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Opdracht                               Vormgeving
• Vergroten biodiversiteit
• Vergroten samenwerking met 

belangenbehartigers groen- en 
ecologie

• Verenigen van initiatieven 
vanuit bewoners en bedrijven

• Verbeteren groenbeheer 

• Doorlopend in plannen en projecten
• Oprichting platform Groen; 

samenwerking met 
natuurwerkgroepen

• Initiatievenfonds, Schalkwijk aan Zet, 
Stadsmakers initiatieven, bewoners.

• Overleg met Spaarnelanden over 
meer ecologisch groenbeheer:

-maaibeheer, 
-gedragscode soortenbescherming,                    
-uitvoering ecologisch beheer
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Verdiepingsslag Beleidsplan
Ecologisch Beheer

• Versterken ecologische gebieden 
(Hotspots en Potentiegebieden)

• Een echt verbindingsnetwerk voor 
vrije uitwisseling (ecologische 
verbindingszones)

• Maatregelen om barrières op te 
heffen

• Inrichtingsvoorstellen  voor 
verbindingszones en natuurlijke 
oevers

• Vertalen naar plannen en 
projecten



Maaibeheer is gewijzigd.

Ongewijzigd:
• Gazons.
• Gazons laat maaien, 2x afvoeren 

maaisel: ‘bijen’-gazons en gazons
met bollen, stinsenplanten,

• Berm 2: juni/juli en okt/nov.; 
laatste sinus maaien (verschralen);

• Vlindergras (aug/sept/okt) (sinus) 
maaien en afvoeren;

• Ruigte en rietland: eens per 3 jaar; 
vrij houden opslag.

• rietmoeras 1x okt. (verschraling)
• Ruigte: niets doen.

Gewijzigd:
• Gazons van 25 x naar <20 x (weer!)

• 10% gazons (14 ha) naar Berm 2 eind 
juni en half sept. met lichte 
oppervlaktebehandeling en bijzaaien;

• Geen verwijdering toplaag.
• na verschraling>>>> Vlindergras
• Van klepelen >>>> deels cyclomaaier 

(omvorming en Vlindergras)



Communicatie en participatie
• Bij omvorming, afweging op: -beeldkwaliteit, 

-technische uitvoerbaarheid, 
-gebruik: picknick, sport en spel, evenementen; 
-kleur buurt.

• Vertaling besluit naar uitleg van: wat, waarom (FAQ) en waar: 
www.natuurinjestad.nl/Wat wij doen / Minder maaien voor een grotere 
natuurwaarde.

• Informeren wijkraden en inspraak bieden via wijkcommunicatie onder bewoners;

• Digipannel-onderzoek: nulmeting over wijziging maaibeheer en belang biodiversiteit.

• Ophalen reacties en beoordelen: bij sterke reacties aanpassen; anders vast stellen. 

• Telkens weer nieuwe omvormingsvoorstellen; ook wel afwijzing omvorming.

http://www.natuurinjestad.nl/wat%20doen%20wij/






Monitoring met gids soorten: wilde bijen
• 34  onderzoeksplekken (plots: 

lijnvormig 100 m.; anders 200 – 500 
m2)

• 77 soorten bijen
• Gemiddeld 14 per plot
• 6 soorten op Rode Lijst, waarvan 2 

bedreigd en 4 kwetsbaar



Resultaten per type:
aantal soorten

• Gazons                                    7
• Nat biotoop, matig             13

voedselarm
• Tuinen/Volkstuin                13
• Berm (2x maaien 13

en afvoeren)
• Vlindergras (1x maaien     19

en afvoeren
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