatschappelijke waarde 
van ecologie (ecosysteemdien-
stenbenadering). 
De leefgebiedenbenadering 
is belangrijk omdat planten en 
dieren in staat moeten zijn om 
de hele levenscyclus in en rond 
de stad te voltooien. Als de cyclus 
op een onderdeel wordt onder-
broken, verdwijnt de soort op die 
plek. Voor een lieveheersbeestje 
moet er overwinteringsmogelijk-
heid zijn (ruigtes), voor de vol-
wassenen daarvan in het vroege 
voorjaar jonge blaadjes en nectar 
(bloemen), in de zomer luizen, en 
voor de jongen allerlei (andere) 
insecten.

Er is wat vreemds aan de hand met natuur in de stad. Aan de ene kant zijn er mensen die melden dat de 

stad een ecologisch eldorado is waar meer soorten per vierkante kilometer voorkomen dan op het plat-

teland en zelfs meer dan in gebieden als de Veluwe. Aan de andere kant zijn er mensen die waarschuwen 

voor de verdere verdichting van de stad, waardoor het onbebouwd oppervlak afneemt, de drukte toeneemt 

en de biodiversiteit onder druk staat. Wat er feitelijk aan de hand is dat het aantal soorten in de stad inder-

daad hoog is, maar dat het aantal individuen van deze soorten afneemt, getuige bijvoorbeeld de jaarlijkse 

Stadsvogelbalans van de Vogelbescherming.

Stadsecologie: combi-
natie van leefgebieden, 
verbindingen en maat-
schappelijke wensen

METHODIEK GEEFT ECOLOGEN HANDVATTEN OM 
PROACTIEF MET NATUUR IN DE STAD OM TE GAAN

Auteurs: Derk Jan Stobbelaar en Freek Rurup
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ecologie voor de mens in de gaten 
te hebben. Natuur is vaak een 
beleidsveld dat niet echt een hoge 
prioriteit heeft. Gelukkig is er 
wel steeds meer aandacht voor 
klimaat (hitte en wateroverlast), 
leefbaarheid en gezondheid. 
Door de ecologische maatregelen 
slim te positioneren kan ecologie 
een bijdrage leveren aan deze be-
leidsvelden en kan op die manier 
meer geld en ruimte vrijkomen 
voor ecologische (of ecologisch 
inclusieve) maatregelen. 

Methodiek
Om het ecologisch netwerk en de 
leefgebieden op orde te krijgen 
zijn twee aanpakken mogelijk, 
die beide hun waarde hebben. 
Aan de ene kant kun je werken 
aan een algemene natuurkwali-
teit, waarbij principes als habitat-
diversiteit (bijvoorbeeld gelaagd-
heid van begroeiing en gefaseerd 
maaien), verbindingen en het 
verminderen van stressfactoren 
zoals licht en geluid centraal 
staan. Aan de andere kant kun je 
ook werken met doelsoorten die 
specifieke eisen stellen aan de 
bovengenoemde principes, maar 
die wel in hun kielzog een aantal 
andere soorten meetrekken. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
doelsoortentypologie die er voor 
ecologische verbindingszones is 
gemaakt (“type das”). 
Wij hebben gewerkt aan een uit-
werking van de tweede benade-
ring door het volgende stappen-
plan te volgen: 
1. Kiezen doelsoorten die pas-

sen bij de stad. Een doelsoort 
wordt gekozen op basis van 
een aantal criteria, waaronder: 
verschillende soortgroepen, 
een doelsoort per vegetatielaag 
(bomen, struiken, gras), het 
voorkomen van de soorten 
in de omgeving (nu of in het 
verleden), de aaibaarheid, de 
mobiliteit (soort moet kunnen 
migreren), de soort staat mo-
del voor (veel) andere soorten 
(inrichting is dus niet alleen 
voor die ene specifieke soort). 

2. Inventarisatie stad (geheel of 

Tabel 1 Keuze gidssoort (Boers, E., Buiting, A.J., Van Gemert, 
B., Matser, W. & Strabucchi, J., 2020)

Aaibaar Mobiel Plangebied Bronpopulatie Volgsoorten

Vogel

Merel

Boomklever

Gaai

Grote bonte specht

Houtduif

Koolmees

Roodborst

Vink

Ringmus

Kokmeeuw

Zoogdier

Gewone dwergvleermuis

Egel

Eekhoorn

Huismuis

Konijn

Ree

Wezel

Steenmarter

Das

Vos

Mol

Dagvlinder

Boomblauwtje

Kleine vos

Dagpauwoog

Klein geaderd witje

Bont zandoogje

Atalanta

Citroenvlinder

Oranjetipje

Groot koolwitje

Klein koolwitje

Landkaartje

Voldoet Voldoet deels Voldoet niet
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hoofdstructuur) aan de hand van 
de levenscyclus van de doelsoor-
ten. Opdelen groenstructuur in 
onderdelen en deze per crite-
rium beoordelen (zie fi guur 3). 

3. Aanduiden bronpopulaties aan 
de hand van de Nationale Data-
bank Flora en Fauna of waarne-
ming.nl. 

4. Knelpunten in kwaliteit (beheer) 
van bestaande structuur en in 
kwantiteit (gaten in het netwerk) 
en stressoren (betreding, licht, 
geluid) tussen bronpopulaties 
bepalen. Hiermee een ecologisch 
optimaal netwerk creëren.

5. Vaststellen hitte-eilanden, 
plekken met geluids- of water-
overlast (zie bijvoorbeeld de 
klimaatatlassen).

6. Optimale ecologische netwerk 
iets verleggen als dat genoemde 
stedelijke problematiek kan 
verhelpen. 

en water zijn goed voor de ren-
dementen van de zonnepanelen. 
Speciaal voor de vleermuizen 
wordt aanbevolen diervriende-
lijke verlichting op te hangen. 
Deze combinaties van maatrege-
len vormen een netwerk voor de 
doelsoorten op de plekken waar 
maatschappelijk de meeste winst 
te halen is. Dit maakt duidelijk 
dat een slimme groene inrichting 
zowel natuur als mens vooruit 
kan helpen. 

Wageningen
In Wageningen is ongeveer 
dezelfde methodiek gevolgd, al 
is minder aandacht besteed aan 
de integratie van maatschap-
pelijke wensen en meer aan 
een precieze inventarisatie van 
de bestaande groenstructuur, 
uitgaande van vier lagen waar-
aan verschillende doelsoorten 
gekoppeld zijn. In Wageningen 
is gekozen voor de doelsoorten 
laatvlieger (boomlaag), braam-
sluiper (struweel), koninginnen-
page (kruidlaag) en egel (grond). 
Van deze soorten zijn de levens-
cycli en stressoren beschreven 
en op basis van die informatie 
zijn de scores voor kwaliteit 
voor deze vier soorten berekend 
(fi guur 3 voor egel). Daarnaast is 
onderzocht waar deze doelsoor-

Den Haag
In Den Haag is onderzoek gedaan 
in de wijken Archipelbuurt en 
Willemspark. Dit is een ver-
steend gebied dat echter wel 
tegen het Scheveningse bosje 
aanligt dat een brongebied voor 
soorten in de wijken kan zijn. 
Er is op basis van bovenstaande 
criteria gekozen voor de doel-
soorten merel, gewone dwerg-
vleermuis en boomblauwtje (zie 
tabel 1). 

In een literatuurstudie van beleid 
en enkele interviews werd duide-
lijk dat de belangrijkste ruimte-
lijke problemen in de wijk zijn: 
klimaatadaptatie (hittestress, 
waterretentie, zie fi guur 1), kwali-
teit leefomgeving (gezondheid, 
recreatie, luchtkwaliteit, geluid), 
mobiliteit (minder auto’s, meer 
fi etsers) en energietransitie. 

Om het ontwerp te maken is eerst 
gekeken naar de eisen van de 
afzonderlijke doelsoorten. Aan 
de hand daarvan is een inven-
tarisatie van de huidige situatie 
gemaakt en een beschrijving van 
de knelpunten voor de doel-
soorten. Op basis daarvan zijn 
maatregelen voorgesteld. Aan te 
planten bomenrijen zorgen voor 
leefgebied van merel en boom-
blauwtje en voor vliegroutes voor 
vleermuizen. Tevens zorgen ze 
voor hittestressreductie door 
aanplant op de heetste plekken. 
De wat bredere groenstructuren 
naast de drukke verkeersader 
moeten de geluidsoverlast enigs-
zins dempen. De kruidenrijke 
grasvelden en het vergroenen van 
bestaande parkeerplaatsen (half 
verhard) zorgen voor insecten 
die voedsel zijn voor de merel en 
vleermuizen en voor verminde-
ring van hittestress en water-
overlast. 
Ook wordt voorgesteld om 
een deel van de grote hoeveel-
heid platte daken in te richten 
als water- en polderdaken in 
combinatie met zonnepanelen 
(doelstelling energietransitie). 
Minder warme daken door groen 

Figuur 2 Ontwerp voor nieuwe natuur in Archipelbuurt en Willemspark 
(Den Haag), dat zorgt voor meer ecologische kwaliteit en het oplossen 
van maatschappelij ke problemen (Boers, E., Buiting, A.J., Van Gemert, 
B., Matser, W. & Strabucchi, J., 2020)

Figuur 5 Op te lossen ontbrekende schakels 
in ecologische verbindingen in Wageningen 
(Assem, P. van den, Bridié, T., Ham, W. van der, 
Meij er, C. & Welling, P., 2020)
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ten zich nu al bevinden (fi guur 4 
voor egel). 
Uit deze analyse blijkt dat grote 
populaties van de doelsoorten 
zich rondom de stad, in het bui-
tengebied of in de grote parken 
aan de rand bevinden. Daarom 
is er in het ontwerp van de 
ecologische infrastructuur voor 
gekozen deze bronpopulaties 
met elkaar, door de stad heen, te 
verbinden. Eerst per doelsoort, 
daarna zijn deze ontwerpen zo-
veel mogelijk op elkaar gelegd om 
tot een integraal ontwerp voor de 
ecologische infrastructuur van 
Wageningen te komen (fi guur 5). 
Op deze manier kan de gemeente 
Wageningen haar energie en 
planvorming heel gericht inzet-
ten om het leefgebied van deze 
doelsoorten en de soorten die 
in hun kielzog meekomen te 
verbeteren. 

Aanbevelingen
De stadsrand, het open gebied 
net buiten de bebouwing, blijkt 
belangrijk als brongebied. Het 
blijft dus belangrijk aandacht te 
besteden aan de kwaliteit van de 
ommelanden als je de ecologie 
van de stad wilt verbeteren. 
Vooral voor middelgrote steden 
zoals Wageningen is het belang-
rijk verbindingen door de stad 
heen te maken, van bronpopu-
latie naar bronpopulatie. Soms 
is het evenwel nog eenvoudi-
ger om deze bronpopulaties 
rondom de stad met elkaar te 
verbinden. Voor grotere steden 
als Den Haag ligt er daarnaast 
ook een taak om in de stad zelf 
voldoende ruimte voor stabiele 
populaties te hebben. 
Maak onderscheid tussen drie 
niveaus: de hoofdstructuur 
(grote robuuste structuren), de 
wijkstructuur (kleinere struc-
turen) en de particuliere tuinen 
(van alles, maar daar heb je 
minder invloed op). Zorg ervoor 
dat in ieder geval de hoofdstruc-
tuur de brongebieden met elkaar 
verbindt. Geef extra aandacht 
aan particuliere grond waar het 
netwerk zwak is. 

Het is altijd de vraag of de ingang 
van de doelsoort het handigst is 
of dat een algemene benadering 
van biodiversiteit een beter 
resultaat oplevert. Met doelsoor-
ten is je blik gerichter en kun je 
zaken zien die anders buiten be-
schouwing blijven. Zo ga je voor 
een vleermuis heel precies kijken 
waar de populaties zich bevinden 
en probeer je vandaaruit leefge-
bied en verbindingen te verbete-
ren. Beginnen met de algemene 
kwaliteit te verhogen is goed en 
de doelsoortenbenadering is een 
verbetering daarvan. 
Wij denken dat het verbinden van 
ecologie met andere maatschap-
pelijke wensen van groot belang 
kan zijn voor het vergroten van de 
biodiversiteit (en de leefb aarheid) 

van steden. Het gevaar is dat de 
natuur in de stad op deze manier 
gezien wordt als een plek waar 
je ook andere dingen kunt doen, 
waardoor de natuurkwaliteit juist 
afneemt. Daarom stellen wij voor 
dat de stadsecologen eerst de eco-
logisch optimale inrichting bepa-
len en daarna aanpassingen doen 
om maatschappelijke vragen mee 
te nemen. Als straat A optimaal is 
als vliegroute voor een vleermuis, 
maar aangrenzende staat B heeft 
veel meer last van hitte en kan 
ook goed ingericht worden voor 
de vleermuis, dan kies je voor 
het aanpakken van straat B. De 
gepresenteerde methode geeft 
handvatten voor ecologen om 
proactief met natuur in de stad 
om te gaan. 

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het KCNL-project Biodiversiteitsstresstest: groen-
kennisnet.nl/nl/kcnl/show/Biodiversiteitsstresstest-Kansenkaart-voor-biodiversiteit-.htm

Bronnen:
• Van den Assem, P., Van der Ham, W., Meij er, C., Bridié, T. & Welling, P., 2020. Inrichtingsadvies 

Groenstructuren gemeente Wageningen. Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp. 
• Buiting, A.J., Van Gemert, B., Boers, E., Strabucchi, J. & Matser, W., 2020. Optimalisering groen-

structuren Den Haag door middel van gidssoorten. Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp. 

Figuur 3 Inventarisatie grondlaag voor egel (Assem, P. 
van den, Bridié, T., Ham, W. van der, Meij er, C. & Welling, 
P., 2020) 

Figuur 4 Aanwezigheid egel in Wageningen (Assem, P. 
van den, Bridié, T., Ham, W. van der, Meij er, C. & Welling, 
P., 2020)
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De kwaliteit van ons oppervlaktewater wordt ogenschijnlijk beter. Natuurbeheerders werken 

daar hard aan, met soms verrassende resultaten. Maar niet overal in Nederland gaat het zo 

goed. In de meeste kleine wateren (sloten, beken, grachten, meertjes) wordt de waterkwaliteit 

niet eens gemeten en worden dus vaak ook geen maatregelen ter verbetering genomen. Terwijl 

deze kleine wateren (samen 30 procent van ons wateroppervlak) juist enorm belangrijk zijn als 

leefgebied voor flora en fauna. De effecten van vervuilende stoffen zijn soms moeilijk meetbaar. 

Maar het gevaar is er daarom niet minder om!

Sluipende gevaren 
voor waterinsecten

Auteur: Gerdien Bos (De Vlinderstichting)
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In natuurgebieden is de waterkwaliteit 
vaak nog wel op orde, maar daarbuiten 
gaat het niet zo goed.
Beeld: Pim van der Marel
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Een uitzonderlijk voorbeeld uit de Weerribben laat zien 
dat waterinsecten zoals libellen sterk reageren op de wa-
terkwaliteit. Doordat water nu anders ingelaten wordt, 
komen er minder nutriënten en schadelijke stoffen van 
buiten het gebied in. Het water is daardoor veel helder-
der geworden en de oevervegetatie heeft zich beter kun-
nen ontwikkelen. De afgelopen 20 jaar is de waterkwa-
liteit in de Weerribben dan ook sterk verbeterd. In 2009 
leidde dat tot een verrassende terugkeer: de sierlijke 
witsnuitlibel dook plotseling op. Dat is niet alleen opval-
lend omdat de soort al 30 jaar uit Nederland verdwenen 
was, maar vooral ook omdat hij hoge eisen aan zijn omge-
ving stelt. Sinds zijn terugkeer heeft de soort zich enorm 
uitgebreid en is hij talrijker dan ooit.

Fastfood
In natuurgebieden wordt vaak nog wel aan de waterkwa-
liteit gewerkt, maar van het gemiddelde oppervlaktewa-
ter in Nederland laat de kwaliteit te wensen over. Dat 
bleek in 2019 uit het onderzoek dat Natuur & Milieu met 
behulp van citizen science uitvoerde. Bijna 900 deelne-
mers brachten de kwaliteit van kleine wateren bij hen in 
de buurt in beeld. Uit de resultaten bleek onder andere 
dat slechts 17 procent van de onderzochte wateren van 

goede ecologische kwaliteit is (helder water, ondergedo-
ken waterplanten). 
Ook de concentraties stikstof en fosfaat waren in de 
meeste wateren te hoog. De aanwezigheid van deze voe-
dingsstoffen bevordert de overmatige groei van algen en 
kroos. En in een gezonde sloot is dat wel het laatste wat 
je wilt. Want waar kroos en algen floreren, neemt de hoe-
veelheid licht en zuurstof in het water af. Andere water-
planten kunnen daar niet tegen en sterven af. Dat heeft 
natuurlijk weer gevolgen voor de macrofauna (water-
diertjes). Door te veel voedingsstoffen in het water wordt 
de natuur op den duur minder divers en dat betekent dat 
de veerkracht eruit gaat. Stikstof en fosfaat zijn voor de 
natuur wat fastfood is voor de kinderen: ze groeien er wel 
goed van, maar het is nogal ongezond.

Lantaarntjes 
Niet alleen voedingsstoffen hebben invloed op de water-
kwaliteit. Ook de bestrijdingsmiddelen die veelvuldig in 
ons oppervlaktewater zijn te vinden, hebben dat. We zien 
daar weinig van, maar ze hebben wel degelijk een niet 
te onderschatten effect. Dat is recent gebleken uit een 
onderzoek dat is uitgevoerd naar de effecten van het in-
secticide thiacloprid op lantaarntjes. Voor wie denkt dat 
lantaarntjes lampen zijn die langs de waterkant branden: 
dat is niet het geval. We doelen hier op de meest algeme-
ne libellensoort van Nederland. Deze juffertjes hebben 
hun naam te danken aan hun zwarte achterlijf waarvan 
het puntje blauw oplicht. Tijdens het onderzoek werden 
larven van lantaarntjes opgesloten in kleine kooitjes die 
vervolgens werden geplaatst in sloten met verschillende 
concentraties van thiacloprid. Deze stof behoort tot de 
neonicotinoïden, een nieuwe generatie insecticiden 
die sinds eind vorige eeuw in gebruik is. De helft van de 
larven werd gevoerd met watervlooien, de andere helft 
moest zijn eigen kostje opscharrelen. De concentraties 
thiacloprid waaraan de larven werden blootgesteld, zijn 
levensecht: zo komen ze daadwerkelijk in Nederlandse 
sloten en plassen voor.
Opmerkelijk is dat vrijwel alle larven het volwassen sta-
dium bereikten, ook die aan hogere concentraties van het 
bestrijdingsmiddel werden blootgesteld. Er was dus geen 
verschil in overleving van de larven. Andere verschillen 
zijn er echter wel degelijk. Ze zijn alleen sluipender en 
onzichtbaarder dan gedacht. Het vangen van prooien 
bijvoorbeeld ging beduidend minder goed bij blootstel-
ling aan hogere concentraties thiacloprid. Ook waren 
de larven slomer en ontwikkelden ze zich langzamer. 
De effecten waren het grootst bij de larven die zelf hun 
prooien moesten vangen. 
In de experimentele omgeving waren de larven in hun 
kooitjes beschermd tegen predatie. In normale situaties 
is dat natuurlijk niet zo. Het ligt dan ook voor de hand 
dat in sloten met hogere concentraties thiacloprid meer 
lantaarntjeslarven worden opgegeten omdat ze niet snel 
genoeg weg kunnen komen. En omdat hun ontwikkeling 
langer duurt dan normaal hebben ze ook nog eens extra 
kans om opgegeten te worden voordat ze het volwassen 

De sierlijke witsnuitlibel is terug van weggeweest in de Weerribben dankzij verbetering 
van de waterkwaliteit. Beeld: Albert Vliegenthart

Lantaarntjes gaan niet direct dood van thiacloprid, maar ze ontwikkelen zich minder 
goed. Beeld: Albert Vliegenthart
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stadium hebben bereikt. Ook dit werd in het onderzoek 
duidelijk. Van de natuurlijk aanwezige lantaarntjes vloog 
gemiddeld 65 procent minder uit in de sloten met de 
hoogste concentratie thiacloprid.

Te hoge normen
Neonicotinoïden zijn berucht om hun negatieve effecten 
op de biodiversiteit. Ze worden bijvoorbeeld in verband 
gebracht met de alarmerende bijensterfte. En thiacloprid 
is zeker niet de enige en ook niet de meest voorkomende 
neonicotinoïde. Zo is er ook al eens studie gedaan naar de 
effecten van imidacloprid, een van de meest toegepaste 
insecticiden ter wereld. Daaruit bleek dat het voorkomen 
van verschillende groepen aquatische geleedpotigen 
(onder andere vlokreeften, haften en vliegen) negatief 
geassocieerd is met hogere concentraties van de stof. 
De toegestane concentratie voor imidacloprid wordt in 
Nederlands oppervlaktewater niet zelden overschreden. 
Daarbij komt nog dat de normen voor de toegestane 
hoeveelheid bestrijdingsmiddelen vaak veel te hoog zijn 
ingesteld. Ook in dit imidacloprid-onderzoek bleek dat 
alleen de meest strikte norm nog enige bescherming 
bood aan de macrofauna. Bij de twee andere normen 
(onder andere de drinkwaternorm) was er ook zonder 
overschrijding een negatief effect op de hoeveelheid 
aanwezige waterdiertjes.

Bestrijdingsmiddelenvrij
Ook als we ons met z’n allen netjes aan de regels houden, 
gaat de waterkwaliteit achteruit en veel soorten macro-
fauna gaan dat op den duur niet volhouden. Omdat be-
strijdingsmiddelen in het water vaak geen directe sterfte 
tot gevolg hebben, zijn de effecten moeilijk aan te tonen. 
En het vaststellen van veilige normen is al helemaal inge-

wikkeld. De tests die daarvoor gebruikt worden, omvatten 
lang niet alle aspecten die natuurbeschermers er graag in 
zouden zien. Langzamerhand komt nu aan het licht dat 
ook zonder overschrijding van de normen veel meer scha-
delijke effecten optreden dan we eerst dachten. Misschien 
is het dus maar het beste om alle normen op nul te zetten 
en ons samen in te zetten voor een leefomgeving die vrij is 
van bestrijdingsmiddelen. Dat is wel zo gezond!
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Op het Hogeland van 
Groningen, op een 
particulier terrein aan het 
fraaie landweggetje tussen 
Saaxumhuizen en Eenrum, 
trotseert sedert eeuwen een oude es de 
straffe wind. Aan de voet van de imposante 
stam is tussen de wortels een wigvormige 
holte zichtbaar, die toegang geeft tot het bin-
nenste van de boom: een ruimte die aan de 
grond wel 2 meter in doorsnee is en zich naar 
boven toe verder versmalt, om te eindigen 
in een gat naar buiten op 3 meter hoogte. 
Op die plek heeft deze circa 300 jaar oude 
boom waarschijnlijk zijn eerste dikke tak 
verloren. De honderdjarige ex-bewoonster 
van de boerderij speelde als kind “huisje” in 
de holte van de boom. Ook kinderen uit de 
omgeving die onderweg naar school door een 
regenbui werden overvallen, schuilden in de 
“Kabouterboom”. Want zo staat de es in de 
wijde omgeving bekend. Deze karakteristieke 
bomen verdwijnen in hoog tempo door de 
essenziekte, maar de Kabouterboom lijdt 
daar waarschijnlijk niet aan. Daarom is hij de 
ideale kandidaat voor de Boom van het Jaar. 

Meer informatie: www.deboomvanhetjaar.nl

Auteur: SBNL Natuurfonds | Beeld: Mark Kohn

Op zoek naar  
het verhaal  
achter de boom

De twaalf genomineerde bomen voor  

de verkiezing “Boom van het jaar 2019”

worden dit jaar in Vakblad Groen onder de  

aandacht gebracht. In deze 

uitgave aandacht voor 

de boom in de pro-

vincie Groningen.

DE KABOUTERBOOM - SAAXUMHUIZENGRONINGEN
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Vlinderstruik, één van de heesters die in Raalte wordt geplaatst
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De afgelopen jaren is er tijdens de 
zomer een aanhoudende droogte 
geweest. De gevolgen hiervan 
zijn zichtbaar in het plantenbe-
stand. Veel mahonia, berberis 
en conifeerachtigen hebben het 
loodje gelegd. Veelal staat deze 
beplanting in plantvakken die 20, 
30 jaar geleden zijn aangelegd, 
misschien nog wel langer gele-
den. De oorzaken zijn natuurlijk 
niet alleen te wijten aan de droge 
zomers van de afgelopen 3 jaar. 
Deze oude plantvakken hebben 
al die jaren vermoedelijk geen 
bemesting gekregen. Door alle 
bezuinigingen op het groenbud-
get is bemesting het eerste wat 
weggestreept wordt. Daarnaast 
wordt al het gevallen blad opge-
ruimd. En dan worden deze hees-
ters ook nog met enige regelmaat 
gesnoeid en wordt het snoeiafval 
afgevoerd. Op deze wijze worden 
de heestervakken en de voe-

len. Zoek het hierbij vooral in 
het toevoegen van organisch 
materiaal. Dit kan bijvoorbeeld 
door het aanbrengen van een 
mulchlaag, een mix van verteerd 
blad en houtachtig materiaal, wat 
goed blijft liggen op de bodem. 
Het zorgt er tevens voor dat er 
minder water verdampt en dat 
onkruid niet kan ontkiemen. 
Hierdoor neemt de onkruiddruk 
tijdens het jaar ook af.
Maar ook het toevoegen van voe-
dingsstoffen die het bodemleven 
weer op gang brengen, kunnen 
een versnelling geven bij het op-
waarderen van bestaande plant-
vakken. Bij nieuwe plantvakken is 
het mogelijk om de bodemkwali-
teit te beproeven door middel van 
een grondmonster waarbij precies 
wordt gekeken welke voedingstof-
fen ontbreken. Door middel van 
geheel of gedeeltelijk uitkisten 
(uitwisselen) van de grond kan zo 

dingsbodem eronder stelselmatig 
uitgeput en verarmd. 
Maar ook de toename van 
piekbuien kan voor problemen 
zorgen. Wanneer heestervakken 
langdurig “onder water” komen 
te staan, is dat ook niet bevorder-
lijk voor de beplanting. Ook dan 
moet de bodem gezond en luchtig 
genoeg zijn om het water door te 
voeren naar de diepere onder-
grond. Voor beheerders betekent 
dit dat de komende jaren veel 
plantvakken gerenoveerd moe-
ten gaan worden, waarbij heel 
specifiek gekeken moet worden 
naar de gevolgen van klimaatver-
andering op die bepaalde plek.

Mulchlaag
Wat kan je hier nu tegen doen? 
Allereerst zorgen voor een 
gezonde bodem. Bij bestaande 
plantvakken kan je dit bereiken 
door een mix van maatrege-

Onze leefomgeving veranderd voortdurend. De klimaatverandering zorgt hier ook voor een 

deel voor. We ervaren zachtere winters en warmere zomers met grotere extremen zoals enorme 

plensbuien. Door middel van klimaatadaptatie passen wij onze leefomgeving aan op deze  

extremen. Dit doen we door allerlei maatregelen op verschillende niveaus. Bij idverde houdt 

men zich vooral bezig met de groene component binnen deze opgave. In het bijzonder met  

de beplantingskeuzes. Maar wat maakt klimaatadaptieve beplanting nu zo anders? Miriam 

Spermon, adviseur Beplantingen bij idverde Advies, buigt zich in dit artikel over deze vraag.

Samenhang met bodem 
erg belangrijk bij  
klimaatadaptieve  
beplanting

Auteur: Miriam Spermon | Beeld: idverde NL en Miriam Spermon
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de bodem gelijk passend gemaakt 
worden voor de beplantingsstruc-
turen die hier wenselijk zijn. De 
kosten hiervan worden beperkt 
wanneer een mengsel op maat 
gemaakt wordt voor deze locatie. 
Er wordt dan vaak minder grond 
afgevoerd en aangevoerd. 

Beplanting
De volgende stap is om klimaat-
adaptieve beplanting aan te 
brengen. Maar wat is klimaat-
adaptieve beplanting?
• beplanting die passend is bij 

de bodem en grondwaterstand 
waar ze staat;

• beplanting die passend is of 
aansluit bij het landschap van 
de plek waar ze staat; 

• beplanting die langdurige 
hitte en droogte of water kan 
verdragen.

De samenhang met de bodem is 
ontzettend belangrijk. Planten 
leven in symbiose met onder 
andere schimmels die ze van 
voedingsstoffen en vocht voor-
zien. Deze schimmels zijn ook 
afhankelijk van het bodemleven 
en van de juiste pH-waarde van 
de bodem. Wanneer een bodem 
lang vocht kan naleveren in droge 
periodes, kan dit het verschil 
uitmaken van het doorleven van 
planten of niet.

Wanneer pas je welke maatregel 
nu toe? Binnen projecten is dat 

Het is echter altijd belangrijk om 
hier beplanting bij te kiezen die 
past bij de wenselijke structuur, 
het wenselijke eindbeeld en de 
omstandigheden van de locatie. 
Om dit laatste te bepalen is het 
nodig om inzicht te krijgen in 
de situatie ter plekke en welke 
beplanting het hier goed doet. Dit 
kan volgens de hierna beschre-
ven methode.

Passende beplanting
Om te achterhalen of beplan-
ting passend is bij de bodem en 
grondwaterstand waar ze staat, 
bekijken we eerst de Fysisch-
Geografische Regio waar de loca-
tie in valt. In Nederland komen 
negen Fysisch-Geografische 
Regio’s voor. Deze regio’s zijn 
gebieden die landschappelijk en 
qua ontstaanswijze min of meer 
homogeen zijn. De volgende vijf 
zijn voor aanleg van beplanting 
relevant:
• heuvelland
• hogere zandgronden
• rivierengebied
• zeekleigebied en laagveenge-

bied, en de droogmakerijen
• duinen
In elke bovengenoemde regio is 
een grote variatie aan stand-
plaatsen aanwezig. Aan de hand 
van de bodem en de grondwa-
terstand kan je per regio bepa-
len welk bosgemeenschap hier 
voorkomt. Dit geeft inzicht in 
de soortkeuze voor de plek waar 
de beplanting moet komen. De 
bodemgegevens in de stad zijn 
soms wat moeilijker te bepalen, 
maar door goed te kijken hoe 
de omringende bodemtypen 
doorlopen op de kaart (Stiboka) 
kan je een aardige inschatting 
maken. Grondwaterstanden zijn 
vrij vaak aardig nauwkeurig op 
te zoeken op internet. Heel veel 
bodemonderzoeken bevatten 
gegevens hierover en soms 
zijn ook peilbuisgegevens te 
achterhalen. Wanneer eenmaal 
het bostype is bepaald, ontstaat 
inzicht in de beplanting die op 
de beoogde locatie goed kan 
groeien.

natuurlijk een stuk makkelijker 
om te realiseren. Daar zijn meer 
mogelijkheden om plantvak-
ken te renoveren. Bij bestaande 
plantvakken is het een ander 
verhaal. Daar is een analyse nodig 
van het plantenbestand. Ga on-
derzoeken waar beplanting staat 
die gevoelig is voor verdroging 
of vernatting. Kijk ook welke 
heesters al heel oud zijn en hoe 
ze er bij staan. Ga dan vervolgens 
beoordelen of heesters nog vol-
doende levenskrachtig zijn om 
een plantvak op te waarderen. 
Zodra dit in beeld is, kan bekeken 
worden waar welke klimaatpro-
blemen zich voordoen. Is het 
droogte en hitte wat er speelt, 
dan moet je andere maatregelen 
treffen dan wanneer er sprake is 
van een teveel aan water. Kijk bij 
het beoordelen van de beplanting 
ook vooral of beplanting nog het 
redden waard is of dat er toch 
echt gekozen moet worden voor 
renovatie. Renovatie brengt ook 
kansen met zich mee om meer 
fleur en kleur aan te brengen 
voor bewoners en de biodiversi-
teit te vergroten. Bij renovatie-
werkzaamheden zijn ook diverse 
technische oplossingen mogelijk. 
Een combinatie van waterbuffers 
in de bodem en groenvakken of 
wadi’s met beplanting, kunnen 
ervoor zorgen dat het teveel aan 
water wordt opgevangen en dat 
de beplanting meer water krijgt. 

Mulchlaag
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Type landschap
Het landschap kan informatie 
geven over de structuren die hier 
van nature voorkomen. Alhoe-
wel veel van onze landschappen 
gemaakt zijn, geeft dit veel infor-
matie over het voorkomen van 
bepaalde soorten. Op het moment 
dat deze informatie aanwezig is, 
kan je aan de hand van het bos-
type een lijst maken van beplan-
ting die geschikt is voor deze plek. 
Dit zijn echter niet altijd soorten 
die voor een gemeente wenselijk 
zijn op die plek of goed te onder-
houden zijn. Doordat er nu veel 
inzicht is ontstaan in de bodem, 
is het kiezen van soorten die ook 
passend zijn een stuk makkelij-
ker. Vervolgens kan dan gelang de 
situatie verlangt, gezocht worden 
naar soorten die ofwel langdurige 
hitte of droogte kunnen verdra-
gen of juist in natte situaties beter 
passen. Voorbeeldenprojecten 
zijn de Almelosestraat in gemeen-
te Raalte en de Pigmenthof in de 
Regenboogbuurt Almere.

Almelosestraat, Raalte
De Almelosestraat was een 

toegangsweg die vrij stenig was 
ingericht. Door het rijbaan-
profiel te versmallen is ruimte 
ontstaan voor groen in de vorm 
van bomen, hagen, heesters, 
vaste planten en gazon. Door 
als uitgangspunt het bostype te 
nemen dat hier van nature voor-
komt, is de aansluiting met het 
landschap gewaarborgd. Dit is de 
basis geweest voor de plantlijst. 
Deze is verder aangevuld met 
soorten die passen bij de onder-
grond en goed te onderhouden 
zijn. Daarnaast zijn deze soorten 
geselecteerd om een bijdrage te 
leveren aan de biodiversiteit, het 
vastleggen van stikstof en CO2 
en omdat ze goed bestand zijn 
tegen hitte en droogte. Dat is 
belangrijk omdat de grondwater-
stand hier waarschijnlijk tussen 
de 2 meter en 2,5 meter diep zit. 
Planten zijn dus voornamelijk 
afhankelijk van regenwater 
voor hun vocht. Bij de aanleg 
tijdens het plantseizoen wordt 
zoveel mogelijk organisch stof 
aan de plantvakken toegevoegd 
en wordt een mengsel op maat 
gemaakt om ervoor te zorgen 

dat de beplanting de komende 
jaren ook bij droogte kan blijven 
functioneren.

Pigmenthof Regenboog-
buurt, Almere
De Pigmenthof was een groten-
deels versteend gebied tussen 
rijen met geschakelde woningen. 
In de digitale watermodellering 
was duidelijk een potentiële wa-
teroverlast te zien bij piekbuien. 
Daarnaast gaf de verstening een 
bron van hittestress aan tus-
sen de woningen. Tenslotte was 
sprake van forse bodemdaling. 
Om al deze aspecten aan te pak-
ken, is een ontwerp gemaakt met 
aanzienlijk minder verharding en 
veel meer groen. Er is voor deze 
locatie gekozen voor een minder 
standaard beplantingsplan. De 
beplanting zal regelmatig natte 
voeten hebben door de opvang 
van regenwater. Daarnaast kan 
het ook zijn dat de beplanting een 
lange tijd droogstaat, bijvoorbeeld 
in de zomer. De beplanting die ge-
kozen is, bestaat uit vaste planten 
en heesters die zo goed mogelijk 
gedijen in beide gevallen.

De beplanting in Pigmenthof in Almere bestaat uit vaste planten en heesters.
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Vleermuistoren Son
Nabij de Dommel in het parkje achter de 
Sint Petruskerk in Son staat sinds maart 
2020 een markante toren. Het parkje langs 
de rivier is een jachtgebied voor de gewone 
dwergvleermuis en laatvlieger. Het is bekend 
dat er een kolonie van de gewone dwerg-
vleermuis in de Sint Petruskerk verblijft. 
Ook gebruiken vleermuizen de vrijstaande 
oude kerktoren die op het kerkplein staat. 
De kerk en kerktoren worden beide gere-
noveerd. De nieuwe vleermuistoren biedt 
een alternatief verblijf waar de dieren zowel 
in de zomer als in de winter een geschikt 
onderkomen kunnen hebben.

Verschillende functies als verblijf-
plaats
De vleermuistoren is ontworpen voor 
gewone dwergvleermuizen. Hij moet 

plaats bieden aan een kraamgroep, maar 
ook geschikt zijn als winterverblijf. Grote 
gebouwen, zoals de kerk in Son, kunnen deze 
functies bieden omdat de dieren, afhankelijk 
van de temperatuur in de spouw, net even 
bij de buitenmuur kunnen zitten of dieper 
weg kunnen kruipen in ruimtes verder in 
het gebouw. Om voor verschillende functies 
geschikt te zijn, moet de op zichzelf staande 
vleermuistoren ook een gevarieerd micro-
klimaat kunnen bieden. De vleermuizen 
die in de toren verblijven, moeten daarvoor 
afhankelijk van het weer en het jaargetijde, 
ergens in de toren zowel relatief warme als 
koele plekken kunnen vinden. 
In een rustige en parkachtige omgeving 
past een compacte, hoge en ranke vorm van 
baksteen. Ruw slempwerk, een bewerking die 
door monnik-architect Dom Hans van der 
Laan vaak is toegepast, maakt het object inge-

Begin dit jaar zijn twee geheel verschillende vleermuistorens gerealiseerd, een in 

een stadspark en een in een natuurgebied in aanleg. Beide torens zijn multifunc-

tioneel en bieden vleermuizen jaarrond een geschikt verblijf. Het architectonische 

ontwerp omvat zowel ecologische als landschappelijke aspecten. Een vleermuistoren 

moet voor de doelsoorten functioneel zijn, maar kan tegelijk landschappelijk of 

stedenbouwkundig goed zijn ingepast met een aantrekkelijk ontwerp, wat bijdraagt 

aan draagvlak onder de lokale bevolking.

Auteurs: Jacco Bruil ( bioarchitectuur) en Gerard Smit (Bureau Waardenburg) | Beeld: bioarchitectuur

Vleermuistorens 
in het landschap
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ste muur, zal dicht bij de kerntemperatuur 
liggen: relatief koel in de zomer en relatief 
warm en vorstvrij in de winter. De tempera-
tuur in de buitenste spouw zal dichter bij de 
buitentemperatuur liggen en door bezon-
ning warmer zijn in de zuidgevel en koeler in 
de noordgevel. 
De dieren hebben op elke gevel toegang tot 
de buitenste spouw en kunnen van daaruit 
dieper de toren in naar de binnenste spouw 
kruipen. Aan de bovenzijde is de toren voor-
zien van een op het zuiden gericht schuin 
dakvlak met daarachter een holle ruimte. 
Het dakvlak functioneert als warmtecollec-
tor. De holle ruimte erachter zal in de zomer 
warmer worden dan de beide spouwen. Het 
schuine dak heeft in het midden een opening 
waar afstromend regenwater naar binnen 
kan en het zand in de kern bevochtigd. Op 
deze wijze biedt de ranke en compacte toren 

togen en rustiek. Het zal na verloop van tijd 
onvermijdelijk verweren. Zon, regen en wind 
zullen de afwerking veranderen, waardoor 
het nog meer in zijn omgeving op zal gaan.

Een verblijf voor zomer en winter
Om de vleermuistoren compact en rank 
uit te voeren en van binnen een voldoende 
gevarieerd microklimaat te creëren, is 
de toren opgebouwd rond een vaste kern 
van gestapelde duikerelementen die met 
nat zand is gevuld. De kern moet jaarrond 
voor een stabiele temperatuur zorgen. Het 
fungeert zodoende als een thermische buf-
fer. Iets los van de kern is een eerste schil 
van bakstenen geplaatst die vervolgens met 
standaard isolatiemateriaal, een luchtspouw 
en een tweede bakstenen laag omkleed is (zie 
figuur 1). De temperatuur in de binnenste 
spouw, de ruimte tussen de kern en binnen-

Deze foto is genomen vlak voordat het zand van de dijk opnieuw zal worden aange-
bracht. Het volledige bouwwerk en daarmee de driedeling is nog net zichtbaar. Het 
onderste deel zal verdwijnen onder het zand en zal dienen als winterverblijf.
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een variatie in temperatuurverschillen zodat 
vleermuizen bij verschillende weersomstan-
digheden en in alle jaargetijden een geschik-
te plek kunnen vinden. 

In de vleermuistoren van Son zijn tempera-
tuurloggers aangebracht. Vanaf maart 2020 
worden de temperatuurverschillen tussen 
buitenste en binnenste spouw gevolgd. De 
metingen in het zomerhalfjaar laten zien dat 
de temperatuur in de binnenspouw duidelijk 
minder varieert dan in de buitenspouw. Het 
verschil tussen beide spouwen in dagtempe-
ratuur is in de zomerperiode 3 graden, maar 
kan oplopen tot meer dan 10 graden (figuur 
2). De (nachtelijke) minimumtemperatuur 
verschilt hooguit enkele graden, maar vari-
eert sterker in de buitenspouw.

Vleermuistoren in de  
Hedwigepolder
In de Hedwigepolder staan enkele oude 
woningen en schuren die als gevolg van de 
transformatie van de polder tot natuurge-

bied, het toekomstige ‘Groot Saeftinghe’, 
zullen verdwijnen. De gebouwen hadden een 
functie als verblijf voor gewone dwergvleer-
muizen en gewone grootoorvleermuizen. In 
het natuurgebied waar het getij weer zijn in-
vloed krijgt is geen plek meer voor opstallen, 
maar het gebied zal met zijn afwisseling van 
kruidenrijke ruigte, bos en open water wel 
een geschikt jachtgebied voor vleermuizen 
vormen. Op een hoek aan de rand van de pol-
der blijft een stuk van de bestaande dijk met 
bomenrijen gehandhaafd. De locatie staat 
buiten invloed van het getij en is gekozen als 
plek voor een vervangend vleermuisverblijf 
voor de woningen en schuren. De vleermuis-
toren moet jaarrond een geschikt verblijf 
bieden aan gewone dwergvleermuizen en 
gewone grootoorvleermuizen.

Eigen temperatuurhuishouding
Het deel van de vleermuistoren dat als 
winterverblijf fungeert is in het dijklichaam 
geplaatst. Het grondlichaam van de dijk staat 
immers garant voor een stabiele en koele 

De toren gezien vanuit het 
oosten. De toren staat in het 
dijklichaam in het verlengde 
van een lange rij populieren. 
Het hellende vlak is georiën-
teerd op het zuiden. 
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temperatuur, dat geschikt is voor overwinte-
rende vleermuizen. Het winterverblijf bevat 
alternerende schotten die de dieren enerzijds 
extra rustplekken bieden en anderzijds bij-
dragen aan een grotere temperatuurvariatie. 
Boven op het winterverblijf staat de zichtbare 
toren waar de dieren toegang kunnen vinden 
tot het winterverblijf. Dit deel bestaat uit 
een stenen deel en een deel afgewerkt met 
hout. Er is gekozen om aan te sluiten bij de 
schuren in de omgeving. De steensoort en 
het metselverband worden in de streek veel 
toegepast. Het houten deel heeft een schuine 
bovenkant gericht op het zuiden, waardoor 
de ruimte hierachter warmer wordt dan in 
de overige delen van de vleermuistoren. Zo 
is een vleermuistoren gerealiseerd die uit 
drie compartimenten en uit drie materialen 
bestaat: aarde, steen en hout. 
Het ontwerp verwijst naar kerktorens van 
de vele verdronken dorpen in het gebied. 
Precies op de plek van de vleermuizentoren 
bevond zich ooit het dorpje Casuwele, dat 
door de Allerheiligenvloed in 1570 onder 
water verdween. De vloed zou het gevolg 
zijn van het gevangennemen van een zee-
meermin door een visser, die haar ondanks 
smeekbeden van de zeemeerman niet vrij 
wilde laten. De zeemeerman sprak de vloek 
uit: ‘Het Land Saeftinghe zal vergaan, alleen 
de torens zullen blijven staan’.”

De drie compartimenten hebben hun eigen 
temperatuurhuishouding. Elk comparti-
ment is van buiten toegankelijk, maar de 
dieren kunnen zich ook in de toren tussen 
de compartimenten verplaatsen. De houten 
bovenkant zal in het voorjaar en in de zomer 
het meest opwarmen. Er is voldoende ruimte 
voor een flinke kraamkolonie gewone dwerg-
vleermuizen. De koelste plekken bevinden 
zich onder in de toren waar de temperatuur 
ook constanter is. De ruimte in de toren is 
voldoende voor gewone grootoorvleermui-
zen om zich vliegend tussen de comparti-
menten te kunnen verplaatsen op zoek naar 
een geschikte plek.

Ingebruikname van de torens
Hoewel de vleermuistorens ontworpen zijn 
als vervangend zomer- en winterverblijf 
biedt dat echter geen garantie dat vleermui-
zen de torens ook vlot in gebruik nemen. Dit 
kan soms meerdere jaren duren. Het parkje 
met de vleermuistoren in Son ligt nabij het 
dorpscentrum, waar allerlei gebouwen staan 
die ook voor vleermuizen geschikt kun-
nen zijn en ook door hen kunnen worden 

gebruikt. Dieren van de vleermuiskolonie in 
de kerk van Son, pal naast het parkje met de 
vleermuistoren, jagen hoogstwaarschijnlijk 
ook in het park en kennen dus de plek met 
de toren.
Deze zomer is met audiologgers (Audio-
Moth) de activiteit van vleermuizen bij de 
vleermuistoren in Son gevolgd. Er wordt da-
gelijks door gewone dwergvleermuizen rond 
de toren gejaagd. Ook zijn meerdere keren 
laatvliegers gedetecteerd. In de zomer was 
er een enkele dag met een sterke piek in acti-
viteit wat een indicatie kan zijn dat de toren 
door meerdere dieren geïnspecteerd werd. 
In de nazomer zijn dagelijks baltsgeluiden 
bij de toren vastgelegd. De monitoring wordt 
voortgezet om vast te stellen of vleermuizen 
de toren in gebruik zullen nemen. 

De vleermuistoren in de Hedwigepolder is 
het enige object in de wijde omgeving. De 
toren staat hier naast een dubbele populie-
renrij op de dijk. Het is een van de weinige 
groenstructuren in de omgeving die als 
vliegroute en als jachtplek kan dienen. De 
vleermuizen die in het gebied jagen zullen 
de toren waarschijnlijk snel opmerken. De 
toren zal ook worden voorzien van tempera-
tuur- en audiologgers.

Een detail van het gemetselde 
deel waarin vleermuizenkas-
ten ingemetseld zijn. Boven, 
vlak onder de houten kap is de 
spleetvormige invliegopening 
zichtbaar die toegang geeft tot 
het zomerverblijf. Rechtsonder 
zijn twee grondkeringen zicht-
baar. In de ruimte hiertussen 
bevindt zich het inspectieluik.  
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Tot zover is er niets aan de hand en is het kweekproces 
in goede handen. In heel Europa zijn de Nederlandse 
kwekers dan ook bekend om hun uitstekende open-
grondteelttechnieken. Eigenlijk moeten we heel blij zijn 
met kwekers, deze stellen je in staat om tijd te kopen. 
Kwekers hebben maten staan met een stamdiameter tot 
wel 50 centimeter en hoewel deze bomen in wezen niets 
anders zijn dan een eenjarige loot, koop je hier wel al die 
jaren dat de boom heeft staan groeien. Waar kun je dat 
nou nog meer zeggen dat je tijd kunt kopen?

Groeimediums
Terugkijkend naar de evolutionaire stappen speelt de 
nieuwe omgeving een doorslaggevende rol voor het 
succes van de aanplant van de kwekerijboom. In die 
nieuwe omgeving spelen bovengrondse en ondergrondse 
invloeden ieder hun eigen rol. Ik wil hier niet ingaan op de 
bovengrondse invloeden, lees hiervoor mijn blog over zon-
nebrand terug, die een klein deel van de bovengrondse 
uitdagingen weergeeft. Ondergronds ligt ook zeker een 
belangrijke sleutel tot succes. De bodem waarin de boom 
komt te staan, dient voldoende zuurstof, bodemleven, 
samenstelling en structuur, voedingsstoffen en vochtbuf-
ferend vermogen te bevatten. Ik zou er hierbij naar willen 
streven om de boomsoortenkeuze zoveel mogelijk aan te 
passen aan de ter plekke aanwezige bodem. Is die bodem 
ongeschikt dan kan bepaald worden wat nodig is om de 
groeiplaats op te waarderen tot het niveau dat noodzake-

Door bomen aan te planten stappen we met zevenmijls-
laarzen over allerlei evolutionaire processen. Bijvoorbeeld 
het proces waarbij pionierboomsoorten met lichtgewicht 
zaad, zoals berk, wilg, populier zich in een gebied vestigen 
en de bodem voorbereiden voor de kieskeurige booms-
oorten met hun zware zaad zoals eiken en beuken. Deze 
natuurlijke processen duren vele, vele jaren waarbij de bo-
dem zich ontwikkeld tot een complexe samenwerking vol 
omzettingsprocessen en bodemleven voor de organismen 
die het hoogst in de evolutie staan: de mens, nee bomen.

Kweekproces
Vaak in een militaristisch ritme worden bomen vanaf onge-
veer 5 centimeter stamdoorsnede in de stedelijke omgeving 
aangeplant, in bossen en bosschages vaak kleine maten 
zoals tweejarig plantmateriaal. Het militaristisch plan-
tritme is in deze niet per se een probleem, maar een goede 
kwekerijboom en optimale bodem is wel de eerste noodza-
kelijke stap tot succes. Kwekerijen bereiden de bomen op de 
beste manier voor door de wortelpruik met regelmaat rond 
te steken. De bodem wordt optimaal gehouden en voorziet 
maximaal in alle behoeften van de boom, waarbij kweke-
rijen zich steeds meer realiseren dat kwaliteitsbeplanting 
niet ontstaat vanuit geforceerde groei door met voedings-
stoffen overvoerde beplanting, maar gebaat is bij een goede 
bodembalans met bijbehorend bodemleven. 
Het kweekproces is erop gericht een gezond groeiende 
boom met een compact doorwortelde kluit te realiseren. 

Met veel zelfgenoegzaamheid kondigen diverse overheden aan dat er duizenden, nee soms wel miljoenen 

bomen geplant gaan worden. Allemaal maatregelen die hard nodig zijn want we beseffen inmiddels maar 

al te goed dat er geen leven voor de mens is zonder bomen. Nu is het planten van een boom een buiten-

gewoon onnatuurlijke bezigheid. Reden temeer om met plantmateriaal zorgvuldig om te springen en een 

streng nazorgregiem te hanteren zodat bomen ook kunnen uitgroeien. Dat dit in de praktijk nog weleens 

slecht uitpakt, wordt vooral duidelijk nu we onze derde droge zomer hebben beleefd. Laten we waken dat 

investeren in de aanplant van bomen geen hopeloze zaak wordt!

Nazorg bij aanplant, 
verschil tussen  
leven en dood

OPINIE
Auteur en beeld: Henry Kuppen
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lijk is voor de meest geschikte boomsoorten. Lukt opwaar-
deren ook niet, pas dan zou het aan de orde moeten komen 
om bodem uit te wisselen voor geschikte groeimediums. 
In de stedelijke omgeving is dit helaas regelmatig noodza-
kelijk gezien de samenstelling van de bodem die vaak een 
mix is van vernacheld bodemleven, verdichting, vervuiling 
en vermenging met uiterst schrale zandige bodems. Als 
je in de stedelijke omgeving in een groeiplaats investeert, 
doe het dan ook goed en richt een groeiplaats in die qua 
bodem het meest overeenkomt met een bosbodem van de 
gekozen soorten.

Planten
Oké, de bodem is helemaal pico bello en dan komt de 
volgende evolutionaire zevenmijlsstap: het planten van 
de boom. De grootste fout die het merendeel van de 
mensen maakt, is dat ze een boom begraven in plaats van 
planten. Vooral op zandgronden is de mens, zelfs de vak-
matig getrainde, geneigd om bomen té diep te planten. 
Als je garantie wilt hebben dat de boom doodgaat moet 
je beginnen om deze te diep te planten. Gelijke diepte 
aanhouden als op de kwekerij is dé manier om een boom 
te planten. Geen organisch materiaal zoals zoden in 
het plantgat erbij stoppen, een of meerdere boompalen 
plaatsen die de boom nog bewegingsruimte geven. Even-
tueel direct water geven na de aanplant heeft vaak ook 
een positief effect en dan is het aanplantgedeelte goed 
afgesloten. Helaas zie ik bestekken die deze handelingen 
tot in den treure op detailniveau hebben beschreven en 
dan de nazorg zo slecht regelen dat de boom na het eerste 
jaar al het loodje legt door watergebrek.
Ondanks dat een compact wortelgestel prima in de kwe-
kerij is voorbereid, zal de geleverde boom slechts 20 pro-
cent van de wortels hebben ten opzichte van de situatie 
in de kwekerij. Zijn vochtopnemende vermogen is dus 
drastisch verkleind en daarom moet de boom geholpen 
worden met extra watergiften. Dit dient niet ritmisch of 
in een kalendergestuurde frequentie te gebeuren, maar 
de watergeefbehoefte dient ter plekke in het veld vastge-
steld te worden. Uit de praktijk blijkt dat een doorsnede 
aanplantmaat doorgaans 3 jaar nodig heeft om van extra 
water te worden voorzien. Zeker met de huidige zomers 
is in het derde groeiseizoen nog steeds grote behoefte aan 
extra watergiften. Zo is het niet ongebruikelijk dat in de 
loop van 3 jaar tot wel 26 watergeefbeurten nodig zijn. 
Veelal in een afnemende frequentie, van globaal 12 in het 
eerste naar 8 in het tweede en nog 6 in het derde jaar. 

Contractvorming
Bij het planten van bomen is contractvorming van 
wezenlijk belang voor het succes. Neem in contracten ga-
rantie op hergroei op zodat een beplanting na minimaal 
3, of nog beter na 5 jaar, vitaal opgeleverd moet wor-
den waarbij de bomen gedurende de jaren na aanplant 
gemiddeld een toenemende scheutlengte laten zien. 
Hiermee wordt het de uitdaging van de boomverzorger/
groenaannemer om de aanplant tot een succes te maken 
waarmee de vakmatigheid uitgedaagd wordt. Op deze 

manier zit er geen perverse contract-hiaat-prikkel in het 
werk, maar een positieve stimulans om bij te dragen aan 
het vergroenen van onze stedelijke omgeving.

Over Henry Kuppen

Henry Kuppen (1964) is een gepassioneerd bomenliefhebber 
met professionele ervaring van meer dan 35 jaar in het behe-
ren van bomen in de stedelijke omgeving. Hij is directeur van 
het kennisatelier voor boom en bodem Terra Nostra en heeft 
als specialisatie ziekten en aantastingen in bomen, soorten-
diversiteit en klimaatverandering rondom bomen. 
Voor meer informatie: www.henrykuppen.nl

Goede intenties teleurstellend resultaat

Nazorg ingezet als burgerparticipatie in Londen

Nazorg, tot wel 3 jaar lang watergeven is belangrijk.
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Over Dinand Ekkel
Dinand Ekkel is lector Groene & 
Vitale Stad en Teamleider Prak-
tijkgericht Onderzoek Almere.

Natuurinclusief 
bouwen
De term ‘’natuurinclusief bouwen’’ kom ik steeds vaker tegen. In vakbla-

den op het gebied van groen of stedelijke ontwikkeling lees je er steeds 

vaker over; veel conferenties, masterclasses of studiedagen in die secto-

ren hebben het als thema. Maar wat ís dat nu eigenlijk, natuur-inclusief 

bouwen?

Het valt niet mee dat eenduidig te beantwoorden. 
Het wordt op allerlei manieren geïnterpreteerd: de 
natuur naar binnen halen, nestkasten in de gevel, 
gebruik van recyclebare materialen, hemelwater 
afkoppelen van het riool. En zo kan ik nog wel even 
doorgaan. En daar is ook niets mis mee, het zijn 
allemaal manieren om bij het bouwen van huizen, 
scholen, kantoren of bedrijven, meer rekening te 
houden met de natuur dan we kennelijk – anders 
was het nu niet zo’n populair thema – in het verle-
den deden. 

Ik wil nog graag een interpretatie toevoegen die ik nog weinig tegenkom. In mijn 
onderzoek als lector Groene en Vitale Stad leer ik mijn studenten dat de mens, 
door de toenemende urbanisatie en de trek naar de grote steden, steeds verder af 
komt te staan van die natuur, er steeds minder mee in aanraking komt. En uit on-
derzoek blijkt dat dit samenhangt met een slechtere gezondheid en verminderd 
welzijn: minder sociale samenhang, minder beweging, meer gestrest en minder 
ontspannen. Maar het directe contact met de natuur zelf en het effect daarvan, 
daar is veel minder over bekend, maar zou weleens niet onbelangrijk kunnen zijn. 

Darmgezondheid
Ik kwam pas een Australische studie tegen waarin de onderzoekers kooien met 
muizen hadden die op drie verschillende manieren van verse lucht werden voor-
zien: gewone lucht uit het gebouw zelf, lucht die over een bodemsubstraat met 
een lage biodiversiteit was geblazen en lucht die over een bodemsubstraat met 
een hoge biodiversiteit was geblazen. En wat bleek ? De laatste groep had een ge-
zondere darmflora en er waren ook aanwijzingen dat deze muizen minder angstig 
waren. Kortom, het inademen van lucht met een hoge biodiversiteit draagt bij aan 
de darmgezondheid en ons geestelijk welzijn. 
En hoe creëren we die lucht met een diverse biodiversiteit, met veel en veel ver-
schillende microben? Stenen eruit, grond erin! Operatie Steenbreek is daar een 
prima initiatief voor. Maar het kan, nee het moet nog veel verdergaan, ik ken pro-
jecten waarbij men de natuur wil “verwilderen”, wat mij betreft gaan we de stad 
verwilderen. Laten we die natuur zodanig overweldigend die stad in laten komen, 
dat we de natuur ruiken, deze opsnuiven elke dag; goed voor onze gezondheid en 
ons welzijn, goed voor iedereen.

Het inademen van lucht met een 
hoge biodiversiteit draagt bij 
aan de darmgezondheid en ons 
geestelijk welzijn
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