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Kansen voor biodiversiteit
De openbare ruimte geeft mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten.

Eerste stap, verbod neonicotinoïden
Vrijdag 27 april stemde het merendeel van de Europese Lidstaten in met een verbod op
buitenshuis gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met neonicotinoïden. Wetenschappelijk
onderzoek van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) toonde aan dat neonicotinoïden
rechtstreeks schadelijk zijn voor wilde bijen, honingbijen en hommels, die onmisbaar zijn voor de
bestuiving van gewassen. Deze middelen vormen daarmee een gevaar voor de biodiversiteit en de
wereldvoedselvoorziening. Het verbod zal eind 2018 in werking treden.

Groot potentieel
De openbare ruimte biedt veel mogelijkheden voor het vergroten van de biodiversiteit. Er zijn vele
denkbare locaties zoals bufferzones industrieterrein of spoor, braakliggende bouwlocaties, grote
grasvelden in en aan de buitenranden van een wijk, bermen, oevers etc.

Aantrekkelijke leefomgeving
Biodiversiteit biedt kansen voor het creëren van een mooie, aantrekkelijke leefomgeving en
verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners. Het geeft de woon- en
werkomgeving kwaliteit, is aantrekkelijk en aangenaam om in te verblijven en recreëren. Mens,
biodiversiteit en natuur geven de openbare ruimte kwaliteit en identiteit.

Beheerkosten en verkeersveiligheid
Niet alleen bevorderd biodiversiteit de beleving van een berm. Tegenwoordig zijn er speciaal
ontwikkelde mengsels die zijn samengesteld uit soorten die laag blijven en jaarrond beleving
geven. Zo ontstaat er een win-win situatie. Het uitzicht voor verkeersveiligheid blijft aangezien het
gewas minder hoog is. Bij maaien geeft dit ook minder afval (minder stortkosten). Biodiversiteit
en beheerkosten kunnen zo hand in hand gaan.

Bestrijding eikenprocessierups
Het inzetten van de biodiversiteit helpt tevens bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Zo
zijn er scherm- en vlinderbloemige soorten geselecteerd die de ontwikkeling van natuurlijke
vijanden rondom eiken stimuleren. Hiermee wordt een duurzame basis gelegd voor een
natuurlijke bestrijding van de Eikenprocessierups. In combinatie met nestgelegenheden kan een
geschikte habitat gecreëerd worden.

Duurzaamheidspaspoort NL Greenlabel
Als beloning van op de inspanning kun je voor een gebied een duurzaamheidspaspoort halen door
een onafhankelijke beoordeling door NL Greenlabel. Of je kan het gebiedslabel inzetten als
procestool van plan- en ontwerpfase tot realisatiefase. Daarbij worden een gebied beoordeeld op
de duurzaamheidsaspecten:
1.
2.
3.
4.

Ontwerp, realisatie & onderhoud
Materialisatie
Energie & Klimaatbestendigheid
Bodem & Water

5. Biodiversiteit & bestaande kwaliteit
6. Mens & omgeving
7. Borging & beheer.

Buitengewoon is professioneel partner van NL Greenlabel.

Moeizame bewonersparticipatie
bij het onderhoud van de OR
De strategieën om participatie aan te moedigen zouden meer aandacht moeten krijgen in
plaats van het "publiek bewustzijn".
Participatie in de openbare ruimte op het gebied van onderhoud van de openbare ruimte is
voor veel bewoners minder belangrijk. Dit in tegenstelling tot het planning-en
ontwerpproces. Daar voelen bewoners zich meer bij betrokken en heeft het zijn meerwaarde
bewezen.

Twee belangrijke redenen:
1. Bewoners hebben ervaringsgerichte kennis over waar ze wonen, die niet beschikbaar
is voor stedelijke planners en omgevingsmanagers. De expertise van de lokale
gemeenschap is het belangrijkste element om ervoor te zorgen dat projecten voldoen
aan de specifieke eisen van het gebied waar ze zullen worden geïmplementeerd.
2. Mensen betrekken bij de plannen in hun direct omgeving genereert een gevoel van
verantwoordelijkheid en trots op de uitkomst. Mensen voelen zich onderdeel van de
woonomgeving en zijn tegelijkertijd verantwoordelijk voor hun kwaliteit, en creëren
een waardecreatiecirkel van 'placemaking'.

Bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is het lastig om een zelfde
betrokkenheid te creëren.
Vanuit de overheid ligt veelal de aandacht op “we moeten participeren” en minder op de
stratgie(en) hoe te participeren.

Betrokkenheid vergroten
Om de betrokkenheid van bewoners te vergoten is het van belang buurtbewoners te
coördineren en te begeleiden bij het onderhoud van de openbare ruimte. Er moet een
instantie zijn die deze coördinerende en begeleidende rol op zich neemt. Deze instantie
bevordert ook het leiderschap in de gemeenschap. Het ontbreken van een coördinerende
instantie veroorzaakt weinig mogelijkheden tot activiteiten voor publieke betrokkenheid. Er
moet dus een aanpak worden ontwikkeld door deze instantie in de vorm van coördineren
om de deelname van bewoners te vergroten.
Deelname aan het onderhoud blijft dan nog steeds een lastige opgave. De betrokkenheid
kan worden vergroot door op zoek te gaan naar de verbindende factoren en belangen tussen
bewoners en overheid en daarin te coördineren, faciliteren en te ondersteunen.

Inzetten op specifieke behoefte
Is al deze noodzakelijke inspanning de moeite waard? Of moeten we alleen op zoek gaan
naar gebieden waar bewoners vanuit persoonlijke motivatie een reden hebben een bijdrage
te willen leveren aan het onderhoud van de openbare ruimte? Dan bij deze specifieke
behoefte coördineren, faciliteren en ondersteunen om zo, de betrokkenheid bij het
onderhoud van de openbare ruimte te vergroten.

Wist u dat ...
De beurs "Dag van de openbare ruimte" een naamswijziging heeft ondergaan? De beurs gaat
verder onder de naam "Vakbeurs Openbare Ruimte".
De Beurs wordt georganiseerd op 26-27 september 2018. Buitengewoon is te vinden op het
speciale beursplein NL Greenlabel en de Groene stad met als speciaal thema "De Groene
Stad" standnummer 2.3.35.

Tijdelijke ondersteuning nodig?
Zoekt u tijdelijke ondersteuning?
Buitengewoon biedt een oplossing voor o.a. de disciplines groenbeheer, groenbeleid,

uitvoeringsbegeleiding of management buitendienst.
Door onze vakkennis, kwaliteit en motivatie maken wij het verschil.
Naast de tijdelijke ondersteuning willen we uw organisatie een stap vooruit brengen.
Zoekt u ondersteuning? Stel hier uw vraag.
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