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Stedelijk groen
meer oecologisch beheerd?
Ari Koster
In het openbaar groen binnen het stedelijk gebied komt meer ruimte voor natuurlijke elementen. De aanleiding is de bezuiniging. In dit artikel wordt er echter vanuit gegaan dat in de eerste
plaats oecologische principes de motivatie moeten
zijn voor een ander groenbeheer. Enkele grote lijnen worden aangegeven. De auteur combineert
zijn ervaring als hovenier met zijn kennis van insekten en natuurlijke vegetaties.
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Het openbaar groen in de stedelijke omgeving is van oudsher esthetisch bepaald. Het gaat hier om het zogenaamde
'kijkgroen' waarbij vormgeving en
kleurschakeringen de voornaamste aspekten zijn. Vanaf de jaren vijftig heeft
vooral het gebruik van de groenvoorziening voor recreatie, speelweide, sportvelden e.d. een sterke vlucht genomen.
Daarna kreeg het stedelijk groen ook een
functie om het leefklimaat voor de mensen te verbeteren. Door beplantingen
kon men het stadsklimaat en de kwaliteit van de atmosfeer positief beïnvloeden en de geluidsoverlast terugdringen.
Vooral de laatste tien jaar is er een bredere belangstelling voor natuurlijke elementen te bespeuren. De behoefte aan
wilde planten en de daarbij horende insekten in de naaste woonomgeving
wordt groter.

Natuur in de stad
In het stedelijk gebied kunnen veel meer
natuurlijke elementen aanwezig zijn dan
men vroeger voor mogelijk hield. Veel
plaatsen in of bij de stad blijken van betekenis voor plant en dier (C.R.M.,
1982; Knop et al., 1983; Sukopp &
Werner, 1982). In sommige steden heeft
een uitvoerige milieukartering plaats gevonden (Sukopp et al., 1984; Schulte et
al., 1986). In West-Berlijn bestaan zelfs
wettelijke voorschriften om bij de planning rekening te houden met natuurlijke elementen in het stedelijk gebied (Ermer et al., 1980). In dit artikel zal
slechts worden volstaan met enkele entomologische voorbeelden uit de Nederlandse situatie. In Maastricht zijn in totaal meer dan 200 soorten angeldragende insekten aangetroffen (Lefeber, 19831984). In een kloostertuin aldaar werden
145 van deze soorten verzameld. In Veenendaal zijn op een oppervlakte van ca 1
km^ ongeveer 100 bijen en angeldragende wespesoorten verzameld. In twee
Zaanse parken werden respectievelijk 55
en 75 soorten zweefvliegen waargenomen (Brinkkemper, 1982) en op een
klein gedeelte van het spoorwegterrein
in Rotterdam ruim 100 soorten kevers
(Vondel, 1982). Voor meer voorbeelden
wordt verwezen naar Koster (1988c).

Detail van een extensief beheerd grasveld
midden in een woonwijk van Vlaardingen.
Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius)
op de voorgrond. Close-up of Grassland
with Rhinanthus angustifolius in a residential area at Vlaardingen.
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Toch zijn de omstandigheden voor veel
insekten nog verre van ideaal. Dat desondanks nog zoveel soorten worden
waargenomen is vooral toe te schrijven
aan de kennis van de betreffende waarnemers. Zij kennen de voor deze insekten gunstige plekjes: ruige of zandige
overhoekjes, emplacementen, sommige
tuinen en vergeten hoekjes in parken
etc, milieus die uitzonderingen vormen
binnen het totaal van het stedelijk
groen. Het toont in ieder geval aan dat
de stedelijke omgeving geschikt is te maken voor vele soorten insekten.

Refugia en verspreiding
Indien men de entomofauna van het stedelijk gebied met die van het landelijk
gebied vergelijkt, vindt men vaak grote
tegenstellingen. Grote delen van het
land zijn sterk verarmd. Veel soorten
hebben zich er niet of nauwelijks kunnen handhaven en krijgen, onder de
huidige omstandigheden, geen kans om
zich daar te vestigen.
Tijdens een onderzoek naar de
verspreiding en oecologie van Maskerbijen (Hylaeus) bleken deze bijen in het
buitengebied meestal geheel afwezig te
zijn, terwijl binnen de bebouwing vier
tot zes soorten werden aangetroffen
(Koster, 1980). Ook de Wolbij (Anthidium maculatum), een cultuurvolger, is
buiten de bebouwing nauwelijks te vinden, maar in veel tuinen en overboeken
betrekkelijk algemeen. Veel angeldragende insekten die van oorsprong in Nederland tot zandgronden zijn beperkt,
komen thans in de bebouwde en stedelijke omgeving voor, ook in klei- en
veengebieden. Schoolvoorbeelden zijn
graafwespen en graaf- en zijdebijen
waarvan tientallen soorten zijn waargenomen. De Sachembij (Anthophora
acervorum) is een zuidelijke soort die in
Zuid-Limburg in allerlei milieus algemeen voorkomt. Ten noorden van de
grote rivieren wordt de soort snel zeldzamer, hij was voornamelijk bekend van
het stedelijk gebied. In Friesland was hij
slechts in of bij Leeuwarden gevonden.
In het landelijke gebied van het noorden
van het land zijn de vestigingsmogelijkheden voor deze bijesoort uiterst ongunstig en vermoedelijk beperkt tot de
woonomgeving omdat daar nestgelegenheid en voldoende waardplanten aanwezig zijn. In Akkrum werd de Sachembij
in een bosplantsoen bij het NS-station
aangetroffen; in Pieterburen en Warffum in de heemtuinen die midden in
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deze dorpen rond de kerk zijn gelegen.
In de naaste omgeving van deze plaatsen
heb ik zelfs onder gunstige weersomstandigheden de soort niet kunnen vinden. Voor deze bij die zich vanuit het
zuiden verspreidt, doen dorpen en steden dienst als stepping stones. Zo'n
voorbeeld vinden we ook bij de Resedamaskerbij (Hylaeus hipunctatus) die
voor zijn voortbestaan geheel op Wilde
reseda en Wouw (Reseda lutea en R. luteola) is aangewezen. Waar deze plan tesoorten groeien en waar voldoende nestgelegenheid aanwezig is, kan de Resedamaskerbij worden aangetroffen. Ook
van vlinders en kevers zijn dergelijke
voorbeelden bekend.
Zonder het stedelijk milieu zouden veel insekten aanmerkelijk zeldzamer zijn dan thans het geval is; het stedelijk gebied is daarom min of meer met
een refugium te vergelijken.

Waardering van wilde planten
In dit artikel gaat het om die milieus die
geheel door de mens zijn gecreëerd en
betrekkelijk intensief beïnvloed. Daarmee is niet gezegd dat we met tweederangs milieus of soorten te maken hebben. Dat zou wel het geval zijn indien
de kriteria — natuurlijkheidsgraad,
kwetsbaarheid etc. — die voor de waardering van natuurterreinen worden gebruikt, klakkeloos zouden worden toegepast op het stedelijk gebied. In de stad
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gaat het om heel andere zaken. We hebben hier te maken met een milieu waarin de mens de natuur in eerste instantie
grotendeels heeft verdrongen of zelfs
volledig uitgeschakeld. Maar de mens
heeft ook veel milieus geschapen waarin
organismen zich konden vestigen en
handhaven. Er hebben zich levensgemeenschappen ontwikkeld die min of
meer karakteristiek zijn voor het stedelijke en geïndustrialiseerde gebied. Natuurlijke elementen in het stedelijk ge-

bied dienen daarom op hun eigen waarde te worden beoordeeld.
Ten opzichte van de uitgangssituatie en gelet op de beïnvloeding van het
milieu zijn vrijwel alle natuurlijke elementen als een oecologischc winst te beschouwen. Hierbij dient niet te veel nadruk gelegd te worden op de vele zeldzame en zeer zeldzame soorten die in het
stedelijk gebied voorkomen, ook de
massa van algemene soorten is oecologisch van belang. Een grote populatie
van Slanke mantelanjer (Petrorhagia
prolifera) bijvoorbeeld is erg waardevol
voor het voortbestaan van de soort, maar
in het stedelijke gebied stelt een vegetatie van Witte dovenetel (Lamium album), Grote brandnetel (Urtica dioica)
en Akkerdistel (Cirsium arvense) door de
vele plant-dierrelaties oecologisch veel
meer voor. Bij de waardering van groene
elementen in de stad dienen we dus niet
alleen te letten op de zeldzaamheid
maar ook op de totale oecologische betekenis. Uiteraard zijn deze begroeiingen
ook van betekenis voor de imkerij (Koster, 1987, 1988a,d).

Bezuiniging leidt tot oecologisch
groenbeheer
In veel gevallen komt het nieuwe groenbeheer voort uit de noodzaak om te bezuinigen en om, onder maatschappelijke
druk, het gebruik van herbiciden zoveel
mogelijk te beperken of geheel af te
schaffen. Voorwaarde voor oecologisch
beheer is echter vooral een positieve
waardering van inheemse plantesoorten
en spontane begroeiingen en de daarvan
afhankelijke levensgemeenschappen.
Terreinen met waardevolle natuurlijke
elementen dienen zoveel mogelijk te
worden ontzien. In bestaande plantsoenen kan er meer ruimte komen voor natuurlijk groen. In sommige gemeenten is
men al zover, o.m. in Breda, Leiderdorp, Vlaardingen, 's-Gravenhage en
Zwolle. In andere plaatsen maakt men
schoorvoetend een begin aan een ander
beleid. Voorlopig zijn herbiciden echter
in het stedelijk gebied nog niet uitgebannen. Vele (on)kruiden zijn nog niet
ontdaan van hun negatieve imago. Voor
fabrikanten van herbiciden is dat nog
steeds een reden om hun waren voor gebruik bij het stedelijk groenbeheer op de
markt te brengen. Zij komen nu met
herbiciden die zogenaamd niet schadelijk zijn voor het milieu, maar dat gold
aanvankelijk ook voor de vele herbiciden
waarvan de toelating thans vervalt, bijv.
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Boomspiegel in
Vlaardingen
met Gewone
rolklaver (Lotus
corniculatus) en
Blaassllene (Silene vulgaris).
Ingezaaid, maar
wel een eerste
stap in de goede richting.
Tree with Lotus
corniculatus
and Silene vulgaris at Vlaardingen. Sown,
but a first stap
into the right
direction.

middelen op basis van simazin.
Zolang men niet goed op de hoogte is van de oecologischc betekenis van
(on)kruiden en deze soorten niet op hun
juiste waarde beoordeelt zal men eerder
tot chemische bestrijding overgaan.

(On)kruiden en groeiplaatsen
Als een plant voorkomt op een plaats
waar deze niet gewenst is, spreekt men
van onkruid en het al dan niet gewenst
zijn wordt bepaald door de belanghebbende beheerder van het betreffende
terrein of de plaats waar de plant groeit
(Zonderwijk, 1978). In het siergroen van
de stedelijke parken, tuinen en plantsoenen kon tot voor kort geen onkruid worden geduld. Niet alleen doordat de aanplant door onze inheemse plantesoorten
zou kunnen worden overwoekerd (met
name de eenjarige en laagblijvende siergewassen), maar ook omdat dit esthetisch onverantwoord werd of wordt geacht. Onkruid is iets geworden dat per
definitie bestreden moet worden. Op
sommige plaatsen is onkruidbestrijding
min of meer noodzakelijk, ondermeer in
te jonge aanplantingen, parken en
plantsoenen van cultuurhistorische waarde, gedeelten van verhardingen etc.
Op veel andere plaatsen ontbreekt
echter vrijwel ieder redelijk argument
om het onkruid te bestrijden. De meest
simpele plaats waar een (on)kruid kan
groeien is in de straat.
Over een lengte van 800 m in een
willekeurige straat in Veenendaal zijn
medio april 60 plantesoortcn op de verharding aangetroffen. Enkele soorten
daarvan zijn: Paarse dovenetel (Lamium
purpureum), Paardebloem (Taraxacum

officinale), Vrocgcling (Erophila verna),
Herderstasje (Capsella bursa-pastoris),
Klein kruiskruid (Senecio vulgaris) en
Kleine veldkers (Cardamine hirsuta). Indien midden op het trottoir te veel begroeiing aanwezig zou zijn, zouden
voorbijgangers hier hinder van kunnen
ondervinden. Doorgaans is dat nauwelijks het geval omdat er op de betreffende plaats door veelvuldige betreding
nauwelijks hogere plantesoorten kunnen
groeien. In de straat zijn deze planten
beperkt tot de randen van het trottoir,
tegen muren, open plaatsen rond bomen en tegen de palen van verkeersborden en straatverlichting. Om praktische
redenen worden deze delen niet door
voetgangers gebruikt.
Een soortgelijk beeld zien we ook
vaak op perrons. Aan de begroeiing is te
zien waar reizigers in- en uitstappen. De
plaatsen die het minst worden gebruikt
zijn het meeste begroeid. Andere verhardingen waar zo'n straatvegetatie kan
optreden zijn o.m. parkeer- en speelplaatsen. Natuurlijk hoeft men niet op
al deze plaatsen de (on)kruidcn ongeremd hun gang te laten gaan, maar het
moet ook geen wet zijn om ze daar te bestrijden. Voor grasvelden is het zo langzamerhand duidelijk geworden dat, met
uitzondering van sportvelden, (on)kruiden nog nauwelijks een probleem vormen. Madeliefje (Bellis perennis), Paardebloem, Boterbloemen (Ranunculus)
etc. zijn soorten van het grasland die jarenlang met herbiciden zijn bestreden
omdat grasvelden groen moesten zijn.
Thans doet men steeds meer zijn best
om het grasveld er zo fleurig mogelijk te
laten uitzien. Aspecten die we in het

buitengebied zo vaak missen, zien we in
de stadsgazons weer tot ontwikkeling komen; op de vochtige vijvertaluds bv.
Pinksterbloem (Cardamine pratensis) en
op droge grond Havikskruid (Hieracium
pilosa).
Gemeenten gaan er steeds meer
toe over om, al dan niet onder druk van
de bezuinigingen, een hooilandbehecr
toe te passen. De kennis van de Adviesgroep Vegetatiebeheer en de Vakgroep
Vegetatiekunde, Plantenoecologie en
Onkmidkunde van de Landbouwuniversiteit die bij het wegbermbeheer is opgedaan komen daarbij goed van pas. Afhankelijk van de grondsoort wordt geadviseerd om één of twee keer per jaar te
maaien en het maalsel af te voeren. Op
wegbermen zijn hiermee uitstekende resultaten verkregen. Veel goedkoper dan
het traditionele maaibeheer zal het niet
zijn omdat afvoeren van materiaal nogal
arbeidsintensief is, maar voor ongeveer
dezelfde onderhoudskosten als bij het
traditionele maaibeheer wordt er op oecologisch gebied een flinke winst geboekt. Een ander winstpunt is dat grasvelden die als hooiland worden beheerd
in de meeste gevallen mooi zijn om te
zien.
Grasvelden en -taluds die aan vijvers en waterlopen zijn gelegen worden
meestal intensief en integraal gemaaid
(Koster, 1988b). Indien vijver- of waterkanten niet of zeer extensief zouden
worden gemaaid, kunnen er interessante
begroeiingen tot ontwikkeling komen.
Zo werden er in het stadspark van Veenendaal waar de vijverkanten zeer extensief worden gemaaid in slechts één groeiseizoen 110 terrestrische plantesoorten
waargenomen. Vooral soorten van het
Moerasspirea-verbond
(Filipendulion)
vielen daarbij op. Weliswaar gaat het
hier om vrij algemene tot algemene soorten zoals Wilde bertram (Achillea ptarmica), Gewone wederik (Lysimachia vulgaris) en Moerasspirea (Filipendula ulmaria), maar deze planten komen wel in
een combinatie voor die in het buitengebied nog maar sporadisch wordt waargenomen. Van enkele andere plaatsen zijn
ook zulke voorbeelden bekend, o.m. in
Arnhem waar in de ongemaaidc strook
langs de vijvers Gevleugeld hertshooi
(Hypericum tetrapterum), Waterkruiskruid (Senecio aquaticus) en Gewoon
barbarakruid (Barbarea vulgaris) zijn
waargenomen. Het zijn duidelijke aanwijzingen dat bij een goed beheer, in oecologisch opzicht grote winst is te boe-
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ken. Dit geldt uiteraard ook voor het
aquatische gedeelte van de vijvers. Een
schoolvoorbeeld daarvan is te vinden in
's-Hertogenbosch waar de vijvers in de
woonwijken voor 50-75% met een interessante watervegetatie zijn begroeid.
Krabbescheer (Stratiotes aloides) en Watergentiaan (Nymphoides peltata) zijn
hier aspectbepalend. Verder komen hier
o.m. voor: Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia), Waterviolier (Hottonia palustris),
Zwanebloem (Butomus umbellatus) en
Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae).
Andere plaatsen met spontane
kruidachtige begroeiing zijn de boomen heesterplantsoenen. Enkele soorten
daarvan zijn: Speenkruid (Ranunculus
ficaria), Hondsdraf (Glechoma hederacea), Look - zonder - look (Alliariapetiolata), Paardebloem, Kruipende boterbloem (Ranunculus repens) en uiteraard soorten als Grote brandnetel en
Kweekgras (Elymus repens). Heel geleidelijk aan begint men zulke planten in
het plantsoen te accepteren. Maar in de
meeste gevallen probeert men door middel van houtsnippers en/of aangeplante
bodembedekkers de spontane begroeiing tegen te gaan. Er is al eerder op gewezen dat het effect van houtsnippers en
boomschors zeer gering is en dat het op
langere termijn eerder een averechts effect heeft (Koster, 1987, 1988c). Door
nieuwe waarnemingen kan dat worden
bevestigd. Om het afvoerprobleem van
snoeihout op te lossen kan men de takken gewoon stapelen. Dat geeft minder
verstoring in het bosplantsoen en is bovendien beter voor de fauna die er als
nest of schuilgelegenheid dankbaar gebruik van zal kunnen maken. Indien onderbegroeiing gewenst is, zou men in de
eerste plaats na moeten gaan welke mogelijkheden de natuur zelf biedt voordat
er wordt ingeplant of gezaaid. Het is
overigens volstrekt onduidelijk waarom
sommige cultivars wel als onderbegroeiing worden geaccepteerd en spontane
begroeiing wordt bestreden. Vermoedelijk wordt ook hier de keuze te veel door
tradities bepaald. De oecologische kwaliteit van het plantsoen is meer gebaat bij
een spontane begroeiing met meer variatie dan bij een kostbare aangeplante begroeiing. Voor vele soorten insekten,
padden en vogels is zo'n natuurlijke begroeiing onontbeerlijk als voedselbron,
nestgelegenheid en overwinteringsplaats.
In nieuwe situaties zou men er van
dienen uit te gaan dat een zekere inte-

gratie tussen aangeplante soorten en
spontane kruidachtige begroeiing mogelijk is. Zulke begroeiingen worden thans
nog te weinig positief gewaardeerd. Dit
is voornamelijk toe te schrijven aan het
feit dat de gemiddelde burger en groenbeheerder te weinig of helemaal niets
weet van de oecologie en de functie van
de (on)kruiden en natuurlijke begroeiingen. Indien deze kennis wel aanwezig
zou zijn, zou men veel objectiever kunnen vaststellen waar kruiden wel, en
waar niet gewenst zijn of, met de woorden van prof. dr. P. Zonderwijk, wikkend en wegend kunnen bepalen wat
kruid of onkruid is. Voor informatie over
de oecologie en functies van wilde planten wordt verwezen naar Nederlandse
Oecologische flora (Weeda & Westra,
1986-1988).

Beplantingen en tuinarchitectuur
Zowel binnen als buiten het stedelijk gebied worden veel plaatsen van oecologische of potentieel oecologische betekenis
beplant. In de meeste gevallen is de beplanting vaak zo dicht dat andere natuurlijke ontwikkelingen grotendeels
worden tegengehouden. Door gelijke
leeftijdsopbouw ontbreekt vaak enige
differentiatie in de struktuur van deze
beplantingen. Indien men de natuur
wat meer speelruimte zou geven, zouden er na verloop van tijd spontaan houtige soorten opslaan. Het voordeel van
zo'n ontwikkeling is dat niet alleen een

variatie in begroeiing mogelijk wordt gemaakt, maar dat er ook een variatie in de
tijd zal ontstaan.
Ieder ontwikkelingsstadium in de
vegetatie wordt gekarakteriseerd door
zijn eigen levensgemeenschappen. Vaak
zijn deze al op het betreffende terrein
aanwezig, maar door onwetendheid van
de beheerder worden zulke plekken aan
cultivars van het sierplantsoen opgeofferd. Zo werd in Veenendaal het voormalige spoorwegemplacement — een
botanisch bolwerk — geëgaliseerd en
met vruchtbare grond opgehoogd en
tenslotte beplant. Indien men hier de
natuurlijke ontwikkeling enkele jaren
meer had gegeven zouden de houtige
soorten, o.m. Grauwe wilg (Salix cinerea), Vuilboom (Frangula alnus) en Berk
(Betuia pendula), die van nature op dit
terrein voorkwamen, zijn opgegroeid en
was het terrein visueel aantrekkelijk geworden. Op verschillende plaatsen hadden zich braamstruwelen en kruidachtige vegetaties kunnen handhaven. Dat
het ook anders kan wordt aangetoond op
het emplacement Castricum waar een
parkeerplaats wordt aangelegd. Een
groot gedeelte van het emplacement verdwijnt weliswaar, maar een ander gedeelte laat de NS met opzet braak liggen
door daar het plaveisel op te nemen en
her te gebruiken. Het terrein zal niet
worden beplant en de beplanting op het
parkeergedeeltc is zo aangepast dat ze
flora en fauna van dit emplacement zo

Bosplantsoen in Schiedam met Zevenblad (Aegopodium podagraria) en Fluitekruid (Anthriscus sylvestris). Woodland at Schiedam with Aegopodium podagraria and Anthriscus
sylvestris.
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min mogelijk verstoort. De eventuele extra kosten zijn niet de moeite van het
vermelden waard, wel de extra aandacht
en de goodwill van de betreffende beheerders en ontwerpers. Eigenlijk zijn
we hier bij de kern van de zaak: kennis,
goodwill en wat extra aandacht. Hierdoor kunnen natuurlijke elementen worden gespaard of geïntegreerd. Het laatste zou veel meer een uitdaging voor
tuinarchitecten moeten zijn: ontwerpen
die esthetisch verantwoord zijn zonder
dat potentiële of reeds aanwezige oecologische waarden verloren gaan.
Taluds rond vijvers worden gewoonlijk met gazongras ingezaaid of
met houtige soorten beplant. Indien deze taluds of gedeelten daarvan braak
zouden blijven liggen zou er een natuurlijke vegetatie tot ontwikkeling kunnen
komen. Door sommige gedeelten wel of
niet te maaien zou er variatie in de vegetatiestructuur
worden
aangebracht.
Tuinarchitecten zouden plaatsen kunnen aanwijzen waar bijvoorbeeld een natuurlijke houtige begroeiing is gewenst.
Zo'n experiment loopt momenteel in
Veenendaal. Een flauw hellend vijvertalud (1 op 8, ca 300 m lang) dat geleidelijk in het water loopt heeft men sinds de
aanleg (1987) geheel aan zijn lot overgelaten. De erosie-gevoelige fase is goed
verlopen ondanks de zeer regenrijke
winter. Eind mei van dit jaar was de vegetatie 50 tot 7 5 % gesloten. Na de eerste maaibeurt, waarbij het maalsel werd
afgevoerd (Chenopodium album van ca
1 m hoog), werden er in augustus 1988
82 plantensoorten genoteerd terwijl de
vegetatie vrijwel geheel is gesloten. Door
die een of twee keer per jaar gedeeltelijk
te maaien probeert men variatie in de
vegetatie tot stand te brengen. Het belangrijkste van het hele experiment is
dat men een weg koos, die kan leiden tot
een meer natuurlijke en gevarieerde begroeiing.

Voorlichting en oecologische
scholing
Een belangrijk aspekt in het nieuwe
grocnbeleid is de voorlichting aan het
eigen personeel en de plaatselijke bevolking. Voorlichting zal veel meer moeten
zijn dan alleen maar een folder. Het
knelpunt is dat groenvoorzieners te weinig met oecologische aspecten vertrouwd
zijn om overtuigend over te komen. O m
een goed oecologisch groenbeheer algemeen mogelijk te maken zullen de opleidingen veel meer aandacht moeten

schenken aan de natuurlijke elementen
die in stedelijk gebied kunnen voorkomen. Het vakkenpakket dient daarom te
worden bijgesteld en te worden afgestemd op de actuele situatie. O m een oecologisch verantwoord beheer te kunnen
voeren zal men op zijn minst vertrouwd
moeten zijn met de voornaamste plantesoorten die in het stedelijk gebied kunnen voorkomen, zal men de flora moeten kunnen hanteren en kennis moeten
hebben van de voornaamste oecologische principes. Men zal in staat moeten
zijn om de waarde van natuurlijke vegetaties in te schatten en moeten weten
hoe deze beheerd dienen te worden. De
opleidingen zullen zich moeten bezinnen op de vraag hoe spontane begroeiingen zodanig in een beplantingsplan
kunnen worden opgenomen zonder dat
oecologische waarde verloren gaat. Natuurlijke vegetaties dienen veel meer
dan voorheen als inspiratiebron voor de
stedelijke tuinarchitectuur te fungeren.
Men zal meer oog moeten hebben voor
natuurlijke, ruimtelijke structuren en
oecologische processen. Met al deze kennis kunnen esthetische en oecologische
waarden met elkaar worden verenigd.
Het geeft bovendien een nieuw dimensie aan het hoveniersvak en de tuinarchitectuur en sluit goed aan bij de toekomstige maatschappelijke behoefte.
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Summary
Ecological management of urban vegetation.
Observations of entomologists have proved
that a great many insects fullfïll their livecycle in urban environments. Towns may even
serve as stepping stones of species, which cannot survive in rural surroundings. The author
recommands a management of urban vegetations without herbicids and with an application of ecological principles. To actualize this
more ecological ttaining of the managers of
urban green environments, landscape designers, gardeners etc. is neccessary.
Met dank aan de heer H. Heemsbergen voor
het kritisch doorlezen van het manuscript.
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