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Is er synergie tussen EHS en groenblauwe
dooradering?

Caroussel met presentaties van Wageningen UR

Voork

M.b.v. veldgegevens is onderzocht of 40 soorten
vlinders, planten en levert
vogels vaker
voorkomen
in
Ruimtelijk verbinden van EHS en cultuurlandschap
meer
natuurkwaliteit
gebieden met EHS (bos > 5 ha) en opgaande
in gebieden
met alleen EHS of alleen
Carla J. Grashof-Bokdam, J. Paul Chardon, Claire C. Vos, Ruud dooradering
P.B. Foppen, dan
Michiel
F. Wallis-de-Vries,
dooradering.
Marja van der Veen & Henk A.M. Meeuwsen
In het huidige natuur- en landschapsbeleid zijn grotere natuurgebieden (EHS) en kleinschalige groenblauwe dooradering
gescheiden werelden. Soorten houden zich echter niet aan
beleidsgrenzen. Dat roept de vraag op in hoeverre het combineren van beleidssporen voor EHS en groenblauwe dooradering
een meerwaarde kan hebben voor de natuur. Is er sprake van
synergie?
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Implicaties
synergie

Goudvink

Aan de hand van veldgegevens is onderzocht of 40 soorten
vlinders, planten en vogels vaker voorkomen in gebieden met
EHS (bos > 5 ha) en opgaande dooradering dan in gebieden
met alleen EHS of alleen dooradering. Het blijkt dat veel bosGrote muur
soorten, zoals de goudvink, vaker voorkomen als in de omBos > 5 ha
geving ook dooradering aanwezig is. Die dient als extra habitat,
Opgaande dooradering
dispersiecorridor of foerageergebied. Andersom blijkt dat veel
soorten van opgaande dooradering, zoals grote muur, vaker
helpt de EHS soorten in dooradering, anderzijds helpt doorvoorkomen als er ook bos groter dan 5 hectare in de omgeving
adering soorten in de EHS. Daarom is het belangrijk om het
ligt, dat dan als kolonisatiebron kan dienen.
beleid voor de EHS en voor de groenblauwe dooradering
Het onderzoek leidt tot de conclusie dat er inderdaad synergie
beter op elkaar af te stemmen.
Alterra Wageningen UR
bestaat tussen EHS en groenblauwe dooradering. Enerzijds Postbus 47, Betere
is nodig op verschillende schaalniveaus.
6700 AAintegratie
Wageningen
Tel: 0317 – 486080 - Fax: 0317 – 419000
E-mail: Carla.Grashof@wur.nl

Integratie bele
verschillende

Lokaal / regio
•
Agrarisch
•
Nieuwe m

Regionaal / na
•
Randvoo
•
Doorader
klimaatm

Voorkomen goudvink
met dooradering
zonder dooradering

Bos

Op lokaal en regionaal niveau valt te denken aan agrarisch en
particulier natuurbeheer en aan nieuwe multifunctionele constructies. Op regionaal en nationaal niveau valt te denken aan
randvoorwaarden voor lokaal beleid. Het verdient aanbeveling
om dooradering in te zetten voor robuuste verbindingen en
voor de klimaatmantel rondom de EHS.

Carla Grashof
Alterra, Postbus 47, 6700 AA Wageningen
Telefoon: 0317 48 60 80
E-mail: Carla.Grashof@wur.nl

Groen & Internationaal vestigingsklimaat
Peter Veer
Is de kwaliteit van groene ruimte een factor in het vestigingsklimaat voor internationale kennisintensieve bedrijven? Alterra
onderzocht in hoeverre groenblauwe landschapsdiensten
meespelen als vestigingsfactor. Uit een literatuurstudie blijkt
dat internationale, kennisintensieve bedrijven in 2005 voor
7,1 procent van de Nederlandse arbeidsplaatsen zorgden.
De internationale kenniseconomie is een groeiende bron van
regionale werkgelegenheid en welvaart. Goed gekwalificeerd
personeel is een dominante productiefactor. Internationale
bedrijven baseren hun locatiekeuze op:
• Economisch afwegingsproces van baten en kosten
•	Uitmuntende wereldomvattende verbindingen voor informatie
en mensen
•	Makkelijk te bereiken ‘hub’luchthaven en dichtbij internetknoop
• Voldoende goed opgeleid personeel aan het bedrijf te binden.
Op deze prioriteitenlijst scoort de kwaliteit van de ruimtelijke
omgeving niet hoog. Wèl belangrijk voor het vestigingsklimaat
is de kwaliteit van leven van de veeleisende, goedopgeleide,
mondiaal opererende medewerkers (expats). Bij factoren die de

quality of life van expats bepalen, wordt groen en openluchtrecreatie (urban green & outdoor leisure) in de literatuur terloops
genoemd. Degelijk onderzoek ontbrak tot nog toe.
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