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Biodiversiteit in de stad
Over nut en noodzaak, kosten en baten (en bijen)

Frans van Alebeek, Leeuwarden, 6 november 2013
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Doorgeschoten productielandschap

Pogingen tot herstel van biodiversiteit
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Biodiversiteit in de stad

 Soortenrijkdom van planten
en dieren

 Variatie in ecosystemen
 De stad is rots, warm en droog
 De stad is onrustig, steeds weer in verandering
 De stad is zeer gevarieerd in biotopen
 De stad is rijk aan ‘exoten’ (gewild en ongewild)

Echte ‘stads-soorten’
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Groeiende belangstelling

Nut en noodzaak van biodiversiteit?

 Het begrip ‘ecosysteemdiensten’
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Kapitaliseren van ecosysteemdiensten

Vergroening van de leefomgeving:
15% afname van overgewicht en
obesitas, 10% minder gebruik van
antidepresiva.
Totale besparing zorgkosten:

1,4 Miljard €

Gezamenlijke ontwikkeling rekenmodellen
 Rekenen met (toekomstige)
baten

 Met allerlei partijen en
belanghebbenden, wie
ontvangen baten?

 Gaan die partijen ook mee
investeren?

 In de plan- en ontwerpfase
 Kosten weggelaten
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Waarom doen we dat dan niet?

Waarom doen we dat dan niet?

 De kost gaat voor de baat uit!
● Nu investeren, terugverdientijden zijn lang

 De investeerders zijn lang niet altijd de baathouders!
● Overheden aanleg en beheer, revenuen elders
(vastgoed waarde, besparingen zorgkosten, enz.)

● Waarom zouden zij “opeens” nu gaan investeren?
● Schone lucht is voor iedereen, maar wie gaat betalen?

 Vaak weinig oog voor kosten van (lange termijn) beheer
● Wel projectsubsidies voor aanleg, niet structureel
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Waarom doen we dat dan niet?

 Ook binnen Gemeentelijk apparaat ‘hokjesdenken’
● Verschillende diensten en domeinen met budgetten

 Burgers
● beleven geen “biodiversiteit”, zien vogels, ...
● ‘zien’ ecosysteemdiensten niet, wel een park
● en waarderen dat niet in euro’s

 Bij burgers gaat het om uiterlijk en gebruik van groen

Leeuwarden goed bezig

7

24-1-2014

Beleid op 4 pijlers

 Groenbeheer en –ontwerp
•

Per gebied concrete beheersplannen,
ecologisch onderbouwd

 Burgers, communicatie & activiteiten
•

Volgende dia

•

Concrete rollen, taken en mogelijkheden,
verbindingen

 Gemeente interne organisatie
 Betrekken van andere partijen
•

Concrete voorbeelden, parels &
ambassadeurs, successen

Burgerparticipatie

 Terugtredende overheid, naar een
“Participatiemaatschappij”?

 Burgerparticipatie niet goedkoper
dan traditioneel beheer!

 Lange adem voor opbouwen van contact,
vertrouwen, en genoeg vrijwilligers

 Tegelijk groeiende beweging van een deel van de
bevolking naar grotere betrokkenheid bij de omgeving:

● Stadslandbouw, Buurttuinen, Bijenlinten
Profiteer van ervaringen elders!
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Bijen in de stad

 Fantastische ambassadeurs voor biodiversiteit
 Dichtbij burgers, concreet, praktisch, leefomgeving
 Leeuwarden t/m 2012 ‘slechts’ 24 soorten, maar
studenten VHL onderzoek: ...
(In 2012: Lelystad 75 soorten, Groningen: 76, Deventer: 103)



“Bijenlinten” samen met burgers

Voorbeeld onderzoek Lelystad

 Bijen als indicatoren van kwaliteit van tuinen en
openbaar groen?

 Burgers doen onderzoek (“Citizen Science”)

Testen
Hypothese:

9

24-1-2014

Voorbeeld onderzoek Lelystad

Resultaten nog in uitwerking

 Tenminste 3 nieuwe soorten bijen voor Lelystad, en veel
meer vindplaatsen van “schaarse” soorten in stadstuintjes en op volkstuinen

 De stad is (alweer) veel rijker dan gedacht!
 Enthousiaste deelnemers -> Openbaar groen 2014?
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Conclusies





Steden kunnen zeer rijke natuur herbergen




Slim ontwerpen, concrete beheersplannen

Die natuur vervult allerlei functies
Die functies vertegenwoordigen véél €€,
maar niet meteen en niet cash

Verbinden en samenwerken

● intern (Gemeente) & extern (divers!)




Betrokken burgers helpen mee (investeren)
Benut ambassadeurs en successen

Dank voor uw aandacht!
frans.vanalebeek@wur.nl
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