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1. Probleemstelling

Onderzoek wijst uit dat natuur in destadin het algemeen positief wordt gewaardeerd.
Natuur in de naaste leefomgeving vermindert stress en heeft een positieve invloed op
de gezondheid (Arkel, 1994;Kaplan,1983,1989; Ulrich,1996;etc.).Zelfs alleen al het
uitzicht op groen heeft een positieve werking op de gezondheid.
Demeeste aandacht met betrekking tot natuur engroenis gericht op de groenrijke
stadsdelen ende stadsrandzone. Devraagis of dezeaandacht voor groen en natuur
niet meer systematisch op de stad alsgeheelgericht zou moeten worden.Twee vragen
komen danindringend aande orde:
* welke kwaliteiten kunnen natuur engroen ruimtelijk toevoegen aande stad en welke
bijdrage kunnen natuur en groen leveren aande leefbaarheid van de stad
* welke ruimte is daarvoor nodig en hoe kan gebruik gemaakt worden van bestaande
vormen vanstedelijk ruimtegebruik
Inveelwoonwijken en buurten is niet of nauwelijks groen aanwezig. Het ligt voor de
hand dat in deze situaties het groen minstens zo belangrijk is dan in woonwijken die
rijk met groen zijn bedeeld.Dit wordt ook aan getoond door allerlei initiatieven die
vooralin grote steden door buurtcommitees of soms door het plaatselijk bestuur
worden genomen.Zelfsin dorpen worden groenarme straten groener gemaakt. Tot nu
toe leidt dit proces meestaltot een extra ruimtevraag.
Vanuit bovenstaand oogpunt verdient het aanbeveling om groen en natuur in de
compacte woonwijken te stimuleren. Inzicht vanwat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn,is daarbij van groot belang,met name wat betreft de kansen om gebruik te
makenvan bestaande ruimtelijke mogelijkheden, zonder direct terug te vallen op de
'gemakkelijke' oplossing van een extra ruimteclaim. Eeneerste oriëntatie in de grote
steden laat zien dat ervoldoende kansen zijn, maar veelsituaties zouden met extra
steunin de rug aanzienlijk kunnen worden verbeterd.Met devoorbeelden kunnen
anderen worden aangemoedigd. Communicatie over slagen enfalen is daarvoor
essentieel.
Actuele vraag
Erblijkt behoefte te zijn aan eendeugdelijk overzicht vantoepasbare en 'slimme'
vormenvanintensief groen ruimtegebruik in allerlei stedelijke situaties,variërend van
tegeltuin tot kleinschalig plantsoen. Dit rapport tracht in deze behoefte te voorzien. Het
is bedoeld voor bestuurders, ontwerpers stedelijk groen,bewoners, buurtcommitees
etc.enverschaft een overzicht van de mogelijkheden voor kleine groene projecten die
de kwaliteit van het dagelijks leven op straat-en buurtniveau kunnen verbeteren,
zonder tot extra ruimteclaims over te gaan.Eendergelijk overzicht dient als
ondergrond voor een goede analysevan de stedelijke groenpraktijk en kan worden
ingezet om decommunicatie daarover naar de bredere doelgroep op een hoger plan te
tillen. Hetmotto hierbij ismeer groen met minder ruimte.
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Innovatie
Vernieuwend aan dit project is het zichtbaar maken van oplossingen voor de kleine
groene stedelijke ruimte die niet per definitie uitgaan van extra ruimteclaims voor
stedelijk groen.Dekwaliteitstoets voor zowel deideeën,de communicatie daarover en
dete realiseren en elders gerealiseerde proefprojecten, bestaat uit de mate waarin
voorbeeldwerking elders tot stand komt.
Het project is dus geen 'verdunningsproject', erwordt geen ruimtelijke problematiek
afgewenteld op ruimte eldersin de stad of in buitenstedelijke groengebieden. In
tegendeel, het gaat om verdichting van de stedelijke ruimte, maar wel eenvorm van
verdichting die de leefomgevingskwaliteit als opgave en alstoets voorop stelt.
Het gaat erom natuur en stedelijk groen in te passenin denormale ontwerp- eninrichtingsopgaven voor de stad,de stedelijke herstructurering en het stedelijk beheer.
Dat daarvoor extra inspanning nodig isvaninitiatiefnemers uit kringen van
bestuurders, professionals, gebruikers en bewoners isin feite een probleem op zich
zelf. Met dit project wordt beoogd een communicatieve inspanning te leveren die
intensivering op decourante agenda van de stedelijke gemeenschap (bestuur en
bewoners/gebruikers) weet te plaatsen.
Voorbeeldwerking
Veelervaring en kennisisinmiddels ontwikkeld rond de grotere natuurontwikkelingsprojecten in en om de stad,denk aanwat is bereikt in devinex-operatie enwat de op
gang gebracht Grote Projecten opleveren. Dekleine groene ruimte staat heeldicht bij
de mensen.Samen met de stedelijke organisaties op wijk en buurtniveau wordt en
reeks proefprojecten opgezet die ieder voor zich een eigenvoorbeeldwerking zullen
genereren. Het project beoogt een olievlek werking,te vergelijken met deaanpak van
het opzomerproject in Rotterdam,maar dan gericht op de 'natuur om de hoek'.
Het project illustreert deinnovatieve kracht vandecombinatie van betrokken
bewoners,vakkundige natuurkenners, over hun grenzen heen kijkende locale
bestuurders.
Vervolgfasen
Met deze publicatie is het project niet afgesloten. Eentweede fase bestaat uit het actief
uitdragen van de kennis eninzichten aan de doelgroep van ontwerpers, gebruikers en
opdrachtgevers. Daartoeis eencommunicatieconcept opgezet, gebaseerd op een
fasering in kennisoverdracht, wekkenvan belangstelling voor vernieuwing bij
betrokken actoren entenslotte motivering om ideeëen om te zetten in stedelijk stimuleringsbeleid voor lokale actie.
Het project kan als succesvolworden bestempeld wanneer feitelijke resultaten zijn te
boeken. Dezeslotfase betreft deopzet,in het kader van de uitvoering van het stimuleringsbeleid dat in detweede faseis ontwikkeld,van een aantal proefprojecten, waarbij
bewoners,vakkundige natuur- en groenkenners en locale bestuurders samenwerken
aaneen actief groen kennissyteem.
Tijdens de uitvoering van de eerstefaseisdeaanzet voor devolgende fasenin voorbereiding genomen.Communicatie is daarbij het sleutelwoord. Basis voor
kennisoverdracht is het communicatieplan. Het communicatieplan bevat een onderverdeling van deingezette middelen volgens
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* informatieoverdracht: contacten zijn gelegd met devakbladen (Stadswerk, Mens en
natuur, Groen,en Landschap,Groei enbloei).Op locatie zijn de betrokken overheden
en groepen van bewoners en gebruikers alingeschakeld om informatie uit te
wisselen over wat op het niveau van de dagelijkse leefomgeving mogelijk is.
* betrekken van dedoelgroep:opverschillende locaties bestaatinmiddels een intensief
contacten netwerk
* operationele plan-en beleidsvorming:voor een beperkt aantalte selecteren situaties
kunnen enkele proefplannen worden ontwikkeld in samenwerking met betrokken
actoren. Dezezijn deels al bekend,deels nog te werven in de eerste fasen van de
communicatiestrategie
Deresultaten van het project, met name van deproefprojecten,zullen tijdens een
manifestatie in het kader van het programma Stad-Landvan het ministerie van LNV
worden gepresenteerd voor een breed publiek. Ook zalhet project deel uitmaken van
een uitwisselingsprogramma binnen het internationale Netwerk Urban Densities en
Green Structures,waarvan het IBN-DLOin 1998 het secretariaat voerde.

Leeswijzer
Deverschillende situaties zijn alsvolgt geanalyseerd.Stapsgewijs isgekeken naar een
aantal aspecten. Persituatie isdaarvan een oordeelgegeven en aangegeven welke
maatregelen genomen kunnen worden zijn impliciet maar goed herkenbaar :
* ontwerp:innovatief omgaan met de situatie,de mensen en de kennis
* materialen:gebruikmaken vanvoor de hand liggend materiaal
* variatie:toepasbare soorten voor verschillende milieus
* compositie:aansprekende gehelentot stand brengen rond de kwaliteit van de
openbare ruimte,verkeersoplossingen, omgaan met oppervlaktewater in dewijk en
de stedelijk groene ruimte
* beheer: aansluiten op definanciële en personele mogelijkheden die bewoners,
gebruikers en beheerders ter plaatse voor ogen staan
* ruimtegebruik: aantoonbaar slimme oplossingenvoor een beter en efficiënter
gebruik van de bestaande ruimte voor kwaliteitsverbetering van degroene ruimte in
de stad, door intensivering enof slimme functiecombinaties
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2. Recente ontwikkelingen

Het benutten van mogelijkheden omin een beperkte ruimte de omgeving groen te
maken is geenidee dat exclusief isvoor deze tijd. Alver voor 1950werden grote stenen
muren van fabrieken, kantoren, scholen,kloosters en kerken met klimop en met wilde
wingerd beplant. Dehofjes in steden alsGouda, Leiden,Alkmaar en Haarlem zijn te
zien alsgemeenschappelijk miniatuurparkjes en zijn soms aleeuwen oud. Indejaren
zeventig werden vooralin studentensteden tegels langs de muren verwijderd om er
miniatuurtuintjes aante leggen,en uit de periodevan kabouters en hippies stammen
dewatertuinen rond dewoonboten in deAmsterdamse grachten.Ook vanuit het
Ministerie van LNV(Instituut voor Bosen Natuuronderzoek/ de Dorschkamp,
Adviesgroep Vegetatiebeheer) isde aandacht voor dit kleinschalige groen niet nieuw
(Koster, 1989;1991; 1994) enisimpliciet aanwezig in deVierde nota ruimtelijk
ordening.Tenslotte wordt hier verwezen naar het Europees Natuurbeschermingsjaar
1995.Ook Indit internationale jaar was er aandacht voor groen en natuur voor de
deur.
"DeRaadvan Europa heeft 1995uitgeroepen tot het Europees Natuurbeschermingsjaar.
Onsland doet daar,samen met 43andere landen, actief aan mee. In tegenstelling tot
het EuropeesNatuurbeschermingsjaar 1970staat in 1995debescherming van de natuur
buiten debeschermde gebieden centraal. Eenvan despeerpunten hierbij isde
verbetering van dekwaliteit van denatuur in de woon- en leefomgeving van dorp en
stad.
In alle landen van Europa isdepolitieke enmaatschappelijke belangstelling voor de
natuur nog steedsgeen vanzelfsprekendheid. Met de wetenschap dat belangstelling
voor denatuur de wortel isvan eenduurzame samenleving, zou dat onsmet grote
zorgen moeten vervullen. Immers aan dekwaliteit van de natuur iszowel plaatselijk als
mondiaal dekwaliteit van onze woon- en leefomgeving af te lezen.Belangstelling voor
denatuur iseenhouding, isactieve betrokkenheid bij het landschap en de natuurlijke
processendiezich daar afspelen. Hetcomité voor het Europees Natuurbeschermingsjaar
wil dezebetrokkenheid weer activeren. In deeersteplaats door denatuur buiten, in de
directe woon- en leefomgeving, weer bewust te laten herontdekken en beleven"
Vooral bij kinderen werkt dit het sterkst wat betreft natuur- en milieueducatie omdat
kinderen zijn sterk betrokken bij hun eigen leefomgeving.Voorzover dat nog niet
duidelijk was,wordt dat nog eensdoor onderzoek bevestigd.
Opvallend isdegrote betrokkenheid van kinderen (van 8-12jaar) bij denatuur in hun
eigen omgeving, dekinderen zijn opmerkzaam en registreren nauwkeurig wat ze zien
en voelen.ln denatuurbeleving van kinderen staat de waarde van de natuur voor de
menscentraal, in hun milieubeleving overheerst debedreiging van het leven. Heteerste
leidt tot positieve gevoelens en het laatste roept negatieve gevoelens op (Hoeven,
1992).
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Alleen alom deze betrokkenheid is de mogelijkheid om natuur voor dedeur te kunnen
beleven een noodzaak.
Dekwaliteit van de dagelijkse woon-en leef omgeving krijgt van alle overheden steeds
meer aandacht. DeVierde nota ruimtelijke ordening gaat uit van belevingswaarden en
gebruikswaarden. Daar worden vijf basiswaarden van afgeleid die in hoge mate
bepalend zijnvoor de kwaliteit van de leefomgeving:een goed onderhouden fysieke
omgeving, een schoon milieu,eenveilige omgeving, ruimtelijk keuzenvrijheid en
ruimtelijke verscheidenheid.
Ookin de stadsecologie spelen dezewaarden een belangrijke rol. Destadis een
ecosysteem waarin de mens centraal staat. Demensis bepalend voor devoor de vijf
genoemde basiswaarden. Hij bepaalt de kwaliteit van zijn bestaan envan alle andere
organismen in zijn omgeving.Destad moet een milieu zijn waarje als mens optimaal
moet kunnen leven.Optimaalwordt hier vertaald alswelzijn. Datis eerder gedefinieerd
als: "een gezondlichamelijk, geestelijken sociaalfunctioneren"(Koster, 1994).Als
andere organismen,zeg maar groen en natuur, daarin een rolspelen betekent dat, dat
ze bijdragen aan de kwaliteit van het menselijk bestaan. Het gaat om de mens en de
hem omringende natuur.
Onderzoek wijst uit dat natuur en groen ook vanuit de gezondheidszorg positief wordt
gewaardeerd. Natuur in de naaste leefomgeving vermindert stress en heeft een
positieve invloed op de gezondheid (Arkel, 1994;Kaplan,1983-1989 Heartig,1991; 1989;
Sorte, 1992;Ulrich,1996).Zelfs alleen alhet uitzicht op groen of het zien van planten
heeft aleen positieve invloed op de gezondheid of op de kwaliteit van de leefomgeving
( Heerwagen,1986;Moor, 1982;Tennessen,1995;Ulrich,1979,1993;zie ook
Wolterbeek, 1998). Door deVoorzitter van de Landelijke Vereniging van GGD-en
wordt dit alsvolgt samengevat.
"Evenalssportencultuurtwijfelt eigenlijkniemandaan dewaarde vannatuur in onze
directeleefomgeving.Deheilzamewerkingvaneengroeneomgevingophetmenselijk
functioneren werdinhetverleden, enwordtooknunog,voetstootsaangenomen.Ook
uitwetenschappelijkonderzoekblijktdewaardevandenatuur voordemens. Artsen en
Psychologen diezich bezighoudenmetdeinvloedvandeomgevingophet
welbevinden vanmensen wijzenopdepositieve effectendiehiervankunnenuitgaan
voordeVolksgezondheid. Zoblijktdatouderen wanneerzij uitkijkenopeennatuurlijke
omgevingmindervaakgezondheidsklachten hebbendanouderendieuitkijkenop een
overwegendbebouwdeomgeving. Onderzoekgeeftooksterke aanwijzingen datin
gevalvanherstelbijziektehetgenezingsproces doorverblijfineengroene omgeving
snellerkanverlopen. Debetekenis vannatuurindedirecte leefomgeving neemttoe
naarmate mensen ouderwordenenmindermobielzijn. Natuur indedirecte omgeving
kandanaanzienlijkbijdragen aan dekwaliteit vanhetbestaan. Vandekleurgroen is
bekenddathetrustgevendis enbijdraagt aan eengevoelvanontspanning. Natuurlijk
groenbiedtdaarnaastmogelijkheden voorlichaamsbeweging, educatie,recreatie en
ontspanning. Kortom, hetverhoogtdekwaliteit vandeomgevingendaarmee die van
ons bestaanenkandirectenindirectdevolksgezondheidbevorderen.Gezondheidishet
resultaatvanveelfactoren.Inkomen,huisvesting, opleiding,vaardighedenende
beschikbaarheidvaneengoedegezondheidszorgspelen daarin eenbelangrijke rol.De
WereldGezondheids Organisatie(WHO)omschrijftgezondheidalseentoestandvan
lichamelijke engeestelijkwelzijn.Wehebben geziendatnatuur indedirectewoonen
leefomgeving aan dezetoestandopeenheelbijzondere wijzekanbijdragen.In onze
complexe technologischesamenleving metzijnsnelle maatschappelijke veranderingen
kaneennatuurlijkeomgeving voorelkmens eenankerpunt voorgezondheidzijn".
(Arkel, 1994).
Dit zou een oproep moeten zijn om de genoemde vijf basiswaarden op ieder stedelijk
schaalniveau te realiseren.Ook in situaties waar het misschien niet kan,maar waar
mensen er bewust of onbewust wel behoefte aan hebben en waar het minimale aan
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groen en natuur maximaalgewaardeerd zou kunnen worden. Dit rapport iste zien als
een bloemlezing van de mogelijkheden voor een groene omgeving in een beperkte
ruimte. Als het even kan vlak voor de deur.
Dit onderzoek heeft betrekking op de meest basalevorm van groen en natuur. Op het
eerste gezicht gaat het om puur cultuurlijk groen.Toch kent dit groen natuurlijk
aspecten.
"De tegenpool van ongerepte natuur isvolmaakte cultuur. Als we dit doortrekken naar
groen, isdat groen dat volledig van denatuur isgeïsoleerd. Dit zou in een reageerbuis
of onder eenstolp moeten zijn. Maar daarbuiten isgroen zonder natuur ondenkbaar,
dit geldt zeker voor debuitenlucht. Zelfshet meestgecultiveerde groen bevat
natuurlijke elementen. Vrijwel alle planten in de buitenlucht bieden voedsel,schuit-en
nestgelegenheid aan allerlei dieren. In een Vuurdoorn die als klimplant tegen de muur
groeit, kunnen tientallen huismussen nestelen, debloemen van dezestruik worden door
bijen bezocht endebessen door demerels gegeten. Verder ishet een verblijfplaats van
spinnen, luizen enandere kleine dieren die in het voorjaar als voedsel dienen voor de
kool- enpimpelmezen die elders in detuin, en vaak in nestkastjes, nestelen. In destad is
eenscherpegrens tussengroen ennatuur niet te trekken. Wat wel mogelijk is, om
optimale of betere voorwaarden tescheppen voor meer natuurlijke elementen in de
stedelijke omgeving of populair gezegd: "Natuur in de stad".(Koster,1998).
Vanuit deze optiek wordt ruimhartig tegen groen en natuur aangekeken,vooral op die
plekken in de openbare ruimte waar maar weinig groen en natuur mogelijk is. De
begrippen "groen" en "natuur" moeten gezien worden vanuit de ruimtelijke en sociale
context. Wat door vele niet als natuur zalworden opgevat, kan door andere wel als
natuur worden gevoeld of beleefd en daar gaat het uiteindelijk om.Maar ook als men
het alleen maar mooi vindt,zonder er enige vorm van natuurbesef bijte hebben,is
daar niets optegen.

10
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3. Methode onderzoek

Eriseen globale inventarisatie verricht van projecten eninitiatieven in een aantal
gemeenten.
Niet alleen omdat deze onbekend zouden zijn, maar ook om eenindruk te krijgen of
toepassingen en projecten die5tot 10 jaar geleden zijn gestart nog actueel zijn.
Daartoe zijnin de eerste plaats eenaantal gemeenten geselecteerd die een zekere
naam op dit gebied hebben of een kleinschalig project hebben uitgevoerd. Dit zijn in
deeerste plaats Amsterdam;Arnhem;Groningen; Haarlem;Maassluis; Naarden;
Nijmegen; Rotterdam; Utrecht.Verder zijn enkele tientallen gemeenten bezocht
waarvan materiaalin het archief aanwezig was.Sommige gemeenten (Utrecht,
Haarlem,Arnhem) zijn uitvoerig bezocht, andere gemeente minder enkele keren was er
alleen maar sprakevan eentoevallig bezoek (onder meerin Goederede. Hattum,Texel;
Vollenhove). Invrijwel alle situaties is vastgelegd opwelke wijze groen is toegepast.
Globaalisook vastgelegd welke soorten daarbij zijn gebruikt. Tijdens enkele zonnige
dagenin 1998is opverschillende plekken onderzoek gedaan naar faunistische
aspecten. Dit moet in deeerste plaatsworden gezien alseen steekproef. Zie bijlage:
tabel1.
Inenkele gemeenten zijn zowel met beheerders als bewoners gesprekken gevoerd
over het betreffende onderwerp. (Maastricht. Utrecht, Groningen;Amsterdam;
Amsterdam Noord;Deventer; Haarlem; Leiden;Maassluis; Nijmegen;.Arnhem;
Winsum). InAmsterdam heeft ter gelegenheid van het Europees Natuurbeschermingsjaar 1995 ook een druk bezochte discussie-avond over dit onderwerp plaats gevonden.
Verder is erin hetzelfdejaar ook een studiemiddag over watertuinen geweest. Van
deze gesprekken zijn geen uitvoerige verslagen gemaakt, maar de essentie daarvan is
welverwerkt in dit verslag.
Aan de hand vanonderzoek dat eerder isverricht en gegevens van dit onderzoek is een
lijst samengesteld van Inheemse eningeburgerde plantensoorten die in tegeltuinen en
ander kleinschalig groen kunnen worden toegepast (bijlage:tabel3).
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4. Maatvoering voor groen en natuur

Vragen die mij eindeloos zijn gesteld hebben betrekking op de minimale ruimte die
nodig isvoor een bepaaldevorm van natuurontwikkeling. Het antwoordt kan bij
benadering alleen maar worden gegeven alser enig zicht is op allerlei complexe
factoren die de mogelijkheden begrenzen. Het hangt er bovendien van af hoe men
tegen natuur aankijkt. Hetzelfde geldt voor groen.Indit rapport staat de praktijksituatiein de dichtbebouwde omgeving centraal.Het antwoord dat we willen weten is niet
achter het bureau bedacht, maar door de natuur zelf gegeven. Zo laten oude muren
ziendat er zelfsin extreme omstandigheden toch nog planten kunnen groeien.
Tientallen soorten planten zijnin staatjaarlijks hun levenscyclus te voltooien op een
substraat waar nauwelijks een kruimel grond aanwezig is.Destenige plekken van de
dagelijkse leefomgeving zijn meestal minder extreem.Aan devegetatie die daar, in de
ogen vanveel bewoners en beheerders,vaak teweelderig groeit is dat duidelijk te
zien.
Veelsoorten planten blijken voor hun ontwikkeling weinig ruimte nodig te hebben.In
de praktijk wordt dat overtuigend getoond. Doordat erin veelgemeenten geen
onkruidbestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt en menin het algemeen jegens
planten veeltoleranter isdantienjaar geleden,groeien vrijwel overal planten.Zelfs op
het plaveisel.Zowerden in de gemeente Veenendaaltussen devoegen van het
plaveisel ruim 160soorten hogere planten gevonden (Koster, 1990b). Uit een
onderzoek naar deflora envegetatie van de Nederlandse Spoorwegen blijkt zelfs dat er
ook zeer zeldzame en bedreigde soorten op verhardingen kunnen groeien (Koster,
1991).Ookin veelandere extreme situaties groeien planten;op muren,in dakgoten
en bergen puin.
Indit onderzoek gaat het om planten die door een breed publiek gewaardeerd kunnen
worden. Inde parktijk zijn dat planten met enigszins opvallende bloemen,varens of
planten die om een andere reden esthetische waarde hebben.Ook deze planten zijn
vaaktussen het plaveiselaante treffen. Enkelevoorbeelden daarvan zijn:Toorts, Gele
helmbloem,Akkerklokje, Wilgenroosje, Leeuwenbek,Zeedistel,Vlasbekje, Bezemkruiskruid en Muurpeper. Dat deze planten gewaardeerd worden,blijkt uit het feit dat ze
mettientallen andere soorten intuincentra voor een bedrag van cadrie gulden per
stuk te koop worden aangeboden.
Veeltuinplanten verwilderen uit tuinen. Dit leidt tot de meest vreemde soorten tussen
de naden van deverharding:Wijnruit, Lavendel,Campanula carpatica, Herfstaster,
Prachtklokje, Koekruid, Rodesporenplant, Schijncipres en Vlinderstruik. De laatste
soort is zelfs een heester die bij voorkeur tussen devoegen van het plaveisel kiemt en
groeit.
Opgeplaveide plaatsenwaar niet wordt gelopen enwaar enkele mm ruimte zit tussen
de stenen kunnen in principe tientallen soorten worden uitgezaaid. Op plekken waar
iets meer ruimte tussen de stenen aanwezig is,bijvoorbeeld tussen kinderhoofdjes of
keien, kan op den duur,( in een periode van 20-tot 30jaar) zelfs een bosachtige
begroeiing ontstaan,inclusief kruid-mos-en schimmellaag.
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Met dezewetenschap is het mogelijk om op vrijwel alle stenige plaatsen groen en
natuur te realiseren.Debeperkingen die er zijnworden eerder veroorzaakt door het
gebruik (Doorgang,uitzicht, functie) dan door het abiotische milieu. Kortom:eris in
principe zeer weinig ruimte nodig voor groene elementen. Inde bijlage zijn soorten
opgenomen dietussen voegenvanverhardingen kunnen groeien. De groene
elementen diein dit onderzoek zijn betrokken hebben allemaal betrekking op minder
extreme situaties. Inde praktijk is de minimale bodemruimte meestal niet smaller dan
ca20cm:dat is alvoldoende om kleine bomen en struiken te laten groeien.
Devraag is ook hoe het zit met de ruimte die defauna nodig heeft. Van defauna die in
stenige milieu kunnen leven zijn alleen de bijen en graafwespen onderzocht. Veel
soorten graven een holtussen of onder het plaveisel,of nestelen op allerlei plaatsen
waar minuscule holletjes aanwezig zijn.Vogels kunnen in muurbeplantingen nestelen
envlinders komen vaakvan elders aangevlogen.
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5. Mogelijkheden voor groen en natuur voor de
deur

5.1 Tegeltuinen
Omschrijving:
Tegeltuinen zijntuintjes van degrootte van één of enkeletegels.Zeliggen gewoonlijk
tegen eengevelaan.Onder het raam of naast de voordeur.
Maatvoering:
Deminimale oppervlakte bedraagt gewoonlijk ca.0,3x0,3m.; Bijander soort plaveisel
minimaal 0,2x0,2m
Waar wat meer ruimte aanwezig is;brede trottoirs in oudere buurten,zijn tegeltuinen
ook geschikt om struiken meerte laten uitgroeien, dit kanoplopen tot ca 2 meter
vanaf de muur.
Begroeiing:
Wordt meestalgebruikt voor leiplanten zoals klimrozen of Vuurdoorn;vaak kleine sierstruiken als Hortensia,Spirea,Hibiscus,vaak in combinatie met andere soorten
exotische planten of eenjarige perkplanten.Somszijn er ook inheemse soorten
aangeplant of spontaan aanwezig. Het lijkt er op dat stokrozen het meest worden
toegepast. Het zijn planten die alvoldoende hebben aan 2-4cm open grond, stellen
nauwelijks eisen aan de bodem enzaaien zich bovendien zeer gemakkelijk uit.
Beeld & gebruik:
Het bodemgebruik vantegeltuintjes iszeer minimaal.Tienvan zulke tuintjes beslaan
een oppervlakte van ca.l m 2 . Maar toch kunnen 10tegeltuintjes, als er gebruik wordt
gemaakt van leiplanten en struiken,het straatbeeld sterk verbeteren. Tegeltuinen
worden ook alszit gelegenheidgebruikt. Regelmatig staat ereen bankje of enkele
stoelen.
Fauna:
Opvrijwel alle plekkenworden stokrozen door hommels bezocht, zelfs op de meest
geïsoleerde plaatsen.Vuurdoorn door hommels, honingbijen en kleine solitaire bijen.
Bessenvanvuurdoorn worden vooral door merels en zanglijsters gegeten.
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5.2 Geveltuinen
Omschrijving:
Geveltuinen zijntuinen van een of enkeletegels breed en liggen met de uitzondering
van de voordeur vaak langs de hele gevel
Maatvoering:
Meestal0,3 -0,6x2,0-4,0 meter. Geregeld zijn ze breder. Maar er komen ook
geveltuinen voor van enkele cm breed.Hier groeien danin hoofdzaak kortlevende
kruidachtige soorten 1-3jarig tot min of meer vaste planten.
Begroeiing:
Inprincipe is hier vrijwel alles mogelijk. Met uitzondering van waterplanten zijn alle
categorieën planten toegepast. Meestalzijn dit geeninheemse soorten,maar er zijn
voorbeelden die laten zien dat er ook met inheemse soorten leuke tuintjes te maken
zijn onder meerin Leiderdorp.Waar onder meer Kroonkruid is aangeplant.
Beeld & gebruik
Geveltuinen kunnen het beeldvan een straat aanzienlijk veranderen.Veel straten
hebben dan ook een metamorfose ondergaan. Insommige situaties gaat dat zover dat
door degemeenten integraalgeveltuinen worden aangelegd. Het meest sprekende
voorbeeld hiervanis Scharnegoutum (eenvoormalig straatdorp bij Sneek).Op zeker
moment waren er langs de helestraat geveltuintjes aanwezig. Dit was dermate
geslaagd dat de geveltuintjes plaats hebben gemaakt voor formele tuintjes van een
meter breed. Dekarakteristiek die bij geveltuinen hoort gaat hier mee wel wat
verloren. Erzijnvoorbeelden dat dit kanleidentot zeertraditionele tuintjes
waarmeede relatie met de natuur nog heel moeilijk te leggenisen bovendien het
fleurige van deinformele "tuintjes" missen.
Nog meer danin tegeltuinen nodigen geveltuinen uit om met mooi weer buiten voor
devoordeur te gaan zitten. Indirect leveren zulke kleine stukjes groen een bijdrage aan
desociale contacten in destraat of buurt.
Fauna:
Erzijn voorbeelden vantegeltuinen die druk door solitaire bijen en hommels worden
bevlogen.Zelfsin oudere,vanander groen geïsoleerde, buurten.
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5.3 Klim-en leiplanten
Omschrijving:
Klim-en leiplanten groeien in het stedelijk gebied gewoonlijk tegen allerlei
bouwwerken, maar soms ook om palen en bomen. Deplanten worden gewoonlijk
gebruikt om stenen wanden groen en/of fleurig te maken.Zeworden aangeplant
naast de deur entegen de stenige gedeelten van het huis. Klim-en leiplanten vormen
eigenlijk een onderdeelvantegel-of geveltuinen. Omdat zeook als zelfstandig
element kunnen worden gebruikt,worden zeafzonderlijk behandeld.
Maatvoering:
Deoppervlakte van het plantvlak hoeft niet groter te zijn dan eentegel (0,3x0,3m). De
breedte boven het plantvak is afhankelijk vande soorten en het beheer. Planten die
jaarlijks worden gesnoeid en goed worden aangebonden hoeven niet breder te
worden dan 0,2-0,5m.
Bij geen of te weinig beheer kunnen sommige soorten tot meer dan een meter breed
worden.
Dehoogte hangt eveneens afvan soort en beheer. Sommige soorten worden niet
hoger dan3m,maar er zijnerook diewel20m hoog kunnen worden. De meeste
planten kunnen alleen maarworden toegepast bij een regelmatig beheer. In ieder
gevalsteeds eenwintersnoei, en controle van de bevestiging aande muur. In het groeiseizoen is ook enig beheer voor de eerstetwee meter vanaf degrond aante bevelen
enin sommige gevallen ook noodzakelijk.
Begroeiing:
De huidige begroeiing van gevels bestaat in hoofdzaak uit exoten en cultivars.Veel
minder algemeen worden botanische soorten gebruikt eninheemse soorten zelden.
Devolgende soorten zijn aangetroffen:
Klimop: Hedera helix (honingbijen,Zweefvliegen, vogels)
Wilde wingerd:Quinquefolia (vogels)
Chinese bruidssluier: Fallopia baldschuanica (vogels)
Clematis:Clematis montana (honingbijen, hommels, vogels)
Clematis:Clematis Jackmanii cv.
Blauwe regen:Wisteria sinensis
Kimhortensia: Hydrangea petiolaris (honingbijen, hommels, vogels)
Trompetbloem: Campsis radicans
Druif: Vistis vinifera
Kamperfoelie: Lonicera spec.o.m. Caprifolium (hommels)
Hop: Humulus lupulus
Heggerank: Bryonia dioica (honingbijen,solitaire bijen)
Kardinaalsmuts: Euonymusfortunei (honingbijen)
Dwergmispel:Cotineaster horizontalis (honingbijen, hommels)
Winterjasmijn: Jasminimum nudiflorum
Lathirus lathifolius (hommels, solitaire bijen)
Vuurdoorn: Pyracantha coccinea (honingbijen, hommels, solitaire bijen,vogels)
Rozen:c v dubbelbloemig
Beeld & gebruik:
Door klim- en leiplanten kunnen straten een metamorfose ondergaan.Vooral als ook
gebruik wordt gemaakt van pergola-achtige constructies of andere constructies
waardoor groene overspanningen in de straat kunnen ontstaan.Vooralals ze met
anderevomenvan kleinschalig groen worden toegepast, kunnen zeeenzeer sfeervol
straatbeeld opleveren.
Fauna:
Achter de bovengenoemde plantennamen heb isaangegeven voor welke diergroepen
zevan betekenis kunnen zijn.
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5-4 Boomspiegels
Omschrijving:
Boomspiegels zijn onverharde oppervlakte in het plaveisel rondom destam van een
boom.
In het verleden (in veelgemeenten thans ook nog) werden deze boomspiegels een
paar maal perjaar geschoffeld.Vooralin dejaren zeventig entachtig werden ze ook
met chemische onkruidbestrijdingmiddelen behandeld.Tegenwoordig laat men het
"onkruid" vaak groeien enworden zeeen of twee maal perjaar met de bosmaaier
gemaaid. Voor veel "hondenliefhebbers" zijn boomspiegels gemakkelijke plaatsen om
de hond uit te laten.Vooral boomspiegels die voor zulke doeleinde worden gebruikt,
breken het straatbeeld af. Hoewel nog steeds vrij schaars,ziewe in toenemende mate
dat boomspiegels worden gebruikt om de plek voor het huis of de straat te verfraaien.
Maatvoering:
Demaatvoering is heelverschillend en hangt bovendien sterk afvan de ruimte die in
de straat aanwezigis. Voor kleine bomen ligt het ongeveer tussen de0,6-1,0 m 2 voor
grote bomen met een dikke stam zijnin de praktijk boomspiegels van 2x2tot 3x3 meter
aangetroffen.
Begroeiing:
Inboomspiegels kunnen niet zomaar alle soorten planten groeien. De mogelijkheden
hangen onder meer afvan hoeveelheid zon en vochtigheid.Somsworden boomspiegels beplant met klimop, maar er kunnen ook allerlei tuinplanten groeien.
Boomspiegels met Afrikaanjes, begonia's en andere eenjarige tuinplanten worden
geregeld aangetroffen, maar er zijn ook steeds meer boomspiegels met wilde planten
te zien zoals Akkerklokje, Gele helmbloem,Zeepkruid en Papaver.
Beeld & gebruik:
Invrijwel alle situaties zoalsstraten,woonerven en pleinen kunnen begroeide boomspiegels een belangrijke bijdrage leveren aan eenaantrekkelijk en sfeervol beeld.
Fauna:
Uit enkele steekproeven is gebleken dat boomspiegels een bescheiden betekenis
kunnen hebbenvoor destraatfauna. Alser nectar- en stuifmeelplanten aanwezig zijn,
worden zedoor verschillende insekten bezocht:vlinders, hommels, honingbijen en
solitaire bijen.Begroeide boomspiegels kunnen eenfourageerplek voor vogels zijn.
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5.5 Plantenbakken
Omschrijving:
Met betrekking tot de bodem zijn ertwee hoofdgroepen te onderscheiden: Gesloten
plantenbakken met een bodem waarin planten alleenin de bak zelf kunnen wortelen.
Dit zijn verplaatsbare bakken.Detweede groep bakken zijn de open bakken die alleen
uit een opstaande wand bestaan ,waarin de grond van de bloembak op het onverharde
bodemsubstraat komtte liggen.Deze bakken zijn op den duur niet meer verplaatsbaar.
Indeeerste groep bloembakken zijn de mogelijkheden sterk beperkt en vragen
bovendien in droge periodes extra aandacht. Voor detweede groep bestaan er in
principe geen beperkingen. Demogelijkheden worden bepaald door de bodemeigenschappen van de bodem waarop de bloembak rust.
Maatvoering:
Wat grootte betreft is het verschiltussen een plantenbak en een bloempot moeilijk
aante geven.Erbestaan plantenbakken met eengrond oppervlakte van enkele dm 2 en
bloempotten met eenoppervlakte van eenkleine m 2 l. Voor plantenbak in de
openbare ruimte wordt hier eenafmeting ca.0,7m2 binnenmaat aangehouden.
Gesloten bakken hebben een maximale maat van c a l x i x i m . Open bakken zijn in
principe niet aaneen grens gebonden.
Plantenbakken die te groot zijnworden niet meer als bak herkend, in de praktijk gaat
het echter om bakken met buiten maten van0,6tot 4,0meter breed en 1,0 tot 7,0
meter lang. Dehoogte variert van0,2tot 1,0 m.
Begroeiing:
Gesloten bloembakken hebben beperkte mogelijkheden. Hoegroter de bak hoe meer
soorten planten er kunnen groeien. Doordat ergeen verbinding met de ondergrond is,
kandegrond opwarme dagen sneluitdrogen. Om het risico vanverdroging zo veel
mogelijk tevoorkomen,zouden het beste soorten kunnen worden aangeplant die goed
tegen de droogte bestand zijn. Onder meer soorten alsVlinderstruik en Lavendel.
Inopen bakken kanalles groeien wat ook normaalin detuin kangroeien.
Beeld & gebruik:
Plantenbakken kunnen een substantiële bijdrage leveren aan een groen straatbeeld,ze
worden vaak gebruikt alsverkeerswerend-of verkeersafremmend element. Het mes
snijdt danaantwee kanten.
Bakken die te hoog zijn, kunnen storende elemeneten in het staatbeeld zijn als het
beton te veeloverheerst en eente massieveindruk geven. InAmsterdam gaf dit in
1995 aanleiding tot bewonersprotesten.
Fauna:
Plantenbakken kunnen miniatuurtuintjes zijn, die een bescheiden fauna kunnen
aantrekken. Demeeste algemene dagvlinders zijn er aantetreffen,verder ook
honingbijen, diverse soorten hommers en solitaire bijen.Zezijn van betekenis voor
foeragerende vogels.
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5-6 Geveltuinten met potten en bakken
Omschrijving:
Planten kunnen ook gewoon in potten enin allelei andere voorwerpen,die de functie
van bloempotten kunnen vervullen,voor degevel of naast de deur worden gezet:
Emmers, melkkannen, doorgesneden petroleumvaten, kruiwagens etc. Meestal
worden erverschillende van deze elementen bij elkaar gezet.
Maatvoering:
In principe isde maatvoering onbegrensd. Inde praktijk varieert de ruimte die voor
bloempotten (of wat daarvoor doorgaat) vanca 0,4 tot ca 1meter vanaf de gevel.
Grotere pottten of kleine bloembakken worden ook wel langs de randvan het trottoir
geplaatst.
Begroeiing:
Debegroeiing bestaat gewoonlijk uit exotische planten en cultivars;zelden inheemse
soorten.
Beeld & gebruik:
"Potplanten" kunnen bijdragen aan eenzeer sfeervol straatbeeld vooral als het met
anderevormen van kleinschalig groen wordt gecombineerd.
Fauna:
Defauna van potplanten iszeer beperkt.Toch zijn er planten die ook als zein potten
worden gekweekt vlinders, bijen en hommels kunnen aantrekken.Onder meer
Lavendel,sommige Geraniums (Pelargonium), Krokus,enkel bloemige Dalia,
Muurbloem,Aardbei,Slaapmutsje.
Gypsopylla, Leeuwenbek, Sedem, sommige Fuchsia's ,Bieslook etc.
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5.7 Mogelijkheden op straatnivo
Omschrijving:
Het gaat hier om straten,stegen,woonerven,kleine pleinen en openbare binnenplaatsen waar eengroot gedeelte van de bewoners meedoet om de plek waar ze
wonen een groen of meer natuurlijk aanzien te geven, ledere burger doet dat naar
eigen smaak en leefstijl(die vaakwel door de media; Libelle, Margriet; Groei en Bloei
etc.worden beïnvloed).
Maatvoering:
Demogelijkheden hangen van defunctie van de straat af en de ruimte die daarvoor
beschikbaar is. Ineen straat of woonerf dat autovrij iszijn gewoonlijk meer mogelijkheden dan op plekken die worder gedomineerd door geparkeerde auto's.
Begroeiing:
Verschillende mensenverschillende ideeën.Waar veelmensen een bijdrage leveren
aan het groen makenvan de omgeving onstaan er ook verschillende beelden. Beelden
zijn anders en kunnen qua karakter sterk uiteen lopen.Het komt in ieder geval de
variatie ten goede Langseen gedeelte van de 2eAchterstraat in Utrecht werden over
een lengtevan ca50mdevolgende planten genoteerd: Klimhortensia, Stokroos,
Maclaya, Druif, Gele helmbloem, Hondsdraf, Ruigklokje, Gewoon Vingerhoedskruid,
Bosooievaarsbek, Kleine maagdenpalm, Gele papaver, Klimop, Prachtklokje, Roberstkruid, Muursla,Judas penning, Lelietje der Dalen,Braam,Paarse dovenetel,
Damastbloem, Bermooievaarsbek.
Beeld & gebruik:
Ondanks hetfeit dat deindividuele bijdragen zeerverschillend kunnen zijn, onstaan er
meestal sfeervolle beelden.Meestalgaat hetverkeerd als er door de locale overheid te
strakke richtlijnen worden gegeven.Erontstaat dan wel iets dat architectonisch wel te
verantwoorden is,maarin de belevingswereld van burgers die ertegenaan moeten
kijken niet te pruimen.
Fauna:
Voor defauna wordt verwezen naar deeerder genoemde voorbeelden. Duidelijk is hoe
meer groen en hoe afwisselender dat groen hoe groter de kans op een gevarieerde
fauna. Langs het Zwate water in Utrecht zijn devolgende soorten waargenomen:
vogels: Pimpelmees (broedend in nestkast), Heggemus,Winterkoning, Koolmees,
Vlaamse gaai,Tjiftjaf, Fuut enin de Lindeboom soms eenfoeragerende Ijsvogel.
Insekten: Dagpauwoog, Koolwitje, Behangersbijen,Akkerhommel, Klokjesbij.
Het gaat hier in hoofdzaak om defauna die gemakkelijk door de burgers kan worden
waargenomen.Als het om kinderen gaat dan lijken degrenzen van het waarnemingsvermogen bijna onbeperkt, lieve heerbeestjes , kevertjes en andere kleine diertjes
worden normaalgeproken ontdekt. Heelvaak hangt dewaarneembaarheid niet zozeer
afvan het vermogen van het kind, maar veelmeer van de stimulansen die uitgaan van
zijn omgeving.
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5-8Adoptie openbaar groen
Omschrijving:
Kleinschalig groen isvaak duur in onderhoud,vooral als dat gevarieerd is. De enige
betaalbare mogelijkheid om kleinschalig groen er aantrekkelijk uit te laten zien is dat
bewoners dit groen adopteren en zelf inrichten en onderhouden
Bewoners uit de naaste omgeving,zeg aanwonenden,adopteren een klein stukje
openbaar groen.Zenemenverzorging van een klein gedeelte van de openbare ruimte
op zich. Dat is meestaleen plantsoentje dat aleen lange tijd bestond,maar niet
(meer) geheel voldeed aande behoefte van de bewoners die er op uitkijken of er
dagelijks langs komen. Debewoners verfijnen vaak deinrichting van het plantsoen
door er planten bijte zetten of er enkele weg te halen.Verder verzorgen ze het
plantsoen helemaal zelf. Dusniets anders dan een stuk aktieve bewonersparticipatie.
Het komt ook steedsvaker voor dat het groen door degemeentelijke groendiensten
opnieuw wordt aangelegd endat de bewoners het daarna zelf onderhouden. De
gemeente wil grasomdat het goedkoop is, maar de bewoners zien liever rozen. Dit
kan, mits de bewoners deverzorging op zichnemen.
Maatvoering:
In principe isieder maatvoering mogelijk (vergelijk Paterbos in Nijmegen). Meestal zijn
het kleine perkjes maar somsook gedeeltenvan meer dan 100m 2 .InVeenendaalis de
hele lengte van een staat met rozen beplant, ledere aanwonende zorgt voor zijn eigen
stukje groen.
Begroeiing:
Houtige soorten makenvaak deeluit van de begroeiing.Meestalworden er tuinplanten
aan geplant of wat daar in de ogen van de bewoners voor door mag gaan.Veel
tuinplanten zijn ook goedeinsektenplanten voor vlinders en hommels bijvoorbeeld.
Door meer voorlichting zou de keuzenmogelijkheden kunnen worden verruimd.
Beeld & gebruik:
Geadopteerde plantsoenen,zien ervaakverzorgd enfleurig uit. Zekunnen een
belangrijke bijdrage leveren aan eensfeervol straatbeeld en gecombineerd worden met
anderefunctiesin de straat.
Fauna:
Aanwezigheid van defauna is sterk afhankelijk van het beheer envan de plantensoorten die worden aangeplant. Demeeste mensen houden van een net onderhouden
plantsoen. In verschillende gevallen kan netjes en een bepaalde fauna goed samen
gaan.
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5.9 Collectieve bewonersprojecten
Omschrijving:
Onder grotere bewonersprojecten worden hier verstaan gedeelten van de openbare
ruimte die min of meer collectief zijn ontworpen, aangelegd en/of worden beheerd.
Eenstraat waar alle bewoners een geveltuintje aanleggen is ook te zien als een groot
bewoners project, maar hier zorgt ieder voor zijn eigen tuintje. Bij projecten die
collectief worden uitgevoerd,gaat het om groen en natuur met een duidelijk
openbaar karakter. Het laat zich het best omschrijven als gemeenschappelijke tuinen
met een openbaar of semi openbaar karakter. Voorbeelden hiervan zijn onder meer: de
rotstuin in het Spijkerkwartier (Arnhem); dewatertuin Arnhem; Bottendaal (Nijmegen);
Bikkershof (Utrecht); devlindertuin (Nijmegen); woonerf in Maasticht (Vereniging
vernieuwd wonen).
Maatvoering:
Demaatvoering van bovengenoemde projecten wordt meestal bepaald door de
omstandigheden. Eris aleen ruimte beschikbaar; eentuin, een binnenplaats of een
stuk groen. In nieuwe nogte plannen situaties hangt de maatvoering van de gewenste
functie af envan de maatvoering die het terrein zelf al heeft. Waar voldoende
bewoners zijn gemotiveerd,isvaniedere situatie iets aantrekkelijks te maken. Op
kleine oppervlakte is men beperkt in de sortimentskeuze. Als men slechts een strook
grond van vier meter ter beschikking heeft moet men er geen struiken planten als men
niet zeker weet of ze4-5jaar na aanplantenjaarlijk worden gesnoeid (zie beplantingen).
Als het om eengeluidswal of om eenandere object gaat dan vooralis de maatvoering
eengegeven. Het isdan een kwestie van afstemmen. Inde praktijk gaat het om
oppervlakte van minimaal 10meter breed entenminste enkeletientallen meters lang.
Dusom oppervlaktes waar tuinen kunnen bestaan die op hetzelfde moment voor
verschillende mensen verschillende functies kunnen vervullen.Zois erin de Bikkershof
een kijktuin, men kan er rond lopen, zitten,en maaltijden nuttigen,Verder iser een
bijenstal, een speelplek en eendierenhoek. Inde enetuin zijn wat meer functies
mogelijk dan de andere.
Begroeiing:
De mogelijkheden hangen afvan de oppervlakte en defunctie. Kruidachtigen en
struiken spelen een belangrijke rol.Eenenkele keer zijn eroudere bomen aanwezig. In
de steentuin van het Spijkerkwartier enin Bottendaalwordt het aspekt bepaald door
kruiden van de drogere bodems. Indewatertuin in Arnhem zijn het in hoofdzaak
water- en moerasplanten, Erzijntuinen die als klassieke kruidentuin zijn aangelegd
(Doesburg), alssiertuin (Arnhem); alsspeelplaats in deJordaan in Amsterdam en er
bestaan ook zeerinformele tuinen waar geen lijnin te bespeuren valt maar die voldoen
aan dewensen van de bewoners en ertoch nog veelaantrekkelijker uitzien dan het
gemiddelde openbaar groen (Maastricht).
Beeld & gebruik:
Debeelden zijnin het algemeen zeer aantrekkelijk, gewoonlijk fleurig en bloemrijk.
Omdat er meerfuncties op eenklein oppervlakte moeten worden gerealiseerd, is de
indeling vaak kleinschalig.
Fauna:
Doordat oppervlakte en devariatie aan milieus aanzienlijk groter is dan de
geveltuinen isdefauna ook beter vertegenwoordigd. Indetuin Bottendaal die tamelijk
intensief door kinderen wordt gebruikt zijntijdens een kortstondig moment de
volgende soorten Bijen waargenomen:
Klokjesbijen, Maskerbijen,Zandbijen,Groefbijen,Behangersbijen,Zijdenbijen,
Wolbijen, Akkerhommel,Aardhommel enSteenhommel.Ongeveer dezelfde soorten
werden eldersin deze stadin de vlindertuin waargenomen.
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5.10 Watertuinen en Floatlands
Omschrijving:
Watertuinen is het meest eenAmsterdams begrip.Strict genomen slaat het op natte
begroeiingen die op een kunstmatig substraat voornamelijk bij woonboten zijn te
vinden. Maar het kunnen ooktuinen op woonboten zijn of op de kade langs de
woonboten, somszijn het ook smalle moerassige stroken langs de oever en soms
worden watertuinen als kunstwerk aangelegd. Het zijn meestalgevlochten vlotten van
ca2x2 meter die met allerlei moerasplanten zijn beplant. Erwordt hier alleen in
gegaan op de natte watertuinen. Detuinen op dewoonboten zelf of op de kade
hebben veelgemeen mettegel-en geveltuinen.Verder wordt erveel met potten
gewerkt. Eenbijzondere variant vanwatertuinen zijn defloatlands. Floatlands zijn
drijvende constructies van ca2x2mdie met verschillende soorten gaas zijn
bespannen enwaarin kiemkrachtig rijshout zijn aangebracht. Vervolgens zijn er in
Amsterdam waterplanten in aangebracht, die afkomstig isvan schoningsmateriaal uit
andere sloten (dus streek eigen materiaal). Ditisaangevuld met aangekochte planten.
Floatlands kunnen tot lange ketens aaneenworden geregen en lengtes bereiken die
meer dan 100meter lang zijn
Maatvoering:
Watertuinen zijn gewoonlijk niet smaller dan een meter. Zekunnen vier tot 5 meter
breed zijn. Netalsin destraat hangt de breedte af van een aantal praktische factoren.
Inde eerste plaats de kleine scheepvaart. Eenminimale breedte moet wegens de kleine
scheepsvaart vrij zijnvan obstakels. Waar het mogelijk iszou een breedte van twee
meter een goede maat kunnen zijn. Planten hebben hier de ruimte en kunnen goed tot
hun recht komen.
Begroeiing:
Demeest opvallende soorten zijn genoteerd:Gele lis,Wolfspoot, Echtevaleriaan,
Engelwortel,Watermunt, Moerasandoorn, Koninginnekruid, Harig wilgenroosje;
Waterscheerling,Waterzuring, Kattenstaart, Riet Dotterbloem, Bitterzoet.
Beeld & gebruik:
Watertuinen kunnen zeer sfeervolle beelden oproepen,maar er ligt ook nogals eens
zwefvuilin,hetgeen niet bevorderlijk isvoor het beeld.
Fauna:
Soorten die duidelijk waarneembaar zijn zoals Hommels, Fuut, Meerkoet en
Waterhoen komen in dewatertuinen van Amsterdam regelmatig voor. Wat wellicht
belangrijker is,is de natuur diezich aan het oog onttrekt. Dit isde positieve invloed op
dewaterkwaliteit en het waterleven.Zo komen er onder defloatlands van Amsterdam
sponzen en Driehoeksmosselenvoor die het water filtreren en paaiplekken voor
vissen.
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6. Kleinschalig openbaar groen

Kleinschaligheid en grootschaligheid zijn op zichabstracte begrippen. Schaligheid als
zelfstandig object bestaat niet.Tenopzichte vanelkaar kunnen dingen,zaken,
indelingen etc.groter of kleiner zijn.Zois het Oldambt in Groningen een kleinschalig
landschap in verhouding tot sommige landbouwgebieden in Europa en Noord-Amerika,
maar grootschalig in verhouding tot de FrieseWoudhoek. Eennatuurparkje bij een
bejaardentehuis ergensin Amsterdam-Noord iszeer kleinschalig in vergelijking met het
Amsterdamse bos.Voor veel mensen die tegenwoordig in het bejaardenthuis zitten kan
zo'n parkje alte grootschalig zijn.Schaligheid heeft ook te maken met functies. Een
Grasveldjevan 10x 10meter iste kleinschalig om erte kunnen voetballen,maar voor
sommige behendigheidspelletjes alstikkertje kan het net groot genoeg zijn.
Op devolgende pagina's zalop een aantalgroene elementen worden ingegaan. Omdat
dezeelementen betrekking hebbenop deopenbarevoorzieningen en bovendien de
stedelijke groenstructuur bepalen zullen ze hier meer aandacht krijgen dan de
hierboven omschreven bewonersprojecten.
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6.1 Grazige begroeiingen
Omschrijving:
Grazige vegetaties bestaan voornamelijk uit gras en kruidachtige soorten die met gras
kunnen samengroeien.
Maatvoering:
Indien storende factoren afwezig zijn kan er op enkelevierkante meters aleen
soortenrijk grasveld worden gecreëerd.Inde stedelijke omgeving is dat nauwelijks van
toepassing. Gelet op allerlei voorschriften en praktische problemen moeten bermen en
taluds vanwaterlopen envijvers minstens enkele meters breed zijn. Op schrale
zandgronden bestaan voorbeelden van bloemrijke bermen die niet breder zijn dan1,5
meter soms nog wel minder. Maar op de klei en andere vruchtbare bodems mogen de
bermen eigenlijk niet smaller zijn dantwee of drie meter. Als er meer ruimte
beschikbaar is bijvoorbeeld acht tot 15meter, kan de berm voorzien worden van een
graspad. Hierdoor krijgen deze bloemrijke grasstroken een extra recreatieve waarde. In
combinatie met bomen en struiken kunnen er zelfs parkachtige groenstroken ontstaan.
Insommige gemeenten isdat reedsin praktijk gebracht. Vooral als deze groenstroken
kunnen worden gekoppeld aan andere groene elementen, bijvoorbeeld geluidswallen,
en kunnen worden gecombineerd met fiets-enwandelpaden of waterlopen zal de
recreatieve waarde aanzienlijk worden verhoogd. Indat gevalworden deze elementen
ook belangrijk als ecologische corridor. Vooraldieren zullen zich langs deze elementen
verplaatsen. Voor grasvelden geldt hoe groter hoe beter. Het hangt ook af van de
recreatiedruk. Indien het grasland niet wordt betreden door mensen en honden bieden
in parkachtige situaties grasstroken van 6tot 20meter breed goede mogelijkheden. De
grootste kansen liggen echter op plekken waar meer open ruimte is.
Begroeiing:
Nog maar enkelejaren geleden waren de meeste grazige begroeiingen egaalgroen.In
het verleden was dat vaak anders.Weilanden waren toen samengesteld uit een scala
van geel, rood, paars,wit of lila bloeiende planten,de bermen van plattelandswegen
waren bont enin de stadwas het graswit vande madeliefjes. Door het moderne
bermbeheer is aangetoond dat we deze kleurenpracht terug kunnen krijgen door met
hedendaagse apparatuur, het ouderwetse hooilandbeheer weer in te voeren. Inde stad
isdit hooilandbeheer de laatste 8jaar sterk in opmars geweest.
Demeeste grasvelden en bermenin het stedelijk gebied zijn samengesteld uit
algemeen voorkomende plantesoorten.Toch kunnen deze milieus een bijdrage leveren
aan het behoud van de Nederlandse flora. Dit geldt vooralvoor de grazige begroeiingenwaar geen grote recreatiedruk op heerst. In grasvelden en bermen in de stadsrand
en op industrieterreinen is dat vaak het geval.Zoworden erin steeds meer plekken in
het stedelijke gebied zeldzame enwettelijk beschermde orchideeën waargenomen.
Zeldzame en bedreigde soorten als,Weidehavikskruid, Harige ratelaar, Bijenorchis,
Rietorchis, Hondskruid en Beemdkroon komen eveneens in het stedelijk gebied voor.
Vele andere graslandplanten,die landelijk gezien zogenaamd algemeen zijn, maar
door toedoen van de mens uit hun oorspronkelijke milieus worden verdreven, treffen
we steedsvaker aanin de buitenwijken van de stad.Voorbeelden hiervan zijn: Echte
koekoeksbloem, Knolboterbloem, Grasklokje, Muizeoor en Biggekruid.
Beeld & gebruik:
Van alhet openbare groen worden grasvelden door jong en oud het meest gebruikt
voor sport en spel,als ligweide, alsontmoetingsplaats en als plaats om de hond uit te
laten. Grote grasvelden geven een ruimtelijk effect eneen gevoelvan buiten zijn.Grasvelden kunnen ook plaatsen zijn waar men bloemen kan plukken,vlinders en hommels
kanzien vliegen enwaar bijen nectar halen.Juist hierdoor voegen bloemrijke
grasvelden en bermen belangrijk elementen toe aandewoonomgeving. Inde stad
kunnen bloemrijke grasvelden door hun kleurenpracht een extra beeldvariant
opleveren voor deopen groene ruimte in de stad. Niet alleenin het voorjaar als er
toch alveelin bloei staat, maar vooral ook in dezomer en nazomer.
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Flora:
Bermen en grasvelden en bermen die als hooiland worden beheerd,zijn van grote
betekenis voor defauna. Het meest opvallend zijn natuurlijk onze dagvlinders zoals
Blauwtjes, Zandoogjes en dikkopjes. Soms parelmoervlinders en Oranjetip. Bloemrijke
grasvelden zijn van groot belang voor solitaire bijen zoals Pluimvoetbij,Zandbij, Roetbij
en Behangersbij. Minder opvallend of zelfs geheelverscholen komen erin grasvelden
en bermen nog tientallen andere insekten soorten voor onder meer graafwespen,
sprinkhanen,cicaden,wantsen,kevers enzweefvliegen. Verder mogen we de spinnen
en de mieren niet vergeten. Dezedieren zijn niet bijiedereen even geliefd,maar voor
het biologisch evenwicht vervullen zij een onmisbare functie. Ingrotere grasvelden en
grasstroken,die niet alte veeltussen de bebouwing liggen kunnen vogels gaan
broeden als Kievit, Scholekster enVeldleeuwerik. Endetorenvalk, gelokt door muizen,
is boven ruige grazige plaatsen geen zeldzaamheid.
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6.2 Beplantingen
Omschrijving:
Beplantingen zijn de meest aspectbepalende elementen van het stedelijk groen. Dit
zijn de stadsbossen, parken,plantsoenen,straatbomen en heggen.
Maatvoering:
Eenbosplantsoen dat zowelfloristisch alsfaunistischvan betekenis is, wordt
gekenmerkt door eengevarieerdevegetatiestructuur. Onder natuurlijke omstandigheden zijn er gewoonlijk vier lagen in de begroeiing te onderscheiden: dat zijn
boomlaag, struiklaag, kruidlaag en moslaag. Eenvijfde laag die meestal niet wordt
genoemd, maarwelin de herfst zichtbaar is,isde schimmellaag waarvan paddestoelen
devruchtlichamen vormen.Van buiten naar binnen komen devolgende vegetatiestructuren voor: korte kruidachtige,grazige begroeiingen,zomen van opgaande
ruigtkruiden, mantelvegetaties (struwelen en lianen) en bosvegetaties. Een belangrijke
voorwaarde voor de gelaagdheid is dat zowelvan boven alsvan op zijvoldoende licht
wordt doorgelaten. Voor een overzicht vanverdere details wordt verwezen naar
(Koster, 1998). Voor een goede structuur is de maatvoering van groot belang.Van alle
groene elementen diein het stedelijk gebiedvoorkomen zijn beplantingen het meest
problematisch. Eengedeelte van de problematiek zit in de maatvoering en het daarbij
behorende beplantingsbeeld. Despraakverwarring op dit punt is Babylonisch te
noemen. Dit aspectisdoor het instituut van Bosen natuuronderzoek de afgelopen
jaren uitvoerig onderzocht. Eris eeneerste poging gedaan om orde op zakente stellen.
Hier wordt volstaan met eensamenvatting Tabel l van beeldtypen en de ruimte die
daarvoor nodig is.(zieverder: Koster, 1998).
Begroeiing:
Defloristische betekenis van plantsoenen in het stedelijk gebied is nog maar in
beperkte mate onderzocht. Inieder gevalkunnen ertientallen meer algemene bos-en
bosrandsoorten groeien.Incidenteel zijn erwel allerlei zeldzame soorten
waargenomen, ab Breedbladige wespenorchis,Aardaker, Kleine klavervreter, Maarts
viooltje, Driekleurig viooltje enAkkergeelster, Knolsteenbreek, Rietorchis. Inverschillende gemeenten worden er ook soorten van oudere bossen geïntroduceerd als
Bosanemoon,Gevlekte aronskelk enSlankeSleutelbloem Verder stinzenplanten als
Boeren krokus,Winteraconiet, Sneeuwklokje. Meestal beperkt tot heemtuinen. Maar de
mogelijkheden om zulke planten toe te passen zijn vaak aanmerkelijk ruimer.
Beeld & gebruik:
Houtige beplantingen hebben een reeks betekenissen enfuncties in het stedelijke
gebied.Ter illustratie worden er slechts enkele genoemd. In de eerste plaats kunnen
beplantingen een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonder stadsklimaat. Bomen,
parken en plantsoenen zijn bovendien onmisbaar voor het stadsbeeld. Straatbomen
zijn belangrijk voor de herkenbaarheid van de buurt of woonomgeving. Beplantingen
zijn de levendige accenten en structuurelementen voor allerlei plekken en routes in een
stedelijke omgeving. Behalve hun betekenis als beelddragers voor vorm en compositie,
dragen beplantingen ook het meest bij aan een dynamisch stadsbeeld.De wisselingen
van de seizoenen enweersgesteldheid zijn aan beplantingen het meest afleesbaar en in
de stadis de beplanting vaak de enige band met hettotale natuurgebeuren. Voor
kinderen zijn het soms spannende speelplaatsen envoor deimkers zijn de houtige
beplantingen devoornaamste nectarbron. Tot voor kort werden de mogelijkheden om
natuurwaarde te ontwikkelen nog nauwelijks benut.
Fauna:
Faunistisch kunnen houtige beplantingen voor alle diergroepen van betekenis zijn. Het
zijn belangrijke biotopen voor tientallen vogelsoorten als Koolmees,Tuinfluiter,
Nachtegaal, Heggemus enWinterkoninkje. Voor zoogdieren als Egel,Wezel,Steenmarter, Bosmuis,Vleermuizen envoor verschillende soorten reptielen enamfibieën zijn het
belangrijke schuil-enoverwinteringsplaatsen. Net alsin ieder milieu komen ook hier
veletientallen soorteninsekten voor. Onder meer nachtvlinders en loopkevers,
waaronder zeldzame soorten zoalsin een recent onderzoek is aangetoond. Voor
dagvlinders, solitaire bijen,graafwespen entalloze andere warmteminnende soorten
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kunnen vooral de zoom en de mantel,van de plantsoenen van grote betekenis zijn.
Verder kunnen plantsoenen betekenis hebben voor deverspreiding en oriëntatie van
veel soorten dieren.
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6.3 Waterkanten
Omschrijving:
Nederland is eenwaterrijk land. Dit wordt nog eens bevestigd door devele vijvers en
recreatiepiassen in het stedelijk gebied.Dezewaterpartijen hebben meerdere betekenissen enfuncties. Civieltechnisch hebben zeeen belangrijke functie in de waterafvoer
enwaterbuffering. Recreatief zijn het belangrijke elementen in het stedelijk groen en
voor natuurontwikkeling bieden zij vele mogelijkheden.Tochworden kansen voor
natuurontwikkeling nog lang niet optimaal benut. Vijver- enwaterkanten worden in
veel gemeenten tot aande beschoeiing gemaaid.Talrijke plantesoorten die van nature
op deze plaatsenthuis horen of daar reedsaanwezig zijn, krijgen dan geen kans zich te
ontwikkelen of tot bloei te komen.Eenextensiever maaibeheer langsvijverranden en
oevers, kanfloristisch enfaunistisch tot verrassende resultaten leiden.Ook door een
natuurtechnische aanleg vande oevers kunnen belangrijke natuurwaarden tot
ontwikkeling komen.
Maatvoering:
Demaatvoering bij oevers hangvan diverse factoren af. Inde eerste plaats van de
ruimte die er beschikbaar is. Alserweinig ruimte is blijft het beperkt tot bijvoorbeeld
schanskorven,is er heelveel ruimte dan kanzelfs binnen het stedelijk gebied een
kleine rivier nog vrij meanderen. Daartussenin liggentalloze variaties. Gelet op de
grote variatie aan mogelijkheden is het niet zinvol om hier in het kort op in te gaan Er
kanwel eenindicatie worden gegevenvoor de ruimte die minimaal gereserveerd moet
worden voor de begroeiing. Eenruige grasstrook diejaarlijks of een maalin de twee
jaar wordt gemaaid l m ; ruigte in principe ook maar 1,5 mis beter. Rekening houden
met omwaaien moet 1tot 1,5 m extra worden gerekend,(dustotaal 2.5-tot 3 m ); Riet
voor Karkieten 2m (in het natte gedeelte). Om de paarjaar maaien van ruigte is
wenselijk. Voor houtige vegetaties zietabel.(eenaantal soorten blijft bij een
bescheiden beheer binnen breedte grens van3-4 meter: Geoorde wilg, Vuilboom en
Gagel).
Begroeiing:
Bij oevers hebben we te maken met een overgang van land naar water. Onder min of
meer natuurlijke omstandigheden kunnen er zeer gevarieerde en soortenrijke
vegetaties aanwezig zijn. Inhet natte gedeelte zijn vaak Riet, Liesgras en Lisdodde
aanwezig. Op het wat drogere deelkomen planten voor van natte ruigte en vochtige
hooilanden. Inwat grotere parken kunnen langs dewaterkant wel meer dan honderd
soorten planten worden aangetroffen.Veel plantesoorten diein het moderne agrarische landschap zijnverdwenen of er nog maarweinig voorkomen kunnen zichin het
stedelijk gebied goed ontwikkelen. Daaronder bevinden zich veel ruigtkruiden zoals
Moerasspirea, Echtevaleriaan,Grote wederik enWilde bertram, Poelruit. Op plaatsen
waar kwelwater aan het oppervlakte komt, kan de minder algemene Dotterbloem of
Bosbiesworden aangetroffen. Op andere plaatsen Cyperzegge,echte koekoeksbloem
en gevleugeld hertshooi.Dit zijn aanwijzingen dat stedelijke oevers een bijdrage kunnen leveren om eengedeelte vande Nederlandse flora in stand te houden.
Beeld & gebruik:
Oevers,vijverkanten etc.worden door hengelaars envele anderen die er vaak zo maar
wat vertoeven tamelijk intensief gebruikt. Ruige oevers kunnen aantrekkelijk zijn om
langste lopen.Vooralin een park kan het deindruk geven dat men zichin de natuur
bevindt. Oevers met Riet, Lisdodde enGele lis hebbenin het algemeen een positieve
betekenis. Niet alleen om de bloeiwijze, maar ook in verband met het vogelleven. In de
woonwijken zijn detamelijk ruige, bloemrijke oevervegetaties in de zomer en nazomer
het enige kleurrijke aspectvan het stedelijk groen.Indewinterperiode levert de
berijpte of ondergesneeuwde ruigte voor velen een aantrekkelijk beeld.Omdat ook het
water verschillende betekenissen heeft die met de oever samenhangen, moet het vanaf
de oever bereikbaar enzichtbaar blijven. Bovendien speelt het ruimtelijk effect van het
water een rol. Bijeen oever dievolledig met hoogopgaande kruiden en houtige soorten is begroeid gaat dit effect grotendeels verloren.
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Oevers enwater hebben voor velen ook een negatieve belevingswaarde, omdat het
vooralvoor peuters gevaarlijk kan zijn. Dit gevaar wordt mede veroorzaakt door steile
oevers en abrupte overgang van land naar water. Eengeleidelijk overgang is wellicht
veiliger. Door het aanleggen van natuurtechnische oevers kan zo' overgang van droog
naar nat worden gemaakt, het komt zowel deveiligheid alsde natuurontwikkeling ten
goede. Dat zo'n geleidelijke overgang alleen mogelijk is bij voldoende ruimte spreekt
voor zichzelf.
Fauna:
Oevervegetaties herbergen eenscala aandiersoorten. In het riet,ook in de
woonwijken, nestelen onder meer kleine karekiet, rietgors enwaterhoentje. Oeverbegroeiingen zijnvaaktijdelijk verblijfplaatsen van andere vogelsoorten. Niet alleen voor
algemene, maar soms ook voor zeldzame soorten als Roerdomp. Ondiepe oevers met
moeras enwaterplanten vormen uitstekende paaiplaatsen voor vissen enzijn de
broedkamers van kikkers, padden en salamanders.Voor verschillende zoogdieren, als
egels, muizen enwezel,zijn ruige oevers belangrijk als schuilplaats envoor lokale
migraties.Voor defauna zouden ruige oevers belangrijke verbindingswegen kunnen
vormen tussen stedelijk en landelijk gebied.Indewinter vormen deze ruige stroken
eengeschikte plaats voor overwinterende padden. Deovergangen van nat naar droog
worden voorts gekenmerkt door een rijk insektenleven.Zweefvliegen, hommels, bijen
envlinders zijn hier vanaf hetvroege voorjaar tot in de nazomer aanwezig.Voor deze
insekten is het vaak de enige voedselbron in de omgeving.Verder vinden we hier
allerlei insekten die aan nattevegetaties of natte milieus zijn gebonden,zoals libellen,
waterjuffers entalloze soortenvliegen. Destructuur van ruige oevers zijnvoor veel
insekten van levensbelang.Zo hebben larvenvan libellen voor hun gedaanteverwisseling oeverplanten nodig om uit het water te klimmen en nestelen of
overwinteren veelinsekten in dode holle stengels van riet enandere ruigtkruiden.
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6.4 Vijvers en waterlopen
Omschrijving:
Deprimaire functie vanvijvers enwaterlopen in het stedelijk gebied is meestal buffering enafvoer van regenwater. Bijeengrote toevoer vanwater na hevige regenval,
moet het overtollige water snel kunnen worden afgevoerd.Sloten envijvers zouden
daarom niet te veel met waterplanten zijn dichtgegroeid omdat dewaterplanten dan
eente grote stromingsweerstand veroorzaken,waardoor stagnatie in de waterafvoer
kanontstaan.Vooralin de lage en natte gedeelten van Nederland kan dit problemen
veroorzaken..
Maatvoering:
Behalve de natuurtechnische aanleg van oevers zijn er ook nog andere mogelijkheden
om natuurontwikkeling te bevorderen. Door watergangen breder en/of dieper aan te
leggen danvoor dewaterafvoer noodzakelijk is,kanerveel meer plantengroei worden
toegestaan. Invakkringen spreekt men dan van overdimensionering. In dieper
gegraven sloten wordt de groeivan planten vertraagd door minder invallend licht op
de bodem. Het schonen kandaardoor worden uitgesteld tot eenvoor de natuur minder
gevoelig moment. Hetwater wordt wel afgeremd, maar doordat er meer water door de
kolom kan,heeft dat geen nadelige invloed op detotale afvoercapaciteit. Bij
overdimensionering in dediepte dient men ervoor te zorgen dat kwelwaterstromingen
niet worden onderbroken,omdat dit andersten koste kangaanvan natuurontwikkeling en natuurwaarde eldersin het landschap. Inondiepe enverbrede watergangen
kandewaterkolom wel dicht groeien,maar deze hoeft dan minder intensief te worden
geschoond.
Op plekken waar voldoende ruimte aanwezig is,kan door eengecombineerde aanleg
van een natuurtechnische oever en een overdimensionering een ecologisch zeer
waardevol milieu ontstaan.
Begroeiing:
Door deslechtewaterkwaliteit isde betekenis van stadswater voor deflora niet bijster
groot. Hetwater is er meestalvoedselrijk envaakverontreinigd. Erzijn gelukkig ook
uitzonderingen die laten zien, wat een goede waterkwaliteit kan betekenen voor flora
enfauna. Vooral op plaatsen die onder invloed staanvan kwelwater enin mindere
mate regenwater, is eengoed ontwikkelde waterflora aante treffen. Bij planning,
ontwerp en aanlegis daarom het vangroot belang om kwelwaterstromen niet te
verstoren. In Den Boschwaar devijvers onder invloed van kwelwater staan komen
tientallen waterplanten voor, die niet alleenfaunistisch van betekenis zijn, maar ook
esthetisch grote waarde hebben.Onder meer:Watergentiaan,Waterviolier, Zwanebloem, Krabbescheer, Waterranonkel,Waterlelie (Koster, 1991b).
Beeld & gebruik:
Waterpartijen zijn van groot belangvoor de recreatie, niet alleen om erte vissen,maar
ook voor allerlei vormen van natuurbeleven, nietin de laatste plaats natuureducatie.
Waterplanten,vogels,amfibieën en allerlei andere kleine, maar nog goed zichtbare
waterdieren spelen hierbij een belangrijke rol.Behalve deze betekenis, die overigens
sterk met de oevers samenhangen,is het water in de stad en recreatieparken een plaats
om met rubberboten en kano'stevaren of om te schaatsen.Omdat het water voor de
leefbaarheid in het stedelijk gebied zo'n belangrijke rol speelt, is eengoede waterkwaliteit van groot belang.Alleen aldoor de kwaliteitsverbetering van het water, zalde
natuur en degebruikskwaliteit daarvan met forse schreden vooruitgaan.
Fauna:
Uiteraard blijf defauna hierbij niet achter. Kikkers ensalamanders zijn aleerder genoemd, maar ze bevinden zich niet in het diepe water. Stekelbaars is geen spectaculaire
vissoort, maarverlangt welwater van een redelijke kwaliteit. Waar dit visje voorkomt,
kan het bijzonderevogelsoorten aantrekken. Dezeldzame Dodaars en Ijsvogeldie in
sommige stadsparken worden waargenomen,zijn daar voorbeelden van.In heldere
wateren kan snoek voorkomen,deze kanworden gezien alseen vertegenwoordiger
van een complex en goedfunctionerend ecosysteem.
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Bijlage l
Tabel 1.
Overzicht van plaatsen die zijn bezocht. Plaatsen en elementen waar tevensfaunistische waarnemingen zijn verricht zijn met een •
gemerkt.

Teg
Alkmaar
Amstelveen*
Amsterdam-Noord
Amsterdamwatertuinen*
Amsterdam-Zeeburg
Amsterdam-Centrum
ApeldoornLaanvan1.'
Amersfoort
Arnhem*
Bredevoort
DenHelder
Deventer
Doesburg*
Goederede
Groningen*
Gouda
Haarlem*
Hattum
Leeuwarden
Leiden*
Leiderdorp
Maasland
Maasluis*
Maastricht
Naarden*
Nijmegen*
Rotterdam
Schamugoutum
Schiedam
SoestVlinderberm*
Texel
Utrecht*
Veenendaal
Vollenhoven
Wageningen
Winsum
Zutphen
Zwolle

Teg.

Gev
Gev

Teg
Teg
Teg
Teg

Gev

Teg
Teg
Teg
Teg
Teg
Teg
Teg
Teg
Teg
Teg
Teg
Teg
Teg

Gev
Gev
Gev
Gev
Gev
Gev
Gev

Gev
Gev

Gev*

Gev
Gev
Gev
Gev
Gev*

Klim
Klim
Klim
Klim
Klim
Klim
Klim

Bak

Pot
Pot

Boom

Bak

Pot
Pot

boom

Wat

Straat

Straat*

Pot

Klim
Klim
Klim
Klim

Bak
Bak
Bak

Pot
Pot
Pot

Boom
Boom

Klim
Klim
Klim
Klim
Klim
Klim
Klim
Klim
Klim

Bak

Pot
Pot
Pot
Pot

Boom

Boom

straat
straat
Straat
straat'

Pot
Pot
Pot
Pot

Boom

straat

Boom

Staat
straat

Gev

Bak*

Bak
Bak
Bak
Bak
Bak

Proj

Lint

Fauna*

Lint*

Fauna*

Lint*

Fauna*

Lint*

Fauna*

Gebruik

Proj*

Fauna*

Gebruik

Proj*

Fauna*

Gebruik

Gebrui

Gebruik
Wat*

Bak
Bak

Bak

Adop

Proj

straat

Wat*
Adop
Adop

Fauna*
Adop

Proj*

Fauna*

Gebruik

Fauna*
Lint

Teg
Teg
Teg
Teg
Teg
Teg

Gev*

Gev
Gev*

Gev
Gev
Gev
Gev

Klim*
Klim

Bak*

Pot

straat*

Bak

Fauna*

Gebruik

Fauna*
Fauna*

Gebruik
Gebruik

Proj'

Pot

Klim*
Klim
Klim

Bak
Bak

Pot

Boom
Boom

Klim

Bak

Pot

Boom

straat
straat
straat
straat

Proj*

Gebruik
Lint

Fauna

Gebruik

Fauna*

Gebruik

Gev
Teg*

Gev*

Teg
Teg
Teg
Teg
Teg
Teg

Gev
Gev
Gev

Gev

Klim*
Klim

Bak*

Gev
Klim
Klim
Klim
Klim

Pot

Boom*
Boom

straat*
straat

Adop
Adop

Proj*

Pot

Bak

Pot

straat

Teg = Tegeltuin; Gev= geveltuin; Klim = klimptanten en muurbegroeiing; Bak =plantenbakken; Boom =boomspiegel; Wat = waterrijk
milieu; Straat =groen op straatniveua; Adop =geadopteerd groen; Proj=Bewonersprojecten; Lint = kleinschaliohe linten; Fauna = faunistischewoarneningen verricht;Gebruik mogelijkheden voorhet gebruik.
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Bijlage 2
Tabel 2
Samenvatting

beplantingsbeelden

Bos
Bosachtige
begroeiingen
(Derivatenvan bos)
Bosjes
opgaande
bomen:
Bossingel:

met

Hakhout- en
geriefhoutbosjes

Bosjes die periodiek (7-15 jaar) worden
afgezet. Op de zandgronden bestaat
hakhout voornamelijk uit Zomereik en op de
meer natte bodems uitZwarte els en Es.

Grienden

Wilgen- soms Essenbossen of bosjes, op
natte bodems, die als hakhout worden
beheerd.

Houtsingels

Worden gekenmerkt door opgaande bomen
met niet te zware kroonsluiting;
als
onderbegroeiing zijn struiken aanwezig;
boom en struiklaag zijn vaak niet scherp te
onderscheiden.
Hakhoutof middenbos opeenaardewal.

Houtwallen

Elzensingels groeien oorspronkelijk langs
water-kanten en greppelkantjes.

Elzensingels:

Struweel

Randstruweel
Losse doornhaag

Scheerhaag

Randbeplanting met
struiken en struiken
rij:

Gesloten struikbeplanting:
Open struiken
beplanting:

Kleinschalig
bosplantsoen
Opslagbos
derivaten
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Omschrijving
Volgens de Nederlandse bosstatistiek een
met boom- of struikvormdende soorten
begroeidterrein.
Terreinen die met bomen en struiken zijn
begroeid, maar te klein of te smal zijn om
volgens de bosstatistiek tot bos gerekend te
kunnen worden, maar wel een bosachtig
beeldhebben.
Kleine, niet langgerekte, met bomen en
struiken begroeide terreinen en met een
kronenprojectievan minimaal50%.
Een langwerpig gevormd terrein met
opgaande bomen en struiken begroeid. En
meteen kronenprojectie vantenminste50%.

en

1 tot 5 (6) m hoge vegetaties; in hoofdzaak
samengesteld uit struikvormende soorten;
met hier en daar lage, 6 tot 10m hoogte,
bomen.
Struweel langs of rond bosachtige
begroeiingen (in de vegetatiekunde wordt
datook welmantelvegetatie genoemd.
Een losse doornhaag is een haag die in
hoofdzaak uitstruikvormende soorten
bestaat die doorns enstekels bezitten,
(o.m. meidoorn, sleedoorn, hondsroos)
Eenrijige Losse meidoom hagen moeten om
de5 -10jaarworden afgezet.
Zeer dichte, strakke beplanting die minimaal
eenmaal perjaar wordt geschoren.
Groeit bij staken van het beheer tot brede
lossehaaguit.
Stroken met struiken langs een bos,
bosachtige beplantingof alsafscheiding.

Een struikbeplanting met een kroonsluiting
groter dan60%envooral inhet voorjaar met
een kruidlaag of met bodembedekkers.
Een struikbeplanting met een kroonsluiting
tussen de 20 en 60% met onder de struiken
een grazigetot kruidachtige onderbegroeiing
of bodem-bedekkers; tussen de struiken een
grazige tot ruige vegetatie.
In principe alle beplantingen met kenmerken
van bosplantsoen.
Bos en begroeiing dat spontaan door
natuurlijke aanzaaiingontstaat
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Minimale afmeting
Deoppervlakte istenminste:
minimaal:

0,5 ha
30m breed
< 0,5 ha

Afhankelijk van de soorten
en het beheer minimaal
Minimaal 60tot 80m lang
inhetalgemeen 3 xzo lang
als breed.

10x10m
tot
30x30 m
Breder dan
15-20m
Smaller dan
30 meter
10x10m
tot
10 x 3 0 m

Hoewel opeenterrein van
10x 10meen hakhoutbosje
mogelijk is,ishetmet het
ook opgefaseerd beheer een
groter oppervlak wenselijk
Destronken staanca. 1muit
elkaar; minimale afmeting is
onbekend. Inverband met
gefaseerdbeheer niette
klein oppervlak
Bijzeer extensief beheer:
Matigextensief beheer:
Intensief jaarlijks snoeien :

8-15m breed
4 -8m breed
2 -4m breed

Alsvoormaligeveekering:
Als voormaligewildwal:

2-4m breed
4-15mbreed

Eenrijigesingelals hakhout
beheerd:
Tweerijige singel;de kruin
wordtvaak dubbel zobreed:

2 m opkniehoogte

10x10m
tot
10 x 3 0 m

3 m opkniehoogte
15m bar.

8-15m br
Zonder beheer kunnen deze hagen
tot 8-1Om breed uitgroeiien.Voor
eenrijige heggen is ,met het oog op
de fauna een kleinere afmeting
wenselijk.

4 (3-6)m br

Ingeschoren vorm :
Rond de langste dag ongeveer een
meter bij optellen.

0,5-1,0m br
0,8-2,0 hoog

Afhankelijk van de soorten en
plantverband.
zelfregulerend:
met extensief beheer:
met intensief beheer

Breedte is afhankelijk van
beheer, bodem en soorten
Singelachtige begroeiingen vanaf:
Bosachtige begroeiingen vanaf :

8 -15 m br
5.6 8m br
2-4(6)m

<100m2
2 m br
15-30m br

Bijlage3
Tabel3Overzicht van soorten die kunnen worden toegepast in tegel- en geltuinen, plantenbakken en boomspiegels

WETENSCHAP. NAAM
Althaea rosea
Isatis tinctoria
Lapsana communis
Alchemilla mollis
Alliaria petiolata
Allium ursinum
Anemone nemorosa
Anthémistinctoria
Antirrhinum majus
Aquilegia vulgaris
Artemisia absinthium
Asplenium scolopendrium
Asplenium trichomanes
Ballotanigrassp.foetida
Barbareavulqaris
Berteroa incana
Blechnum spicant
Borago officinalis
Bryonia dioica
Buddlejadavidii
Campanula carpatica
Campanula glommerata
Campanula patuia
Campanula persicifolia
Campanula portenschlagiana
Campanula poscharskyana
Campanula rapunculoides
Campanula rapunculus
Campanula rotundifolia
Campanula trachelium
Centranthus ruber
Chelidonium majus
Clematis vitalba
Colchicum autumnale
Convallaria majalis
Corydalissolida
Crépis capillaris
Crocus tomassinianus
Cymbalariamuralis
Digitalis pupurea
Diplotaxis tenuifolia
Dipsacus fullonum
Dryopteris dilatata
Dryopterisfilix-mas
Echiumvulgare
Epimediumalpinum
Eranthis hyemalis
Erigeron acer
Erigeron annuus
Erigeron karvinskianus
Eryngiumcampestre
Eryngium maritimum
Erysimum cheiri
Euphorbia cyparissias
Ficus carica
Filipendula vulgaris
Fragaria vesca

NEDERLANDSE NAAM
Stokroos
Wede
Akkerkool
Fraaie vrouwenmantel
Look zonder look
Daslook
Bosanemoon
Gele kamille
Grote leeuwebek
Wildeakelei
Absintalsem
Tongvaren
Steenbreekvaren
Stinkende ballote
Gewoon barbarakruid
Grijskruid
Dubbelloof
Bernagie
Heggenrank
Vlinderstruik
Karpatenklokje
Kluwenklokje
Weideklokje
Prachtklokje
Poscharsky's klokje
Akkerklokje
Rapunzelklokje
Grasklokje
Ruig klokje
Rodespoorbloem
Stinkende gouwe
Bosrank
Herfsttijloos
Lelietje-van-dalen
Vingerhelmbloem
Klein streepzaad
Boerenkrokus
Muurleeuwebek
Gewoon vingerhoedskruid
Grote zandkool
Grote kaardebol
Brede stekelvaren
Mannetjesvaren
Slangekruid
Epimedium
Winterakoniet
Scherpefijnstraal
Zomerfijnstraal
Muurfijnstraal
Echte kruisdistel
Blauwe zeedistel
Muurbloem
Cipreswolfsmelk
Vijgenboom
Knolspirea
Bosaardbei

INSEKTEN
Bij.Hom.
BijBij.
Bij.
Bij.Hom.
Bij.
Hom.
Bij.Hom

T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin

T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin

Bij.Hom
T/Gtuin
T/Gtuin
Bij.Hom
Bij.Hom
-- .Hom.VI.
Bij.Hom.
Bij.Hom.
Bij.Hom.
Bij.Hom.
Bij.Hom.
Bij.Hom.
Bij.Hom.
Bij.Hom.
Bij.Hom.
Bij.Hom.
Bij.Hom.
Bij.Hom.

T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin

Bij.Hom.
Bij.Hom.
Bij.Hom.
Bij.Hom.
Bij.Hom.
Bij.Hom.
Bij.Hom.VI.

Bij.Hom.

T/Gtuin

T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin

T/Gtuin
T/Gtuin

Bij.Hom.
Bij.
Bij.Hom.VI.
Bij.Hom.VI.

Bij.
Bij.Hom
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T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin

Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak

B.spieg

B.spieg
B.spieg
B.spieg

B.spieg

B.spieg
B.spieg

B.spieg
B.spieg
B.spieg
B.spieg
B.spieg
B.spieg
B.spieg
B.spieg
B.spieg
B.spieg
B.spieg
B.spieg
B.spieg

B.spieg
B.spieg
B.spieg

B.spieg
B.spieg

B.spieg
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WETENSCHAP. NAAM

NEDERLANDSE NAAM

INSEKTEN

Galanthus nivalis
Geranium pyrenaicum
Geranium robertianum
Geumurbanum
Glechoma hederacea
Helianthus annuus
Hieracium amplexicaule

Gewoon sneeuwklokje
Bermooievaarsbek
Robertskruid
Geel nagelkruid
Hondsdraf
Zonnebloem
Stengelomvattend
havikskruid
Oranje havikskruid
Stijf havikskruid
Gevlekt havikskruid
Muizenoor
Grijs havikskruid
Dicht havikskruid
Hop
SintJanskruid
Gewoonbiggekruid
Brede lathyrus
Lavendel
Struikmalva
Hartgespan
Vlasbekje
Zilverschildzaad
Tuinjudaspenning
Penningkruid
Macleaya
Vijfdelig kaasjeskruid
Muskuskaasjeskruid
Groot kaasjeskruid
Citroenmelisse
Muursla
Bosvergeet-mij-nietje
Middelsteteunisbloem
Groteteunisbloem
Wegdistel
Wilde marjolein

Bij.Hom

Hieraciumaurantiacum
Hieracium laevigatum
Hieracium maculatum
Hieracium pilosella
Hieracium praealtum
Hieracium vulgatum
Humuius lupulus
Hypericum perforatum
Hypochaeris radicata
Lathyrus latifolius
Lavendulaanqustifoiia
Laventeraoblia
Leonurus cardaria
Linaria vulgaris
Lobularia maritima
Lunaria annua
Lysimachia nummularia
Macleaya cordata
Malvaalcea
Malvamoschata
Malva sylvestris
Melisse officinalis
Mycelis muralis
Myosotis sylvatica
Oenothera biennis
Oenothera erythrosepala
Onopordium acanthium
Origanum vulgare
Oxalis articulata
Parietaria judaica
Pentaglottis sempervirens
Phytolacca esculenta
Picris hieracioides
Polypodiumvulgare
Potentilla recta
Potentilla indica
Primulavulgaris
Prunella vulgaris
Pseudofumaria lutea
Reseda lutea
Reseda luteola
Sanguisorba minor
Saponaria officinalis
Saxifraga tridactylites
Scilla bifolia
Scilla non-scripta
Scillasiberica
Scillasiehei
Securigera (Coronilla) varia
Sedumacre
Sedum album
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Klein glaskruid
Overblijvende ossentong
Oosterse karmozijnbes
Echt bitterkruid
Gewone eikvaren
Rechte ganzerik
Schijnaardbei
Stengelloze sleutelbloem
Gewone brunel
Gelehelmbloem
Wilde reseda
Wouw
Kleine pimpernel
Zeepkruid
Kandelaartje
Vroege sterhyacint
Wilde hyacint
Oosterse sterhyacint
Grotesneeuwroem
Kroonkruid
Muurpeper
Wit vetkruid

Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom.
Bij.Hom

Bij.Hom.
Bij.Hom.
Bij.Hom.
Bij.Hom.
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom.
Bij.Hom.

Bij.Hom.
Bij.Hom
Bij.Hom

Bij.Hom.
Bij.Hom
Bij.Hom.VI.
Bij.Hom.VI.
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom.
Bij.Hom.
Bij.Hom.
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T/Gtuin Pl.bak

B.spieg

PI.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak

B.spieg
B.spieg
B.spieg

T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin

T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak

B.spieg
B.spieg
B.spieg
B.spieg
B.spieg
B.spieg
B.spieg

B.spieg

B.spieg
B.spieg

B.spieg

B.spieg
B.spieg
B.spieg

B.spieg

B.spieg
B.spieg

WETENSCHAP. NAAM

NEDERLANDSE NAAM

INSEKTEN

T/Gtuin Pl.bak

B.spieg

Sedumkamtschaticum
Sedum reflexum
Sedum spectabile (cv
Maximum
Sedum spurium
Sempervivum
Senecio bicolor
Senecio inaequidens
Silene dioica
Solidago canadensis
Solidago gigantea
Tanacetumvulgere
Vaccaria hispanica
Verbascum blattaria
Verbascumdensiflorum
Verbascum lychnitis
Verbascum nigrum
Verbascum phlomoides
Verbascum thapsus
Verbena officinalis
Vinca minor
Viola odorata
Viola riviniana

Sedum
Tripmadam
Sedum

Bij.Hom
Bij.Hom.
Bij.Hom.VI.

T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak
T/Gtuin Pl.bak

B.spieg
B.spieq

Rozevetkruid
Donderblad/Huislook
Wit askruid
Bezemkruiskruid
Dagkoekoeksbloem
Canadese guldenroede
Lateguidenroede
Boerenwormkruid
Koekruid
Mottekruid
Stalkaars
Meligetoorts
Zwartetoorts
Keizerskaars
Koningskaars
Uzerhard
Kleinemaagdenpalm
Maarts viooltje
Bleeksporig bosviooltje

Bij.Hom

T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin

B.spieg
B.spieg

Bij.VI.
Bij.Hom
Bij.VI.
Bij.VI.
Bij.Hom.VI.
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom
Bij.Hom

T/Gtuin
T/Gtuin

T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin
T/Gtuin

Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak
Pl.bak

B.spieg
B.spieg

B.spieg

B.spieg
B.spieg

Legenda: Bij. = bijenplant; Hom. =Hommelplant, VI.= Vlinderplant
T/Gtuin= Tegel en geveltuin; Pl.bak = Plantenbak.
B.spieg. = boomspiegel
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Het bestellen van IBN-rapporten

IBN-rapporten kunnen besteld worden door overschrijving van het verschuldigde
bedrag op gironummer 94 85 40 of banknummer S3-91-0S-988 van het Instituut voor
Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) te Wageningen.
Vermeld op de overschrijving het nummer van het gewenste IBN-rapport (en naam
en afleveradres als die afwijken van de naam en adres op de overschrijving).
Gebruik geen verzamelgiro omdat het adres van de besteller andersniet op onze
bijschrijving komt. Het bestelde kan dan niet worden

toegezonden.

Onderstaande lijst vermeldt alleen de rapporten die in 1997 en 1998 zijn
verschenen. Een volledige lijst isop aanvraag gratis

255

verkrijgbaar.

G.W.W. Wamelink, H.F. van Dobben, J.R.M. Alkemade &J.Wiertz 1997.
MaaigevoeligheidvandeNederlandse flora;aanvulling van de door Briemle&Ellenberg (1994) geschatte
indicatiegetallen. 55p.f41,50

256

C.J. Nabuurs, K. Kramer &G.M.J. Mohren 1997.

257

M.E.A. Broekmeyer &A.P.P.M. Clerkx 1997.

258

W.K.R.E. van Wingerden, F.A.Bink, D.A.Jonkers, F.J.j. Niewold &A.L.J. Wijnhoven 1997.

Effecten van klimaatverandering ophet Nederlandse bosen bosbeheer. 55p.f48,-

Vegetatie en bosstructuur van het bosresevaat DeZwarte Bulten.77p.f45,-

Gedomesticeerde grote grazersinnatuurterreinen en bossen:een bureaustudie. II.Deeffecten van
begrazing. 128 p.f 51,50
259

J.Verboom, P.C. Luttikhuizen &J.T.R. Kalkhoven 1997.

260

P.A.M. Visschedijk 1997.

261

G.M. Oirkse 1997-

262

P.J.M. Bergers 1997.

263

T.Schavemaker, N.Brink, J.W.M. Langeveld, E.Murris, J.Nieuwenhuis &K.Vos1997.

264

A.H.J. Segeren & P.A.M. Visschedijk 1997.

Minimumarealen voor diereninduurzamepopulatienetwerken.49P-f 31,50

Kaarten recreatiegebieden compensatiebeginsel. 72p.f41,50

Vegetatiekarteringvan deSchinveldse bossen endeBrunssummerheidein1996.100 p.f47,50

Versnippering door railinfrastructuur; eenverkennende studie.68p.f40,-

Onderzoek naar de plaatsvan het groene vakgebied binnen de gemeentelijke organisatie. 35p.f 31,50

Het recreatief gebruik van SBB-terreineninderegio Brabant-West. 79P-f40,265

J.van Asten, A.Augustijn-van Buren, B.J. Galjaard, D.A.van derHeij, C.Jochemsen, H.D.van
der Kamp &J.vanReijendam 1997.
Groencompensatie inde gemeenten; startnotitie. 31p.f 31,50

266

ME. Sanders, A.M. Schmidt, A.J.Griffioen &G.van Wirdum 1997.
Kartering van devegetatiestructuur van de Weerribben. 78p.f57,-

267

H.Koop, L.J. van Os&A.P.P.M. Clerkx 1997.

268

N.H. Edelenbosch & R.A.M. Schrijver 1997.

Start monitoring omvormingsbeheer Staphorst. 55p.f42,-

Ex-ante-evaluatievan bosuitbreiding door agrariërs;dehaalbaarheid vanhetbebossingsbeleid oplandbouwbedrijven. 125p.f50,269

H.J.M. Goverde, J.Wisserhof, E.K.Dijkstra & R.A.M. Tilmans 1997.

270

J.van denBurg 1997.

Bestuurlijke Evaluatie Strategische Groenprojecten Natuurontwikkeling. 118p.f50,-

Groei en groeiplaats van de Grove den endeCorsicaanse deninNederland.91p.f40,-
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271

J.K. van Raffe, P.J.W. Hinssen, N.W.J. Borsboom & H.C. Six Dijkstra 1997.
Instrumentarium bosbedrijfsvoering; een onderzoek naar de beschikbaarheid van en de behoefte aan
computerprogrammatuur ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van Nederlandse busbedrijven. 71p.
Supplement. 56p. Dezetwee delen zijn niet afzonderlijk te bestellen, f50,-

272

J.B. den Ouden, M.E.A. Broekmeyer & H.G.J.M. Koop 1997.
A-locatie bossenin Overijssel;kenschets,beoordeling en adviezen met betrekking tot behoud en ontwikkeling van relicten vaninheemse bosgemeenschappen in de provincie Overijssel.229 p.f 70,-

273

J.van den Burg 1997.

274

D.M. Pronk, T.A. de Boer & H.W.J. Boerwinkel 1997.

275

K.S. Dijkema, N.M.J.A. Dankers, C.J.M. Wintermans, J.C.A.M. Bervaes & D.C. van der Werf

Groei en groeiplaats vanJapanse lariks,Abies grandis enTsuga heterophylta in Nederland.68 p.f40,-

Aantrekkingskracht van parken op stadsniveau. 129 p.f53,-

1997.
Compensatie voor gaswinning in het grensgebied met deWaddenzee:visie op een rolvoor natuurontwikkeling. 55 p.f 41,50
276

K.S. Dijkema, N.M.J.A. Dankers, C.J.M. Wintermans, J.C.A.M. Bervaes & D.C. van der Werf
1997.
Bodemdaling enwaterhuishouding in Groningen:visie op een grotere rolvoor natuurontwikkeling. 41p.
f31,50

277

F.J.J. Niewold 1997.
Defauna van het Dwingelderveld: recente ontwikkelingen en een faunabeheerplan. 98 p. f40,-

278

C.L.M. Spinnewijn & T.A. de Boer 1997'Water trekt'; een kwalitatief onderzoek naar gebruik en beleving van het water in de Waterwijk in
Almere.75 p.f50,-

279

A.P.P.M. Clerkx & M.E.A. Broekmeyer 1997.
Bosdynamiekin Noordhout; tienjaar monitoring van eenWintereiken-Beukenbos. 95 p.f50,-

280

J.K. van Raffe 1997.

281

P.A. Slim 81 H.F. van Dobben 1997.

282

J.C.A.M. Bervaes, D.M. Pronk & T.A. de Boer 1997.

283

I.M. Bouwma & A.F.M. Olsthoorn 1997.

284

I.M. Bouwma & A.F.M. Olsthoorn (red.) 1997-

Handleiding Tactic;een computerprogramma voor de tactische bosbedrijfsplanning. 46 p. f30,-

De batenvanvegetatiebeheer. 59 p.f 41,50

Recreatie in de Dordwijkzone. 115 p.f 51,50

Weerstandsverhogende maatregelen in bossen.67 p.f40,-

Trendsin het ecologisch functioneren van bossen.77 p.f45,285

C.B. Bussink, E.A.P. Wieman & A.F.M. Olsthoorn 1997Verwachting en knelpunten van kleinschalig bosbeheer; een enquête onder boseigenaren en bosbeheerders. 144p.f 51,50

286

J.van den Burg 1997-

287

J-C.de Molenaar, D.A. Jonkers & R.J.H.C. Henkens 1997.

Groei en groeiplaats vande fijnspar en deSitkaspar in Nederland. 79P-f 41,50

Wegverlichting en natuur; I.Eenliteratuurstudie naar de werking en effecten van licht enverlichting op
de natuur. 293 p.f70,288

A.P.P.M. Clerkx, M.E.A. Broekmeyer 81 P.J. Szabo 1997.

289

W.C. Ma, H. Siepel 8.J.H. Faber 1997.

Busstructuur envegetatie van het bosreservaat Drieduin 1.55 p. f43,-

Onderzoek naar mogelijke ecotoxicologische effecten van bodemverontreiniging in de uiterwaarden op
de terrestrische invertebratenfauna. 79 p.f42,290

P. Filius 1997-

291

W. Kuindersma, C.J. Zweegman 81 J.P.P. Hinssen 1997-

292

H. Schekkerman 1997.

Institutioneel draagvlak voor natuur. 87 p.f49,-

Van beleidsprestaties naar oorzaken;natuurbeleid is mensenwerk. 185p.f 61,50

Graslandbeheer en groeimogelijkheden voor weidevogelkuikens. 92p.f40,293

J.W.M. Langeveld, S.P. Tjallingii &tL. Bus 1997Stromenland; Netwerken vanverkeer enwater alsdragers voor ruimtelijke ontwikkeling.99 p.f50,-
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294

R-Pouwels 1997.
Effecten van habitatverarming op het broedsucces vaninsectenetende vogels: het stoelpotenmodel. 53 p.
f40,-

295

P.A. Slim 1997.

296

P.J. Szabo 1997.

Vooronderzoek duindoornsterfte duingebied Oost-Ameland.61p.f 41,50

Debusstructuur en samenstelling van bosreservaat Meerdijk 1991(Flevoland); luchtfoto's en steekproefcirkels.60p. f40,297

C.F.C, van Leiden 1997.

298

C. van Wirdum & V. Joosten 1997.

Openstelling entoegankelijkheid van het agrarisch gebied.108p.f 53,-

Deproef 'Grondwater als bron'in DeWeerribben; Basisrapport over de periode 1989-1995-145 P- f 56,299

I.B. den Ouden & M.E.A. Broekmeyer 1997.
A-locatie bossenin Utrecht; kenschets,beoordeling en adviezen met betrekking tot behoud en ontwikkeling van relicten vaninheemse bosgemeenschappenin de provincie Utrecht. 83 p.f40,-

300

J.B. den Ouden 1997.
A-locatie bossenin Drenthe;kenschets,beoordeling en adviezen met betrekking tot behoud en ontwikkelingvan relicten vaninheemse bosgemeenschappen in de provincie Drenthe. 101p.f 50,-

301

M.E.A. Broekmeyer & J.B.den Ouden 1997.
A-locatie bossenin Noord-Holland;kenschets,beoordeling enadviezen met betrekking tot behoud en
ontwikkeling van relicten vaninheemse bosgemeenschappen in de provincie Noord-Holland.85 p. f40,-

302

A. Brenninkmeijer & E.W.M. Stienen 1997.

303

J.van den Burg 1997.

Migratie van de grote sternSterna sandvicensis in Denemarken en Nederland.57 p.f40,-

Groei en groeiplaats van de beuk in Nederland.60 p.f40,304

C.J. Crashof 1997.
Verbindingszones en algemene natuurwaarden in het middengebied van de Achterhoek; een verkenning
van enkele scenario's 57 p. f48,-

305

A.P.P.M. Clerkx, M.E.A. Broekmeyer & P.J. Szabo 1997.
Bosstructuur envegetatie van het bosreservaat Drieduin 2.64 p.f47,-

306

J.F. Jonkhof (red.) 1997.

307

P.A. Slim 1997.

308

M.H.A. van den Ham, E. Hoogendam, C.L.M. Spinnewijn 81 R.H.M. Peltzer 1997.

Landschapspark DeGraven;ecologisch onderzoek voor eengeïntegreerde ontwikkelingsvisie. 123 p.f65,-

Vooronderzoek meidoornsterfte duingebied Oost-Ameland.25 p.f 31,50

Boszonder slagbomen;een kwalitatief onderzoek naar de openstelling en toegankelijkheid van bos.
114 p.f 50,309

J.van den Burg 1997.
Groei en groeiplaatsvan deZwarte elsenvan deWitte elsin Nederland.57 p.f40,-

310

J.van den Burg 1997.

311

A. Oosterbaan, C A . van den Berg 81 A.F.M. Olsthoorn 1997.

312

C.W.W. Wamelink, C.J.F, ter Braak & H.F. van Dobben 1997.

313

CA. van den Berg & A. Oosterbaan 1997.

Groei engroeiplaats vande zomereik,de wintereik en de Amerikaanse eikin Nederland. 104p. f40,-

Ontwikkelingen in mengverhouding engroei van enkele gemengde beplantingen.40 p.f 31,50

De Nederlandse natuur in 2020:schatting van de potentiële natuurwaarde in drie scenario's. 79 p.f48,-

Natuurlijke verjonging van grove den (Pinus sylvestris);zaadvalen deinvloed van grondbewerking,
afrasteren eneen scherm op deopkomst enontwikkeling vanzaailingen. 38 p.f 31,50
314

P-J- Szabo 1997.
Debosstructuur en bossamenstelling van bosreservaat Lheebroek bij Dwingeloo in 1988;luchtfoto's en
steekproefcirkels. 57p.f40,-

315

A.H. Prins 1997.
Natuurwaarden van het populierenbos ten noordoosten van het VanTuyllsportpark in Zoetermeer. 25 p.
f30,-

316

C.W.T.A. Groot Bruinderink, H.C.J.M. Koop, A.T. Kuiters 81D.R. Lammertsma 1997.
Herstelvan het ecosysteem Veluwe-IJsseluiterwaarden;gevolgen voor bosontwikkeling, edelherten en
wilde zwijnen.27 p.f34,-
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317

E.P.A.G. Schouwenberg & G. van Wirdum 1997.
Effectgerichte maatregelen tegenverzuring in DeWeerribben;monitoring van kraggenvenenin de
periode 1991-1996. 172p. f 61,50

319

J.M.J. Farjon, J.Verboom, A.M.C.F. Buit, R.P.B. Foppen, R. Jochem, W.C. Knol &
P. Kuivenhoven 1997Koppeling van natuurmodellenvoor nationale natuur- en milieuverkenningen; een verkenning van mogelijkheden. IBN-DLO/SC-DLO.70p. f45,-

320

L.G. Moraal 1997.
Eikenprachtkever, Agrilus biguttatus, en eikensterfte: een literatuurstudie over aantastingen, levenswijze
enverspreiding.24p. f30,-

321

H.F. van Dobben, M.J.M.R. Vocks, I.M. Bouwma, G.W.W. Wamelink & V. Joosten 1997.

322

W. Kuindersma & G.J. Zweegman 1997.

Eerste opname van de ondergroei in het MeetnetBosvitaliteit. 29 p. f 31,50,-

Grondverwerving voor natuur: het rijk van provincies?;de provinciale oriëntaties op grondverwerving
voor bosuitbreiding in de Randstad,natuurontwikkelingen reservaatvorming. 89 p.f 41,50
323

R.P.B. Foppen & W. Nieuwenhuizen 1997.
Probleemanalyse ten behoeve van het soortbeschermingsplan hazelmuis Muscardinus avellanarius. 70 p.
f40,-

324

J.K. van Raffe, R.A.M. Schrijver, N.H. Edelenbosch, P.J.W. Hinssen, J.Hekman & H. Verbeek
1997.
Informatieplan Databank Gemeentelijk Groenbeheer. 53 p.f 41,50

325

P.A. Slim, H.F. van Dobben & R.M.A. Wegman 1997.

326

W.E.van Duin, K.S. Dijkema & I. Zegers 1997.

327

I.M. Bouwma, A.P.P.M. Clerkx & A.F.M, van Hees 1997.

Maatregelen voor vernatting in de landgoederen Smalenbroek en Groot Brunink. 47 p. f42,-

Veranderingen in bodemhoogte (opslibbing,erosieen inklink) in de Peazemerlannen. 104 p.f65,-

Bosdynamiekin hetVijlnerbos. 37 p.f36,328

R.J. Bijlsma, J.T.R. Kalkhoven & H.G.J.M. Koop 1997.

329

CA. van der Kooij 1997-

Natuurbos-zones; een procedure voor aanwijzing.30p.f 31,50

Abiotiek in oude elzenbroekbossen; een beschrijving van gradiënten in bodemprofiel en waterkwaliteit in
de Oude Kooi ende Otterskooi. 103 p.f54,50-

330

H. Koop 1997.
Pilotstudie A-lokaties; beschrijving van 10(complexenvan) A-lokaties en diagnosemethode voor mate van
natuurlijkheid 92p. f40,-

331

H. Schekkerman, A J . Beintema & L.MJ. van den Bergh 1997.

333

A. Oosterbaan, J.P. Peeters & CA. van den Berg 1997.

334

H.J. Hekhuis, M.N. van Wijk & C.J.M, van Vliet 1997-

Mobiliteit van grutto's in de ruimejas.33 p.f30,-

Dehistorie van een beukenopstand bij Garderen.23 p.f30,-

Effectiviteit regeling Functiebeloning Bosen Natuurterreinen; een stap op weg naar realisatie van het
Bosbeleidsplan. 161p.f 61,50
335

G.J. Zweegman & H.J. Hekhuis 1998.
Bouwen aan draagvlak: Dedoelgroepkenmerkenmethode alsdraagvlak-indicator; ontwikkeling van een
checlist voor draagvlak entoepassing ervan bij eigenaren vanwaardevolle bosgemeenschappen en
nationale parken.118 p.f50,-

336

J.G. de Molenaar 81 D.A. Jonkers 1997.

337

I.M. Bouwma, A.P.P.M. Clerkx 81 P.J. Szabo 1998.

338

P.A.M. Visschedijk & A.H.J. Segeren 1998.

339

G.W.T.A. Groot Bruinderink, D.R. Lammertsma & E. Hazebroek 1998.

340

J.G. de Molenaar & D.A. Jonkers 1998.

Wegverlichting en natuur; haalbaarheidsstudie aanvullend onderzoek. 106 p. f 41,50

Bosstructuur envegetatie van het bosreservaat Drieduin 3. 57 p.f 47,50

Ontwerp monitoringmodel recreatie SGPSchouwen.34 p.f 31,50

Zelfredzaamheid van edelherten enwilde zwijnnen op deVeluwe.44 p.f 31,50

Birkhoven-Bokkeduinen; bouwstenen voor de toekomstige ontwikkeling van eenAmersfoorts bosgebied.
121 p. f 51,50

46
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341

F.A. Bink, A.J. Beintema, H. Esselink, J.Craveland, H. Siepel & A.H.P. Stumpel 1998.

342

H.J. Hekhuis, A. Oosterbaan, M.N. van Wijk & CA. van den Berg 1998.

Fauna-aspecten van effectgerichte maatregelen;preadvies fauna. 191p.f60,-

Voorbeeldbedrijven geïntegreerd bosbeheer Gelderland: IStart en opzet van voorbeeldbedrijven,
II Beschrijving vande beheervarianten per voorbeeldbedrijf. 107 p.f 50,344

P.B. Worm 1998.

345

i.C. de Molenaar 1998.

Terreingebruik van hoefdieren op de Imboschin het Nationaal ParkVeluwezoom. 73 p.f 42,50

Eenverkennende beschouwing over grondhoudingen, natuurbeelden en natuurvisies in relatie tot
draagvlak voor natuur. 111p.f 55,346

J.van den Burg 1998.
Groei en groeiplaats vande populier en de espin Nederland;Resultaten van 35jaar onderzoek. 261p.
f 71,50

347

J. Craveland 1998.

348

J.van den Burg 1998.

BeheersvisieZwarte Meer. 67 p.f40,-

Groeiplaatseisen van enkele loofboomsoorten:Tamme kastanje,noot, boskers,robinia en bergesdoorn.
Eenverkenning.82p.f40,349

J-K. van Raffe, F.T.J. Hoksbergen, A.A.J.M. Leenaars, A.H. Schaafsma & C.M. van Schagen 1998.

350

H.J. Hekhuis, H.C.J.M. Koop, M.N. van Wijk, i.M. Bouwma, C.B. Bussink 8.A.F.M. Olsthoorn

Houtoogst bij kleinschalig bosbeheer. 105 p.f50,-

1998.
Beheer en beleidsinstrumentarium voor A-locaties. 123p.f52,351

C A . van der Kooij, K.W. van Dort, R. Kwak, A. H.F Stortelder & R.W. de Waal 1998.
Vernatting Randmeerbossen Flevoland;Mogelijkheden, referenties,voorbeeldprojecten en sleutelfactoren. 83p.f 47,50

352

N.H. Edelenbosch, P.J.W. Hinssen & E.A.P. Wieman 1998.

353

A.P.P.M. Clerkx, I.M. Bouwma 81 A.F.M, van Hees 1998.

355

A.P.P.M. Clerkx 81 A.F.M, van Hees 1998.

Verken-ning van detoekomstige bosontwikkeling met behulp van het model HOPSY.31p.f 31,50

Het bosreservaat Vijlnerbos; bijlagerapport. 136p.f. 53,50

Bosdynamiek in Tussen de Goren.30p. f34,356

I.M. Bouwma 1998.

357

H.N. Siebel & R.J. Bijlsma 1998.

Beheersvisie A-lokatie Edesebos.37p.f.30,-

Patroonontwikkeling en begrazing in boslandschappen: New Forest en Fontainebleau als referenties.
62 p.f 40,358

Tj.H. van den Hoek & P.F.M. Verdonschot 1998.
Steekmuggenin Zuidwest-Friesland;de verspreiding van steekmuggen (Culicidae)m en nabij de
Stamuman bossen.48 p.f30,-

359

K.C. Kranenborg & S.M.C, de Vries 1998.
Vergelijkend onderzoek naar degebruikswaarde vantwaalf Nederlandse enveertien Belgische klonen van
populier. 28 p.f42,-

360

J.A. Sinkeldam, R.C. Nijboer & P.F.M. Verdonschot 1998.

361

A.T.C. Bosveld, C.M. Dorrestein & P.L. Mieninger 1998.

Typologie van diatomeeëngemeenschappen in Overijssel.135 p.f70,-

Visdieven in gevaar; Eenpilot-studie naar oorzaken vanverminderd broedsucces vanVisdieven (Sterna
hirundo) broedendop het sluiscomplex bijTerneuzen. 34p.f38,362

J.C. de Molenaar & R.J.H.C. Henkens 1998.

363

R.J.H.C. Henkens 1998.

Effectiviteit vanwildspiegels;een literatuurevaluatie. 100p.f58,-

Ecologische capaciteit natuurdoeltypen I;methode voor bepaling effect recreatie op broedvogels.
115 p. f 52,364

P.J.M. Bergers, M. La Haye, M. Moerdijk 81 W. Nieuwenhuizen 1998.

365

P.J.M. Bergers, B. van den Boogaard, D.P.E.M. Frissen 8tW. Nieuwenhuizen 1998.

Habitatkwaliteit voor de noordse woelmuis in Nederland.49 p.f 34,-
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