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Allochtone stadsnatuur

Stadsecologie is een tak van de 

landschapsecologie. Tenminste 

dat willen de stadsecologen. 

Nederland heeft niet zoveel 

stadsecologen, en al helemaal 

niet aan de universiteiten. 

Landschapsecologen vinden de 

stad niet interessant. In Duits-

land is dat anders.

Stadsecologie staat voor een 

heterogene groep activiteiten: ecologie van stadsnatuur, 

natuur- en milieubescherming in de stad, ontwerpen van 

een duurzame stad. Stadsecologie staat ook wel voor de 

stadsnatuur zelf (zoals economie staat voor zowel financië-

le huishouding als de  wetenschap daarvan). Stadsecologie 

is een veelomvattend begrip met vaak een sterke norma-

tieve lading. De ecopolis staat voor een duurzame stad, wat 

soms verdichting tot een compacte stad betekent en soms 

juist verlichting en vergroening.

Een voordeel van zo’n heterogeen begrip is dat het een 

breed draagvlak schept voor het beheer van de stedelijke 

natuur. Wetenschappers, groenbeheerders, buurtbewo-

ners, architecten, ze voelen zich allemaal stadsecoloog. Het 

creëert echter ook verwarring als ecologische concepten 

zomaar op stad en mens worden toegepast.

Er is discussie over de vraag of steden zulke afwijkende 

ecosystemen hebben dat een aparte theorie nodig is, een 

theorie van de stedelijke ecologie. Zoals voor aquatische 

ecosystemen andere theorieën gelden dan voor terrestri-

sche ecosystemen. Een van de eigen kenmerken van stede-

lijke gebieden is dat ze een zeer rijke biodiversiteit hebben, 

vaak rijker dan het omringende land. Die rijkdom wordt in 

belangrijke mate bepaald door immigranten (archeofyten 

en neofyten). Veel Europese steden hebben een soortensa-

menstelling van planten en dieren met ongeveer de helft 

allochtonen. Die komen daar door het intensieve transport 

met de hele wereld, maar wellicht ook door de vele ver-

schillende habitats in een stad en de kwetsbaarheid van het 

stedelijk milieu voor invasies. Het gaat vaak om soorten die 

van een iets warmer, droger en steniger milieu houden.

Sommige ecologen zijn hier niet gelukkig mee. Zij heb-

ben een voorkeur voor inheemse soorten in de stad. Toch 

vormen de allochtone soorten geen bedreiging voor de 

inheemse soorten. Ze vestigen zich in andere habitats. Ze 

verdringen niet, ze verrijken de stad.

Steden zouden wel eens laboratoria kunnen zijn voor de 

gevolgen van klimaatverandering en globalisering voor 

flora en fauna.

Jos Dekker
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Arie Verkleij 
nieuwe vice-decaan 
Life Sciences
door Krijn Kieviet

In bioSCOPE 10 van afgelopen jaar werd verteld dat de faculteit Bètawetenschap-

pen geen bioloog in het bestuur heeft. Inmiddels kan de ongerustheid die daarin 

werd besproken met een gerust hard worden gesust. De nieuwe vice-decaan Life 

Sciences is niemand minder dan onze eigen professor Arie Verkleij.

Verkleij heeft in september 2005 professor Weisbeek opgevolgd als vak-
decaan Biologie. Daarnaast is hij projectleider van de Utrecht School of 
Applied Science en leerstoelhouder van de leerstoelgroep Celbiologie. 
Nu heeft deze bestuurlijke duizendpoot er een nieuwe functie bij, die 
van vice-decaan Life Sciences. Hij volgt hiermee Crommelin op, die 
de functie vanaf het oprichten van de faculteit Bètawetenschappen be-
kleedde.

In de volgende bioSCOPE hopen we een uitgebreider artikel over het 
aantreden van Arie Verkleij te geven, maar om alvast een klein voor-
proefje te geven van de visie van onze nieuwe vice-decaan is hier een 
korte impressie aan de hand van een interview dat Verkleij heeft gehad 
met ScienceGuide.org.

Op ScienceGuide.org is te lezen hoe Verkleij tegen de wetenschap aan-
kijkt. En dat stemt tot tevredenheid. In plaats van zich druk te maken 
over afstudeercijfers, kijkt hij verder en ziet dat ook niet afgestudeerden 
goed terecht komen. De Bètastudenten krijgen zo’n breed pakket mee, 
dat ze overal inzetbaar zijn en dat uit zich doordat ze overal buiten de 
wetenschap op hun pootjes terecht komen.
Met die gedachte wil hij studenten ook de mogelijkheid bieden om 
zich op het bedrijfsleven en de maatschappij te richten tijdens hun 
studie. Daarnaast spreekt hij in het interview zijn tevredenheid uit over 
het samenwerken met het bedrijfsleven. Zolang het warme hart van de 
wetenschap ook daar klopt, kan er in zijn ogen weinig mis gaan. à

Kijk voor het hele interview op www.scienceguide.org 
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