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Voorwoord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kader van mijn studie biologie heb ik gekozen voor een maatschappijgericht 

afstudeerproject (6 maanden). De impact die biologie op onze maatschappij heeft is enorm en komt in 

uiteenlopende vlakken naar voren. Eén van de vlakken waarmee eenieder van ons wordt geconfronteerd is 

de natuur in de directe woonomgeving. De bomen langs de weg, het riet in de slootkant, de parken en het 

groen op balkon en in achtertuin.  

Met de oprukkende verstedelijking wordt natuur in en om de stad steeds belangrijker. Om de 

natuur in de stad een goede kans te geven moet ervoor gezorgd worden dat de omstandigheden voor de 

flora en fauna gunstig zijn. Een methode die daaraan moet bijdragen is het creëren van ecologische 

verbindingszones (EVZ) om parken en andere groenstructuren aan te sluiten op elkaar en de natuur buiten 

de stad.  

Het was de Werkgroep Stedelijke Ecologie (WSE) bekend dat dergelijke zones in de stad bestaan. 

Hoeveel, waar en of de EVZ het gewenste effect hebben was echter onbekend. Met die informatie in 

gedachten heeft de WSE een onderzoeksproject geïnitieerd met als doel uit te zoeken wat er in 

Nederlandse gemeenten gebeurt op het gebied van EVZ in de stad. Een onderzoek dat daarop volgt is 

gericht op de vraag of deze stedelijke  EVZ's het effect hebben waarvoor ze zijn ontworpen. 

De WSE heeft deze vragen neergelegd bij de Wetenschapswinkel Biologie Utrecht (WBU). Via de 

WBU en de sectie Natuurwetenschap en Samenleving (beide Universiteit Utrecht) kwam dit onderwerp 

onder mijn aandacht. Ik ben de uitdaging aangegaan om het eerste onderzoek uit te voeren. De Stichting 

Ecologisch Advies (StEA) in Utrecht heeft ervoor gezorgd dat ik een goede en stimulerende omgeving had 

voor het onderzoeken van dit onderwerp. De bibliotheek en expertise van StEA op het gebied van 

stadsecologie hebben mij geholpen thuis te raken in de materie. 

Bij het uitvoeren van dit onderzoek heb ik vele gemeenten benaderd om informatie over hun 

beleid. Ik wil deze gemeenten bedanken voor hun vriendelijke en open houding ten opzichte van dit 

onderzoek. In het bijzonder wil ik Simone Stam (gemeente Alkmaar), Peter Bergakker (gemeente Hengelo), 

Peter Schildwacht (gemeente Utrecht) en Johan Vos (gemeente Zoetermeer) bedanken voor de tijd die ze 

hebben vrijgemaakt om mijn vragen te beantwoorden. Verder heeft Ton Verhoeven (gemeente Breda) mij 

enorm geholpen bij het zicht krijgen op factoren die het beleid beïnvloeden. 

 

Dirk Muller 

Januari 2003 
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Samenvatting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland verstedelijkt in hoog tempo en het contrast tussen stad en land vervaagt. Daarom wordt 

natuur in en om de stad relatief steeds belangrijker. Dat komt op verschillende beleidsterreinen al tot 

uiting, bijvoorbeeld het grote stedenbeleid, het ruimtelijk beleid en het natuurbeleid. Onder 

landschapsecologen groeit de belangstelling voor de ecologie van stadslandschappen en veel, vaak grotere, 

steden hebben inmiddels een stadsecoloog aangesteld. De leden van de Werkgroep Stedelijke Ecologie 

(WSE) willen kennis over natuur in stedelijke gebieden uitwisselen. Eén van de uit te voeren projecten gaat 

over 'Groene netwerken'. Het doel van dit project is te onderzoeken in hoeverre ecologische 

verbindingszones in stedelijk gebied functioneel zijn. Het onderzoek, geïnitieerd door de WSE is erop 

gericht inzicht te krijgen in het ontstaan en functioneren van ecologische verbindingszones in steden. Het 

onderzoek is opgesplitst in twee delen. In het eerste onderzoek van zes maanden wordt een analyse 

gemaakt van het gemeentelijk beleid dat betrekking heeft op ecologische verbindingszones. In het tweede 

onderzoek wordt gekeken in hoeverre het geïmplementeerde beleid het gewenste effect heeft. Hiervoor 

wordt een studie gedaan naar de ecologische effecten van het gevoerde beleid in de gemeenten. 

Dit rapport geeft de resultaten van het eerste onderzoek. Van de 32 geënquêteerde steden hebben 

11 gemeenten geen beleid dat betrekking heeft op ecologische verbindingszones in de stad (EVZ-beleid). 

De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. Het kan zijn dat er geen draagvlak is, het kan ook zijn dat er is 

gekozen voor een andere aanpak (bijvoorbeeld in samenwerking met het waterschap en provincie). Ook 

zijn er gemeenten die in de opstartfase zitten. Van de steden met beleid lopen de stadia van uitvoering 

uiteen. Sommige steden zijn bezig met de uitvoering, andere staan nog aan het begin van een nieuw EVZ-

beleid. Er zijn weinig steden die daadwerkelijk de uitvoering van het EVZ-beleid al geëvalueerd hebben. 

Uit de 21 gemeenten die wel een EVZ-beleid hebben, zijn er vier gekozen om nader te bestuderen. 

Het doel hierbij was de factoren in kaart te brengen die het EVZ-beleid beïnvloeden. Veel van deze 

factoren (zoals organisatie en communicatie) verschillen per gemeente in hun uitwerking. Een aantal 

factoren die in alle vier de gemeenten een belangrijke rol spelen zijn samengevat en nader besproken. Tot 

deze factoren behoren: 

• het inventariseren van flora en fauna in de stad, 

• de samenwerking met natuur- en milieuorganisaties, 

• het gebruik van kaartmateriaal voor het vastleggen van groenstructuren 

• en de tijdsinschatting voor de realisatie van de doelstellingen van het EVZ-beleid. 

 



 

8 

Verder is het toetsen van de doelen meestal geen onderdeel van de projecten. Evaluaties hebben 

meestal betrekking op de oplevering, niet op de werkzaamheid van EVZ of het beleidsproces.  

Het strekt dan ook tot aanbeveling om de toetsing van de doelen (evaluatie) op te nemen in het 

beleid. Om een goede basis te hebben voor een evaluatie is het noodzakelijk te weten wat de 

uitgangssituatie is. Het beste kan hiervoor een onafhankelijke instelling worden ingezet. De hulp van 

natuur- en milieuorganisaties wordt ook aanbevolen vanwege hun kennis van de stadsnatuur en 

inrichtingseisen voor flora en fauna. Daarnaast wordt door de betrokkenheid van natuur- en 

milieuorganisaties draagvlak gecreëerd voor het te voeren beleid. 

Voor draagvlak onder het ambtenarenapparaat wordt aanbevolen om samenwerking te zoeken 

met andere beleidsvelden. Wat betreft de communicatie is helderheid een vereiste. Dit betreft zowel de 

helderheid over doelen en aanpak als helderheid over de status van het beleid ten opzichte van andere 

beleidsvelden. Een duidelijke weergave op kaartmateriaal kan hierbij steun geven. 

Bij het inschatten van de tijd die nodig is voor halen van de in het beleid gestelde doelen is het 

nuttig om onderscheid te maken tussen productie en functionaliteit van de EVZ zodat meer duidelijkheid 

wordt verschaft over de inhoud van het beleid.  

Naast duidelijkheid over het te voeren beleid is aan te raden duidelijkheid te scheppen over het 

gevoerde beleid. Daarbij is het zinvol om de evaluatie van het beleid niet te beperken tot het al dan niet 

opleveren van de EVZ. Naast het wel of niet halen van de productiedoelen is het nuttig te kijken naar de 

functionaliteit van de EVZ en het proces dat heeft geleid tot de stand van zaken op het moment van 

evaluatie. 
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H o o f d s t u k  1   
 

 

 

Inleiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 groene netwerken 

 

Nederland verstedelijkt in hoog tempo en het contrast tussen stad en land vervaagt. Natuur in en om de 

stad wordt daarom steeds belangrijker. Dat komt op verschillende beleidsterreinen al tot uiting, 

bijvoorbeeld het ruimtelijk beleid [VROM, 2001]. Onder landschapsecologen groeit de belangstelling voor 

de ecologie in de stad en veel, vaak grotere steden, hebben inmiddels een stadsecoloog aangesteld. Veel 

van deze stadsecologen zijn aangesloten bij de Werkgroep Stedelijke Ecologie (WSE). De leden van de WSE 

willen kennis over natuur in stedelijke gebieden uitwisselen. In het kader van dit ‘groene netwerken’ is een 

aantal projecten gestart. Eén van de uit te voeren projecten gaat over ‘ecologische verbindingszones’ in 

steden. 

 

 

1.2 doelstelling 

 

Het onderzoek is opgesplitst in twee afzonderlijke onderzoeken. In het eerste onderzoek richt zich 

op het maken van een analyse van het gemeentelijk beleid dat betrekking heeft op ecologische 

verbindingszones. In het hierop volgende onderzoek wordt onderzocht in hoeverre het geïmplementeerde 

beleid het gewenste effect heeft. Hiervoor wordt een studie gedaan naar de ecologische effecten van het 

gevoerde beleid in de gemeenten. 

In dit rapport wordt het eerste onderzoek van zes maanden beschreven. Het heeft betrekking op 

het beleidsmatige deel van het project. Bij de WSE was geen overzicht bekend van het beleid met 

betrekking tot ecologische verbindingszones (EVZ) in Nederlandse steden. Daarom is de als eerste 

onderzoeksvraag gesteld: 

 

- Welke steden voeren een beleid dat betrekking heeft op ecologische verbindingszones in de stad? 

 

Om zicht te krijgen in het beleidsmatige aspect van het project is eerst geïnventariseerd wat het 

huidige stedelijke beleid is dat betrekking heeft op EVZ. Hiervoor zijn 32 Nederlandse gemeenten 

benaderd. Bij deze gemeenten is geïnventariseerd of zij in hun beleid aandacht besteden aan EVZ. Het 
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verdere onderzoek heeft zich gericht op het inzicht krijgen in de succes en faalfactoren in het gemeentelijk 

beleid dat betrekking heeft op EVZ. De gehanteerde onderzoeksvraag luidt als volgt: 

 

- Wat zijn de succes- en faalfactoren die bij het vormen, voeren en evalueren van het gemeentelijk 

beleid met betrekking tot EVZ in steden aan de orde kwamen / zijn?  

 

Om deze vraag te beantwoorden is van 4 gemeenten het beleid nader geanalyseerd. Aan de hand 

van interviews met stadsecologen is duidelijk geworden welke factoren van invloed zijn op het 

gemeentelijk beleid met betrekking tot EVZ. Het betreft een momentopname die is verwoord door één 

actor per gemeente. Aan de hand daarvan is een checklist gemaakt met daarin een samenvatting van 

aandachtspunten die van invloed waren op het functioneren van het beleid in de geanalyseerde 

gemeenten. 

 

 

1.3 leeswijzer 

 

Het rapport is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 wordt het landelijk en provinciaal beleidskader 

geschetst. De relatie tussen het landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid wordt beschreven. In 

hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van het beleid in 33 Nederlandse gemeenten. Daarbij wordt, 

indien mogelijk, aangegeven in welk stadium van het beleid (m.b.t. EVZ) de gemeente zich bevindt. Naar 

aanleiding van die gegevens wordt in hoofdstuk 4 dieper ingegaan op het beleid in vier steden. Hierbij 

gaat de aandacht uit naar factoren die het beleid beïnvloeden. Uit de gevonden resultaten worden 

overeenkomsten tussen de gemeenten in kaart gebracht en van commentaar voorzien in hoofdstuk 5 

(discussie en conclusie) waarna per factor een conclusie wordt getrokken. Aan de hand van de conclusies 

wordt in hoofdstuk 6 een aantal aanbevelingen gedaan voor nieuw en bestaand beleid. Tot slot worden in 

de bijlagen naast de vragenlijsten (gebruikt in hoofdstuk 3 en 4), de uitgebreide resultaten van hoofdstuk 3 

en een checklist voor toekomstig en nieuw beleid gepresenteerd. 
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H o o f d s t u k  2   
 

 

 

Beleidskader 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de context en achtergrond van het gemeentelijke EVZ te begrijpen moet het gemeentelijk 

beleid in het kader van het landelijke en provinciale beleid worden bezien. 

 

 

2.1 nationaal beleid 

 

In het nationale natuurbeleid krijgt versnippering voor het eerst aandacht in het Structuurschema 

Natuur en Landschapsbehoud (SNLB) [CRM & VRO, 1981]. In deze nota wordt gesignaleerd dat er voor de 

natuur in Nederland een groot aantal functionele barrières is. In het SNLB wordt als oplossing aangedragen 

natuur te ontwikkelen in de vorm van verbindingen tussen reservaatgebieden. Dit plan krijgt vorm in de 

ecologische infrastructuur (EIS). Het begrip EIS wordt in het SNLB omschreven als het geheel aan 

natuurgebieden en verbindingsmogelijkheden daartussen, die dienen voor de verspreiding van planten en 

dieren. In de nota wordt wel een oplossingsrichting gegeven voor dit probleem maar in het beleid wordt 

de aandacht vooral gericht op het behoud en herstel van natuurgebieden [Brenninkmeijer en Dekker, 

2001]. In 1990 wordt in het Natuurbeleidsplan (NBP) [LNV, 1990] een ecologische hoofdstructuur (EHS) 

voorgesteld. De EHS wordt omschreven als een combinatie van kerngebieden, natuurontwikkelings-

gebieden en ecologische verbindingszones (EVZ). Met de EHS wordt de EIS buiten de deur gezet.  

Eind jaren negentig richt het ministerie van LNV een projectgroep EVZ op. De projectgroep bestaat 

uit vertegenwoordigers van provincies, waterschappen, gemeenten, de dienst landelijk gebied, het 

ministerie van LNV, het toenmalige IKC-natuurbeheer en het onderzoeksinstituut Alterra. De groep moet 

de realisatie van EVZ kracht bij zetten. De projectgroep schenkt extra aandacht aan robuuste verbindingen. 

Deze robuuste verbindingen fungeren als EVZ maar zijn breder dan de verbindingen die beschreven staan 

in het NBP. Er moeten minder EVZ komen maar met een grotere functionaliteit. 

Deze aandacht voor de natuur uit zich verder in de nota 'Natuur Voor Mensen, Mensen Voor 

Natuur' (NVM) [LNV, 2000] waarin de zorg voor de natuur wordt uitgesproken die als gevolg van 

toenemende verstedelijking steeds meer onder druk komt te staan. Het 2e kabinet Kok (1998-2002) is er 

vanuit gegaan dat gemeenten er zorg voor dragen dat verstedelijking gepaard gaat met de realisatie van 

hoogwaardig groen. Met hoogwaardig groen wordt bedoeld, groen met een hoge belevingswaarde, 

gebruikswaarde en ecologische waarde. Verder is een uitgangspunt van de nota dat de stedelijke 
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groenbalans binnen de bebouwde kom bij herinrichting minimaal gelijk moet blijven. Bij herinrichting 

moet een gemeente er voor zorgen dat de toegankelijkheid en bruikbaarheid van het groen in de stad 

verbetert. Hieronder vallen ook verbindingen met het groen om de stad. De inrichting van water in de stad 

biedt volgens de nota ook kansen voor de natuur. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt bij gemeenten 

en waterschappen gelegd. 

Volgend op de ‘Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening’ [VROM, 2001a] en de nota ‘Natuur Voor Mensen, 

Mensen Voor Natuur’ komt het ‘Structuurschema Groene Ruimte 2’ (SGR2) [VROM, 2001b]. Hierin wordt 

specifiek ingegaan op de toekomst van het groen in de stad in combinatie met herstructurering van het 

stedelijk gebied. Voor de noodzakelijke herstructurering van het bestaand stedelijk gebied heeft het Rijk 

het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) beschikbaar gesteld. Er wordt bij herstructurering 

onder andere gerekend op de realisering van 16 nieuwe groengebieden en 23 groene verbindingszones op 

basis van meerjarige ontwikkelingsplannen (GSB/ISV) die zijn ingediend door de G30 (de dertig grootste 

gemeenten van Nederland). 

 

 

2.2 provinciaal beleid 

 

De uitvoering van de EIS, EHS en de robuuste verbindingszones ligt bij de provincies. De ideeën die 

op nationaal niveau met de EVZ zijn gemoeid worden dan ook door de provincies overgenomen. Vaak 

gaan de provincies in de uitvoering een stap verder dan het rijk heeft voorgeschreven. Ze formuleren dan 

bijvoorbeeld een Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS).  

Zo is in Zuid-Holland het Provinciaal Natuurbeleidsplan [Provincie Zuid-Holland,1991] de drager van 

de plannen voor een PEHS. De weinige kerngebieden worden in deze structuur via het Groene Hart met 

elkaar verbonden. Het duingebied en het Groene Hart worden als belangrijkste natuurkernen beschreven. 

De natuurkernen moeten worden verbonden om verdere teruggang van natuur- en landschapswaarden te 

voorkomen.  

Andere provincies hebben vergelijkbare plannen. In Utrecht is de PEHS opgehangen aan 

natuurtypen in de verbindingszones met bijbehorende gidssoorten. De provincie Utrecht heeft speciaal om 

de PEHS toe te lichten het Werkdocument Ecologische Verbindingszones (WEV) [Provincie Utrecht,1994] 

opgesteld. Het document is een uitwerking van het Beleidsplan Natuur en Landschap Provincie Utrecht 

(BNLU) [Provincie Utrecht, 1992a] en het Waterhuishoudingsplan (WHP) [Provincie Utrecht, 1992b]. Het 

WEV geeft de loop van de verbindingszones weer en doet concrete voorstellen voor de invulling ervan 

[Provincie Utrecht 1994].  

De landelijke en provinciale plannen met betrekking tot EVZ zeggen weinig over de invulling van 

EVZ in de stad. Beleid ten aanzien van de EHS en PEHS richt zich vrijwel uitsluitend op het buitengebied van 

gemeenten. De gemeentelijke, provinciale en landelijke plannen overlappen elkaar gedeeltelijk. 

 

 

2.3 gemeentelijk beleid 

 

De gemeenten bestaan uit meer oppervlak dan alleen het buitengebied. In de bebouwde kom is de 

invloed van de provincie en het rijk op het EVZ-beleid echter gering (er loopt weinig EHS, PEHS door de 

bebouwde kom). De begrippen die op landelijk en provinciaal niveau spelen, zijn regelmatig terug te 
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vinden in het gemeentelijk beleid. Zo is de EIS in de stad Utrecht gebaseerd op vergelijkbare natuurtypen 

en gidssoorten als beschreven in de plannen van de provincie Utrecht. 

Er zijn ook veel gemeenten die in hun beleid geen aandacht besteden aan EVZ. Daarnaast zijn er 

gemeenten die zich beperken tot EVZ in het buitengebied. In het volgende hoofdstuk wordt een overzicht 

gegeven van de status van EVZ-beleid in 32 Nederlandse gemeenten. 
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H o o f d s t u k  3  
 

 

 

EVZ beleidsactiviteit in 32 
gemeenten 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 inleiding 

 

Het natuurbeleid van de rijksoverheid heeft een uitwerking op het natuurbeleid in Nederlandse 

gemeenten. In diverse nationale beleidsdocumenten wordt benadrukt dat de gemeenten de verant-

woordelijkheid hebben voor de implementatie van ideeën die in rijksnota’s naar voren komen. Deze ideeën 

hebben betrekking op uiteenlopende vlakken van het natuurbeleid. Wat betreft de EVZ in steden wordt in 

het SGR-2 expliciet de verwachting uitgesproken dat de G30 (de dertig grootste gemeenten van Nederland) 

in de periode 2000-2005, 23 groene verbindingszones realiseren (SGR-2, pag. 19) [VROM, 2001]. Naast de 

directe uitspraken over EVZ, wordt het beleid beïnvloed door de wens dat er meer integrale planvorming 

plaatsvindt (NVM) [LNV, 2000], bijvoorbeeld tussen ruimtelijke ordening, milieu en recreatie. Naast de 

implementatie van de nationale ideeën hebben gemeenten ook plaatselijke belangen. Dit geeft een grote 

verscheidenheid aan gemeentelijke plannen met alle een eigen inslag. 

De verscheidenheid aan gemeentelijke plannen suggereert dat er niet slechts één invulling van het 

landelijke beleid ten aanzien van EVZ is. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de implementatie van 

de EVZ in het gemeentelijk beleid.  

In 32 Nederlandse gemeenten is geïnventariseerd of er sprake is van beleid dat betrekking heeft op 

EVZ in de stad (EVZ-beleid). De inventarisatie heeft plaatsgevonden aan de hand van een telefonische 

enquête. Tot de gemeenten behoorden de hoofdsteden van de 12 provincies en andere, (willekeurig 

gekozen) grote steden. Tijdens de telefoongesprekken zijn vragen gesteld (zie bijlage 1, enquête EVZ-

beleid in 32 Nederlandse gemeenten) over de aanwezigheid van EVZ-beleid en het stadium van de 

beleidscyclus waarin het beleid zich bevond. Wanneer van toepassing is ook gevraagd, beleidsdocumenten 

toe te sturen die betrekking hebben op EVZ in de stad. Aan de hand van de beleidsdocumenten en de 

telefoongesprekken is een overzicht gemaakt van het EVZ-beleid in 32 Nederlandse gemeenten. Dit 

overzicht is een afspiegeling van het beleid in Nederlandse gemeenten. Dit betekent dat niet alle grote 

gemeenten zijn geënquêteerd. De vragenlijst is verwerkt in een overzichtstabel in paragraaf 3.4. 
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3.2 geen EVZ-beleid 

 

In 11 van de 32 benaderde steden is geen beleid dat betrekking heeft op EVZ in de stad. De 

redenen die hiervoor gegeven werden zijn uiteenlopend.  

In de vier Drentse gemeenten waar een enquête is afgenomen, is geen aandacht voor het begrip 

EVZ in de stad. In Assen en Emmen volgt men het provinciale beleid en is geen aandacht voor EVZ in de 

stad. Als reden hiervoor wordt een gebrek aan politiek draagvlak genoemd. Meppel geeft aan liever geld 

te investeren in natuur buiten de bebouwde kom omdat daar het rendement van de investering hoger is. 

Ten slotte geeft Hoogeveen aan ingesloten te liggen tussen snel- en waterwegen waardoor van 

verbindingen tussen stad en buitengebied geen sprake is.  

In Zeeland hebben de gemeenten Vlissingen, Tholen,en Middelburg in samenwerking met het 

waterschap De Zeeuwse Eilanden en de provincie, één plan geschreven. In dit plan zijn ecologische 

doelstellingen opgenomen die betrekking hebben op de waterkwaliteit en op de ecologische waarde van 

de oevers. Er wordt in het plan niet ingegaan op EVZ. 

In Almere en Lelystad ligt er geen beleid dat betrekking heeft EVZ in de stad. Almere heeft wel 

aandacht voor ecologie in het gemeentelijk beleid. Dit moet in een nog te schrijven ecologisch masterplan 

naar voren komen. Of EVZ in dat plan een plaats krijgen is onduidelijk. In de gemeenten Leeuwarden, 

Haarlem en Venlo zijn geen duidelijke redenen aan te geven. 

 

 

3.3 wel EVZ-beleid 

  

Binnen steden die een beleid hebben ten aanzien van EVZ leven uiteenlopende ideeën. Toch zijn 

veel van deze ideeën gebaseerd op plannen van de rijks- of provinciale overheid. In verschillende steden is 

sprake van een EIS (bijvoorbeeld in Utrecht) of een EHS op stads- of gemeenteniveau (bijvoorbeeld in 

Hengelo en Breda). De termen die in het landelijke beleid worden gebruikt om het beleid in te vullen 

klinken ook door in het gemeentelijk beleid. Zo is er bij de EHS sprake van kerngebieden, natuuront-

wikkelingsgebieden en uiteraard EVZ (NBP) [LNV, 1990]. Dezelfde termen worden gebruikt in het 

gemeentelijk beleid. Het land wordt opgedeeld in groene, blauwe en rode structuren. Op kaarten wordt 

door verschillende gemeenten (bijvoorbeeld Utrecht, Hengelo en Apeldoorn) aangegeven hoe deze 

structuren apart en in combinatie met elkaar een netwerk vormen. Andere termen die gebruikt worden 

zijn groene wiggen en lanenstructuren. Al naar gelang worden deze termen opgenomen in een 

ecologische wensstructuur. Met het beschrijven van een wensstructuur houdt het niet altijd op. In 

verschillende beleidsdocumenten worden de EVZ verder ingevuld met natuurdoeltypen, modelsoorten en 

gidssoorten. Deze begeleidende soorten of natuurdoeltypen kunnen heel specifiek zijn maar ook heel 

breed. Het is mogelijk dat een EVZ geschikt moet zijn voor hout- of struweelvogels maar het is ook 

mogelijk dat de kamsalamander gekozen wordt als doelsoort.  

Zowel de stedelijke of gemeentelijke EHS (SEHS en GEHS) als de EIS zijn bijna altijd vastgelegd op 

kaarten. Een andere manier om een wensstructuur vast te leggen is in een groene mal. In dit bestuurlijk 

instrument wordt de wenselijke invulling van het groen beschreven en ingetekend op de gemeentelijke 

plattegrond. De groene mal moet een kader scheppen waarbinnen andere ruimtelijke functies een plaats 

krijgen bijvoorbeeld in Apeldoorn [Gemeente Apeldoorn, 2002] en Tilburg [Gemeente Tilburg, 2002]. Deze 

mal dient bij plannen op de ruimtelijke ordening als richtinggevend document te worden gezien. 
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In groene mallen en op de kaarten van EIS en EHS zijn vaak verschillende lagen te vinden. 

Hierboven zijn groene, blauwe en rode contouren als voorbeeld genoemd. Binnen de groene contour zijn 

verschillende niveaus te onderscheiden. In het kader van EVZ wordt er bijvoorbeeld gesproken over een 

lanenstructuur en houtwalstructuur. Deze structuren vormen een verbindingsroute voor bijvoorbeeld 

vogels. Verder zijn er in verschillende beleidsdocumenten groene wiggen beschreven. Dit zijn groene 

structuren die de natuur in de stad moeten verbinden met de natuur erbuiten. In navolging van de 

nationale EHS is er sprake van kerngebieden in de stad. Meestal zijn dit de parken en begraafplaatsen. De 

kerngebieden worden onderling met elkaar verbonden door EVZ. Twee andere belangrijke structuren in de 

stad zijn wegen en waterwegen. Naast de reputatie van barrière worden deze rode en blauwe contouren 

beschouwd als dragers van groen in de stad. De bermen en oevers worden ecologisch ingericht en gebruikt 

als verbindingsroute voor zowel mens als dier. 

De meeste steden die wel beleid hebben maar nog geen uitvoering, voeren dit beleid pas kort. 

Opvallend is dat niet veel steden het beleid evalueren. Een aantal steden heeft het beleid nog niet 

lang genoeg in uitvoering om te kunnen evalueren. Alkmaar heeft het EVZ-beleid wel geëvalueerd. De 

evaluatie had vooral betrekking op het al dan niet uitgevoerde werk. Over het beleidsproces wordt in de 

evaluatie weinig gezegd. Een uitgebreid overzicht van de beleidsdocumenten die in de verschillende 

gemeenten verschenen zijn, is te vinden in bijlage 2. 

 

 

3.4 samengevat 

 

In 11 van de 32 geënquêteerde Nederlandse steden is geen beleid met betrekking tot ecologische 

verbindingszones. De oorzaken hiervoor zijn uiteenlopend. Het kan zijn dat er geen draagvlak is, het kan 

ook zijn dat er is gekozen voor een andere aanpak (bijvoorbeeld in samenwerking met het waterschap en 

provincie. Ook zijn er gemeenten die in de opstartfase zitten. Van de steden met beleid lopen de stadia van 

uitvoering uiteen. Sommige steden zijn bezig met de uitvoering, andere staan nog aan het begin van een 

nieuw EVZ-beleid. Er zijn weinig steden die daadwerkelijk de uitvoering van het beleid m.b.t. EVZ, 

geëvalueerd hebben (zie tabel 3.1). 

 

In het volgende hoofdstuk wordt aan de hand van vier voorbeeldsteden ingegaan op factoren die 

het beleid met betrekking tot EVZ in steden beïnvloeden. 
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Tabel 3.1 

Overzicht van de status van het EVZ-beleid in 32 Nederlandse gemeenten. 

 

    

Geen EVZGeen EVZGeen EVZGeen EVZ----beleid beleid beleid beleid     

    

    

EVZEVZEVZEVZ----beleid,beleid,beleid,beleid,    

geen uitvoeringgeen uitvoeringgeen uitvoeringgeen uitvoering        

    

    

EVZEVZEVZEVZ----beleid, uitvoering, geen beleid, uitvoering, geen beleid, uitvoering, geen beleid, uitvoering, geen 

evaluatieevaluatieevaluatieevaluatie    

    

EVEVEVEVZZZZ----beleid, uitvoering, beleid, uitvoering, beleid, uitvoering, beleid, uitvoering, 

evaluatieevaluatieevaluatieevaluatie    

 

Almere (Flevoland) 

Assen (Drenthe) 

Emmen (Drenthe) 

Haarlem (Noord-Holland) 

Hoogeveen (Drenthe) 

Leeuwarden (Friesland) 

Lelystad (Flevoland) 

Meppel (Drenthe) 

Middelburg (Zeeland) 

Venlo (Limburg) 

Vlissingen (Zeeland) 

 

 

Amersfoort (Utrecht) 

Apeldoorn (Gelderland) 

Arnhem (Gelderland) 

Eindhoven (Noord-Brabant) 

Den Bosch (Noord-Brabant) 

Leiden (Zuid-Holland) 

Roermond (Limburg) 

Rotterdam (Zuid-Holland) 

 

 

Amsterdam (Noord-Holland) 

Breda (Noord-Brabant) 

Den Haag (Zuid Holland) 

Hengelo (Overijssel) 

Maastricht (Limburg) 

Nijmegen (Gelderland) 

Schiedam (Zuid-Holland) 

Tilburg (Noord-Brabant) 

Utrecht (Utrecht) 

Zoetermeer (Zuid-Holland) 

Zwolle (Overijssel) 

 

 

Alkmaar (Noord-Holland) 

Groningen (Groningen) 

 

 

In de linker kolom (Geen EVZ-beleid) zijn gemeenten te vinden waar in de beleidsdocumenten 

niets is terug te vinden over EVZ in de stad. In de drie kolommen daarnaast zijn gemeenten te vinden die 

in beleidsdocumenten aandacht besteden aan EVZ in de stad. De gemeenten zijn van elkaar onderscheiden 

door de stand van zaken m.b.t. het EVZ in stad. EVZ-beleid wil zeggen dat er in de gemeente beleids-

documenten aanwezig zijn m.b.t. EVZ. Wel of geen uitvoering geeft aan of het EVZ-beleid in uitvoering is, 

of er bijvoorbeeld projecten zijn gerealiseerd. Wanneer er sprake is van evaluatie wordt bedoeld dat er 

een evaluatie op papier heeft plaatsgevonden. 
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H o o f d s t u k  4  
 

 

 

Analyse van beleidsfactoren in 4 
gemeenten 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 inleiding 

 

Uit de geënquêteerde gemeenten zijn vier gemeenten geselecteerd waarvan het beleidsproces 

verder is uitgediept. De selectie van deze vier steden is gemaakt op basis van de aanwezigheid van EVZ-

beleid (informatie uit telefonische enquête) en de inhoud van het beleid (informatie uit toegestuurde 

beleidsdocumenten). Bij de geselecteerde steden is een nadere analyse van het beleid gemaakt. Aan de 

hand van een vraaggesprek en de toegezonden stukken is een overzicht gemaakt van het beleid in de vier 

steden. In het overzicht is speciale aandacht uitgegaan naar succes en faalfactoren in het EVZ-beleid. 

 

De analyse start met het schetsen van de context waarin het beleid zijn plaats heeft. Reeds 

aanwezige beleidsdocumenten en hun invloed op het gemeentelijk beleid zijn bekeken en er is een beeld 

gevormd van de geschiedenis en/of ligging van de stad. Tijdens het vraaggesprek zijn waar mogelijk 

antwoorden geïllustreerd met voorbeelden. 

De rest van analyse van de 4 steden heeft een evaluatief karakter. Per beleidsfase zijn de successen 

en mislukkingen in het EVZ-beleid bepaald. De evaluatie kijkt terug op de voorbereiding, bepaling, 

uitvoering en wanneer aanwezig, evaluatie van het beleid (beleidsfasen naar Hoogerwerf, [1992]).  

Tijdens het vraaggesprek zijn onder andere de aspecten tijd en geld aan de orde gekomen. De 

insteek van deze aspecten is de nauwkeurigheid van de tijd en/of financiële inschatting en de manier 

waarop de inschatting heeft plaatsgevonden.    

Met betrekking tot kwaliteit is er ingegaan op de inhoud van het beleid in de verschillende fasen. 

Daarbij kan gedacht worden aan de functionaliteit van faunapassages of de kwaliteit van de uitvoering. Is 

er vakwerk geleverd? Op het gebied van informatie is gesproken over de kennis die bij de verschillende 

betrokken partijen aanwezig was. Hadden de uitvoerders de juiste informatie ter beschikking? Waren de 

opzichters op de hoogte van de doelen van het project? Ten slotte is gesproken over de organisatie. Deze 

vragen betreffen de verschillende taken en de aansturing van deze taken. Wie was er verantwoordelijk 

voor de uitvoering en wie hield er toezicht op de uitvoering? Een overzicht van de vragen is terug te vinden 

in bijlage 3. De vragen zijn per vraaggesprek aangepast aan de voor de gemeente specifieke situatie. Dit is 

gedaan aan de hand van een korte enquête via e-mail en de reeds aanwezige beleidsdocumenten. 
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In het kort bestaat de aanpak van de analyse van factoren die het EVZ-beleid beïnvloeden, per stad 

uit: 

• Het schetsen van de ruimtelijke en/of geschiedkundige situatie om de context waarin het beleid 

werkt helder te krijgen. Sommige steden hebben veel groen, andere hebben een oude stadskern 

met dichte bebouwing. Sommige steden zijn sterk groeiende andere hebben geen mogelijkheid 

tot uitbreiding.  

• Een beschrijving van de aanwezige beleidsdocumenten die betrekking hebben op ecologische 

verbindingszones om een beeld te vormen van de vigerende plannen en de beleidsgeschiedenis. 

Speciale aandacht gaat hierbij uit naar passages over EVZ. 

• Een beschrijving van één of meerdere ecologische verbindingszones om te illustreren hoe de 

verschillende steden omgaan met het begrip EVZ. 

• Een analyse van factoren die het EVZ-beleid beïnvloeden aan de hand van gesprekken met 

stadsecologen. Deze gesprekken dienen als basis voor een overzicht van factoren die het beleid 

beïnvloeden. 

 

De vier steden, geselecteerd voor de analyse, zijn Alkmaar, Hengelo, Utrecht en Zoetermeer. Deze 

steden hebben alle vier beleid dat betrekking heeft op ecologische verbindingszones in de stad. Er is 

gekozen voor een stad die de beleidscyclus helemaal rond heeft (Alkmaar), een stad waar in 2002 een 

evaluatie gepland staat (Zoetermeer), een grotere stad met een actief beleid (Utrecht) en een stad waar 

ecologie een integraal onderdeel is van alle activiteit op het gebied van ruimtelijke ordening (Hengelo).  

Er is bewust gekozen voor steden die beleid voeren dat in een vergevorderd stadium is omdat op 

die manier een beeld kan worden verkregen van de werking van het beleid aan de hand van (reeds) 

aangelegde verbindingszones. Hieronder worden de vier steden apart van elkaar behandeld waarna in een 

samenvattende paragraaf kort een overzicht wordt gegeven. 

 

 

4.2 Alkmaar 

 

Alkmaar is ontstaan als een agrarische nederzetting gevestigd op een oude strandwal [Gemeente 

Alkmaar, 1991]. Om Alkmaar heen was veel veen en water. De noodzaak van dijken was er sterk aanwezig. 

Doordat Alkmaar zich als handelsnederzetting ontwikkelde groeide de stad uit haar voegen. Op de 

omliggende grond was niet te bouwen vanwege het drassige karakter van de omgeving. Voor de 

uitbreiding was het nodig om stukken land te ontwateren en op te hogen. Zo ontstond een rechthoekig 

patroon van evenwijdig lopende brede wegen en waterlopen en loodrecht erop smalle straatjes. In de loop 

van de tijd werd door inklinking van het veen de omliggende omgeving te drassig voor het bedrijven van 

landbouw. De uitvinding van de watermolen bracht hierin verandering en maakte landbouw in het 

omliggende gebied weer mogelijk. In die tijd zijn ook verschillende meren in de omgeving van Alkmaar 

drooggemalen. De bodem van deze meren bestaat uit kleigrond die zeer geschikt was voor akkerbouw. In 

de zestiende eeuw wordt ter verdediging van de stad een wal opgeworpen met bastions. Tegenwoordig 

doet deze wal dienst als stadspark. Met de komst van de spoorwegen in Alkmaar kwam ook een grote 

groei van de stad. Tegenwoordig is Alkmaar een grote stad met ongeveer 93.000 inwoners. De bebouwing 

die dit met zich meebrengt bepaalt in grote mate het stadslandschap. 
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De bebouwing wordt op haar beurt weer bepaald door verschillende factoren als bodemgesteld-

heid, dijken, het Noord-Hollands kanaal en verschillende functies van het land (handel, woon en recreatie 

en vervoer). Zo is de industrie veelal gekoppeld aan het Noord-Hollands kanaal en zijn de oudste 

woonwijken gebouwd op en nabij de strandwal en omstreken. Het groen in de stad is daaraan gerelateerd. 

Langs de hoofdwegen rond en door de stad is een bermvegetatie te vinden. Meer infrastructureel groen is 

te vinden langs het Noord-Hollands kanaal en de spoorlijnen. Er zijn in en om Alkmaar verschillende parken 

te vinden. Ten zuiden ligt het Heilooër bos, ten westen een groot golfterrein (Sluispolder), ten noorden ligt 

een recreatieplas en een natuurgebied en ten zuidoosten ligt het Oudorperhout. In de stad zelf liggen ook 

verschillende grote parken waarvan sommige al aangeplant zijn in de tweede helft van 17e eeuw 

(Alkmaarderhout). De parken liggen verspreid door de stad. In het zuidwesten het Westerhout, in het 

zuidoosten het Oosterpark, in het noorden het Rekerhout en ‘de groene voet’. Verder is er nog een aantal 

lineaire groenelementen die de stad door gaan.  

Zoals eerder vermeld is er de spoorlijn. Deze lijn ligt als een lint schuin door de stad heen en vormt 

zowel een barrière als een verbinding voor planten en dieren. De bermen zorgen voor verbinding, 

tegelijkertijd verdeeld de spoorlijn Alkmaar rigoureus in tweeën. Andere voorbeelden zijn de oevers van de 

verschillende waterlopen. Een voorbeeld hiervan is de Molentocht, een water dat Alkmaar-Noord 

doorloopt en uitkomt op agrarisch en natuurgebied. Er zijn ook een aantal losse elementen met een groen 

karakter zoals begraafplaatsen, sportparken en cultuurhistorische plaatsen (bijvoorbeeld in de buurt van 

molens). 

Omdat er onder de inwoners van Alkmaar een toenemend natuur- en milieubesef ontstond, is de 

gemeente sinds 1990 bezig met het vormgeven en uitvoeren van beleid dat betrekking heeft op het groen.  

 

4.2.1 beleidsdocumenten  

In Alkmaar zijn 2 belangrijke beleidsnota’s uit 1991 die het groen betreffen. Het Groenbeleidsplan 

en het Ecologiebeleidsplan. Deze nota's zijn bijzonder duidelijk in visie en over wat nodig is om de visie te 

realiseren. In de jaren na 1991 is gewerkt aan de realisering van deze visies. In de nota’s wordt weinig 

aandacht besteed aan relatie van de nota met andere beleidsvelden. De inhoud van de twee nota’s uit 1991 

en twee nota’s die daaruit zijn voortgevloeid, worden hieronder uitgebreider weergegeven. 

 

Het Groenstructuurplan is vastgesteld in 1991. De aanleiding voor dit plan was de noodzaak om de 

prioriteiten op groengebied in beeld te krijgen. In het plan wordt ingegaan op de geschiedenis van het 

groen, de bestaande situatie en het plan geeft een visie op het groen. Dit gebeurt op stads- en wijkniveau. 

Het plan had tot doel duidelijkheid te verschaffen naar andere afdelingen toe over wat de stad met groen 

wil. Dit was belangrijk voor ruimtelijke ordening maar ook voor de afdeling groenbeheer.  

Het algemene doel van de nota is het versterken van de groenstructuur in de stad. Daarbij is een 

splitsing gemaakt tussen stadsrandniveau, de hoofd groenstructuur en het groen in de wijken. Er is 

aangegeven welke groenstructuren waar liggen en wat voor functie ze hebben. Voor het versterken van de 

groenstructuur wordt een aantal oplossingsrichtingen aangedragen. Deze zijn beschreven in projecten en 

opgesplitst in de drie bovengenoemde niveaus. Daarnaast zijn een aantal thematische projecten 

opgenomen als achterstallig onderhoud en sociale veiligheid. 

Tegelijkertijd met het groenstructuurplan is het Ecologiebeleidsplan opgesteld. In het Groenstruc-

tuurplan gaat de aandacht vooral uit naar een overzicht van de stand van zaken en een visie op het groen. 

In het ecologiebeleidsplan wordt aandacht besteed aan de concrete invulling die gegeven moet worden 

aan natuur en groen in Alkmaar. Het plan heeft specifiek betrekking op de natuur in de stad. Er wordt een 

beschrijving gegeven van de actuele ecologische waarden (1991), er wordt visie gegeven op de ecologische 
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ontwikkelingen. Daarbij wordt nadruk gelegd op het ontwikkelen van een ecologische hoofdstructuur 

(EHS) voor de stad. Deze hoofdstructuur zal moeten bestaan uit een de Alkmaarse parken en verbindingen 

daartussen. Op deze ‘hoofdaders’ moeten alle andere delen van Alkmaar worden aangesloten zodat dit 

resulteert in een fijnmazig netwerk. 

 

 

Tabel 4.1 

Opsomming van de in Alkmaar aanwezige beleidsdocumenten die betrekking hebben op EVZ in de 

stad en groen in de stad in het algemeen. 

 

    

Gemeentelijke nota’sGemeentelijke nota’sGemeentelijke nota’sGemeentelijke nota’s    

    

Auteur(s)Auteur(s)Auteur(s)Auteur(s)    

    

InhoudInhoudInhoudInhoud    

 

Groenbeleidsplan Alkmaar, 

Groenstructuurplan (1991) 

 

Oranjewoud, i.o.v. 

gemeente Alkmaar 

 

Overzicht van het bestaande groen. 

Hoe is het ontstaan, wat is er aan-

wezig, visie voor de toekomst. 

Ecologiebeleidsplan (1991) Bureau Nieuwland, i.o.v. 

gemeente Alkmaar. 

Visie op beheer, inrichting gebruik 

en organisatie van het groen in 

Alkmaar. Er wordteen visie gegeven 

op de ecologische structuur van 

Alkmaar.  

Aktieplan Groen in beweging  (1991) Gemeente Alkmaar Samenvatting van de plannen op 

het groengebied 

Evaluatie en Activiteitenprogramma 

Groenbeleid (1999) 

Gemeente Alkmaar, Sector 

Stadsbeheer 

Evaluatie van het groenbeleidsplan 

en het ecologiebeleidsplan. Er 

wordt gekeken wat er gepland is,  

uitgevoerd is en wat er op het 

programma voor de komende jaren 

staat. 

 

 

Om dit te bereiken wordt een aantal veranderingen in het groenbeleid voorgesteld. De 

veranderingen betreffen zowel inrichting, beheer en organisatie als het gebruik van het groen en de 

milieukwaliteit. Om deze veranderingen goed te laten verlopen is gekozen voor een gefaseerde aanpak. In 

een aantal stappen (van een jaar) wordt gekeken wat er moet worden aangepakt. Per jaar worden 

maatregelen op alle fronten besproken. Daarnaast worden ook randvoorwaarden gesteld voor het slagen 

van het beleid. Zo dient er aandacht te zijn voor voorlichting en educatie, overleg en organisatie, scholing 

van uitvoerenden, procesbewaking (monitoring), etc.. De financiële onderbouwing is niet toegelicht. 

In 1999 is in het Evaluatie en Activiteitenprogramma Groenbeleid het totale groenbeleid 

geëvalueerd. Er wordt eerst kort herhaald wat de doelen zijn van de plannen die geëvalueerd worden. 

Vervolgens wordt er beschreven in hoeverre de doelen zijn gehaald. Daarbij wordt niet naar de 

procesmatige kant gekeken. Uit de evaluatie komt naar voren dat er op enkele plaatsen groenstructuren 

zijn bijgekomen maar dat er ook als gevolg van bijvoorbeeld bouwontwikkelingen, een aantasting van de 

ecologische hoofdstructuur is geweest. De organisatie van het groenbeheer en de kennis bij beleidsmakers 
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en beheerders is zodanig dat de invoering van meer natuurvriendelijk beheer heeft kunnen plaatsvinden. 

Het aanstellen van een ecoloog en scholing van medewerkers heeft een positieve invloed gehad op dit 

proces. Ten aanzien van de ecologische infrastructuur wordt geschreven dat er een aantal proefprojecten is 

opgezet onder leiding van een werkgroep Natuurvriendelijk Groenbeheer. De ervaring die hierbij is 

opgedaan is gebruikt in latere projecten. Het overleg met natuur- en milieuorganisaties (Overleg 

Milieugroepen En Gemeente Alkmaar (OMEGA)) heeft ook bijgedragen aan de projecten [gemeente 

Alkmaar, 1999]. 

Er zijn verschillende beheersplannen geschreven naar aanleiding van de projecten. Deze zijn 

volgens de evaluatie in uitvoering. Er wordt ook ingegaan op de ecologische verbindingszones. Hierover 

wordt geschreven dat er op verschillende plaatsen natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd en dat er een 

extensiever maaibeleid en natuurvriendelijker beheer is. Dat wil zeggen dat er meer aandacht is voor de 

kruidlaag en dat door hout waar mogelijk achterblijft in de beplanting. Op deze manier zijn meer 

aantrekkelijke leefgebieden en verbindingszones gecreëerd voor insecten, kleine zoogdieren en vogels. 

Er wordt een actieplan voorgesteld met punten die in de periode 1999-2004 nog kunnen 

verbeteren. Voor de ecologische infrastructuur betekent dit onder andere: 

• Het opstellen en uitvoeren van beheerplannen 

• Het opstellen en uitvoeren van beheers en inrichtingsplannen voor ecologische verbindingszones. 

Dat betekent dat er drie verbindingen op het programma staan. De Molentocht, de Hoevervaart 

en de groenstrook Beverkoog 

• Het verder versterken van draagvlak 

• Het actualiseren van de kaart met ecologische hoofdstructuur 

• Een planmatige aanpak monitoring 

 

In de periode na de evaluatie heeft de gemeente niet stilgezeten. Zo staat de ontwikkeling van een 

nieuw beleidsplan op het programma. Dit plan moet een integraal plan worden dat in samenspraak met 

andere diensten wordt afgesloten. Ook wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe verbindingszones. 

Hieronder zal daar uitgebreider op worden ingegaan. 

 

4.2.2. ecologische verbindingszones 

In het ecologiebeleidsplan wordt gesproken over een ecologische hoofdstructuur. De ecologische 

hoofdstructuur is opgedeeld in kerngebieden en verbindingszones daartussen. Als voorbeelden daarvoor 

worden genoemd de Alkmaarderhout en de Oudorperhout. Als verbindingszones worden onder andere de 

waterlopen en hun oevers, bermen, dijken, houtwallen en houtsingels genoemd. De kerngebieden in 

Alkmaar moeten in verbinding kunnen staan met het buitengebied. In het buitengebied heeft Alkmaar ook 

een aantal kerngebieden waarvan het belang voor verbinding met de natuur in de stad wordt 

onderstreept. Zo worden het Heilooërbos en het Kleimeer genoemd. De ecologische hoofdstructuur wordt 

vormgegeven door biotoopontwikkeling in de kerngebieden, andere groene gebieden en de verbindings-

zones. 

Voor Alkmaar-Noord (ten noorden van het Noord-Hollands kanaal) ligt het accent op biotoop 

ontwikkeling in natte milieus. In Alkmaar-Zuid ligt de nadruk op parkachtige objecten met opgaande 

begroeiing. Een voorbeeld van een kerngebied is hier het Alkmaarderhout. De verbindingszones aan deze 

kant van Alkmaar bestaan hier onder andere uit houtwallen, houtsingels, bermen en bomen(-rijen).  
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De knelpunten in de ecologische hoofdstructuur zijn geïnventariseerd op basis van fysische 

barrières. Er mist variatie in structuur en begroeiing. Om deze knelpunten op te lossen zijn verschillende 

projecten geïnitieerd.  

Eén van die projecten is de verbindingszone Molentocht (zie fig 4.1). Deze verbindingszone 

verbindt de groene voet en de Oudieplas langs het Molentochtpad met recreatiegebied Geesterambacht en 

moerasgebied het Kleimeer in het buitengebied. De route wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 

veel water en moeras. Om deze route toegankelijk te maken voor kleine zoogdieren is er onder de 

bruggen een looppad aangelegd van ongeveer 50 centimeter breed. Dit pad bestaat uit een houten 

beschoeiing met grond opgevuld. Verder is aan één zijde van de Molentocht de beschoeiing verwijderd, 

daar zijn ecologische oevers aangelegd. Dit project is in samenwerking met het waterschap uitgevoerd.  

 

 

   

 

Figuur 4.1 

Molentocht (links). De Molentocht verbindt de Oudieplas met het recreatiegebied Geesterambacht. 

Het langgerekte water heeft aan een zijde bebouwing. Aan de rechterzijde ligt een fietspad. De 

oeverbeschoeiïng is aan de rechterzijde verwijderd. Aan de noordzijde van de Molentocht is een poel voor 

amfibieën (foto rechts) gegraven. Deze staat in verbinding met de Molentocht. Rondom de poel is een 

honden uitlaatveldje. (foto's D. Muller) 

 

 

Er zijn verschillende projecten te noemen waar EVZ centraal staan maar in de praktijk ligt de 

nadruk op het versterken van kerngebieden. 

 

4.2.3 factoren die het EVZ-beleid beïnvloeden 

Aan de hand van een aantal projecten is met de stadsecoloog van de gemeente Alkmaar gesproken 

over factoren die het beleid beïnvloeden of hebben beïnvloed. De voorbeeldprojecten zijn de EVZ de 

Molentocht (zie boven), de Beverkoog en het verwijderen van oeverbeschoeiingen op diverse plaatsen. 

Het project de Molentocht is reeds beschreven, de Beverkoog is een project langs de oevers van een 

industrieterrein. Natuurgeneesmiddelenfabrikant VSM kwam met het idee om de oevers langs het bedrijf 

en aan de overkant van het bedrijf natuurvriendelijk in te richten. Het project is in samenwerking met het 

waterschap uitgevoerd. De in te richten zone maakt onderdeel uit van een verbinding tussen het 

Oudorperhout (park) en het buitengebied. Door de grootse aanpak is het project niet echt een verbinding 

te noemen maar meer een op zich staand kerngebied.  

In Alkmaar zijn veel waterlopen. Een aantal van deze lopen vormen EVZ. Het idee is om deze 

wateren ecologische oevers te geven zodat ze beter als verbindingszone fungeren. Om dit te realiseren 
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wordt de oeverbeschoeiing op plaatsen waar deze aan vervanging toe is weggelaten. Door de kleinschalige 

aanpak geeft dit echter een rommelig beeld. Veel inwoners storen zich hieraan en over de functionaliteit 

valt, door de kleinschalige aanpak, te twisten.  

Bij stadsuitbreiding behoort ecologie direct in de plannen te worden opgenomen. Deze manier van 

werken levert soms problemen op. Bijvoorbeeld doordat niet gedefinieerd staat hoe breed de natuurstrook 

moet zijn. Het groen is op dat moment geen prioriteit meer en wordt gemakkelijk geminimaliseerd. 

 

beleidsvoorbereiding 

Vanuit de gemeente is er geen gestructureerde inventarisatie van natuurwaarden geweest. In het 

Ecologiebeleidsplan (EBP) wordt wel aangegeven dat het een doelstelling is om te inventariseren met hulp 

van natuurorganisaties en waarnemingen tijdens veldbezoek.  

De voor de inventarisatie gebruikte gegevens kwamen van natuur en milieuorganisaties. Ook 

buitenmedewerkers van de gemeente droegen een steentje bij. Dit geldt met name voor de fauna 

gegevens. Bij de inrichting van de Molentocht is men uitgegaan van dieren. Deze gidssoorten zijn zo breed 

mogelijk gekozen. Om tot een zinvol plan te komen waren er voldoende gegevens voorhanden over de 

voorkomende fauna (persoonlijke mededeling Stam). De eisen die de dieren aan hun omgeving stellen zijn 

gebruikt om de EVZ vorm te geven.  

Daarnaast was voor het opzetten van deze EVZ, kennis nodig van de waterbouwkundige eisen. In 

het algemeen is het belangrijk te weten welke onderhoudstaken nog meer in het project meenemen 

kunnen worden (bijvoorbeeld baggeren) en wat de beperkingen zijn (kabels, leidingen bomen en 

verharding). Door het combineren van activiteiten zoals het baggeren van de Beverkoog en het vergraven 

van de oevers is een natuurproject gemakkelijker financieel van de grond te krijgen, aldus Stam. Een 

andere combinatie voor het realiseren van een natuurproject is koppeling met recreatie. 

Financiële steun is bij de planvorming nog niet direct nodig. Bij een goed plan ontstaat er soms 

financiële steun. Een goede communicatie met bewoners voorafgaand aan het opstellen van een project is 

belangrijk voor draagvlak.  

Om draagvlak voor projecten te creëren worden folders uitgegeven over de natuur in de stad en bij 

projecten wordt er een maatschappelijke begeleidingsgroep opgericht. In de groep zijn bewoners en 

natuur en milieuverenigingen vertegenwoordigd. Deze laatste werken samen in de Alkmaarse Natuur en 

Milieu Organisaties, ANIMO. Binnen ANIMO ontstaat veel enthousiasme doordat mensen vanaf het begin 

bij een project betrokken worden; men kan meedenken en invloed hebben op de plannen. Ook de 

wijkbeheerder is direct betrokken bij het schrijven van de plannen. De sector ruimtelijke ordening speelt 

een bescheiden rol die groter is naarmate een project een grotere impact heeft op de ruimtelijke ordening. 

ANIMO voert overleg met de gemeente over het natuurbeleid van de stad in het OMEGA overleg. 

Voor een goed draagvlak is het voor de gemeente gunstig om natuur en milieu organisaties aan hun kant 

te hebben. Soms is het ANIMO wel lastig, als ze te alert zijn. Ze houden de politiek en stadsbeheer wakker. 

Soms slaan ze door en zien ze niet meer wat er allemaal wel voor goede dingen gebeuren (persoonlijke 

mededeling Stam). 

De plannen worden na uitgebreid overleg met de maatschappelijke begeleidingsgroep aan de 

politiek voorgelegd, dan aan de brede groep bewoners en dan voor besluitvorming weer aan de politiek. 

Draagvlak is niet alleen nodig onder bewoners. Ook de politiek, ambtenarij en bedrijfsleven 

moeten de plannen waarderen. Zolang er geen tegenstrijdige belangen zijn is er draagvlak voor natuur. De 

belangen kunnen echter dusdanig uiteenlopen dat natuur op bepaalde locaties het onderspit delft. 

Draagvlak voorafgaand aan de plannen hoeft niet een onvoorwaardelijke steun te betekenen.  
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Binnen de Sector Stadsbeheer is draagvlak geen probleem. Bij het ingenieursbureau van de 

gemeente is het draagvlak minder. Dit komt met name voor bij de medewerkers die al langer meedraaien 

omdat hun werk (bijvoorbeeld de oeverbeschoeiïngen) dan ter discussie staat. Soms is het tegendeel waar, 

wanneer er nieuwe dingen worden aangelegd zoals faunapassages. De kennis bij mensen van het 

ingenieursbureau is nodig en het gaat erom samen tot creatieve oplossingen te komen. Ruimtelijke 

Ordening staat neutraal tegenover EVZ, Economische Zaken (EZ) staat eerder neutraal tot argwanend dan 

enthousiast tegenover EVZ. Ze zien liever een vierkante meter grond extra beschikbaar voor bedrijven 

(persoonlijke mededeling Stam). 

 

beleidsbepaling  

Financiële middelen kwamen bij de Molentocht voor 50% van het waterschap. De andere 50% 

kwam van het onderhoudsbudget van de gemeente. Uiteindelijk was er niet voldoende geld om het 

volledige plan uit te voeren. Bij de Beverkoog was de oever aan de kant van VSM voor rekening van VSM. 

Aan de andere kant van de oever zijn de kosten verdeeld tussen het waterschap, VSM en de gemeente. 

Er is geen eigen budget voor natuurontwikkeling. Budget is meestal gekoppeld aan natuur-

projecten. Ook wordt veel gerealiseerd binnen stedelijke ontwikkelingsprojecten, zoals uitbreiding van 

bedrijventerreinen of woonwijken. Beheer wordt bekostigd uit reguliere onderhoudsbudgetten, in een 

aantal gevallen wordt hier ook kleinschalige ontwikkeling uit gefinancierd. 

De kosten overstijgen het budget soms. Dit hangt samen met de tijdsoverschrijding die soms 

plaatsvindt. Als een project langer duurt, moet er langer worden doorbetaald. 

Voor het halen van de doelen uit het Groenstructuurplan is een tijdsspanne van 10-15 jaar 

vastgesteld. In het Ecologiebeleidsplan is de tijdsspanne in meer detail vastgesteld. Er is een plan voor de 

eerste drie jaar beschreven. In dat plan staan projecten beschreven voor 3-5 jaar. Deze tijdsspanne is deels 

gebaseerd op de politieke wenselijkheid (verandering van politiek). Daarbij is het zoeken naar de voor een 

project benodigde tijd. In de praktijk duren de projecten meestal langer dan gepland. Bij projecten met 

meerdere betrokkenen zoals bij de Beverkoog kost het tijd om elkanders ideeën af te tasten en op een lijn 

te komen. 

Na het beschrijven van de projecten worden de prioriteiten gesteld in uitvoering. Er lopen praktisch 

nooit meer dan twee projecten tegelijkertijd. 

De oevers van de Molentocht worden meermalen onderbroken door bruggen. Om deze barrières te 

overwinnen zijn er faunapassages aangelegd met grond. Er is een loopruimte van een meter breed met 

stronken voor dekking. Er is nog geen onderzoek naar de werkzaamheid van de faunapassages gedaan. 

Een onderzoek in de vorm van monitoring is wel opgenomen in het Ecologiebeleidsplan. Daaruit 

voortvloeiend zou het ecologiebeleidsplan moeten worden getoetst en bijgesteld. 

Monitoring kost geld waarvoor verantwoording moet worden afgelegd. Die verantwoording wordt 

gezocht in de communicatie met bewoners. Het gaat dan vooral om het zichtbaar maken van de natuur in 

de woonomgeving via bijvoorbeeld folders. Het testen van de effectiviteit van de EVZ is geen doel op zich. 

De reden voor de beperkte aandacht voor monitoring ligt in de drukte op het werk. Op het moment dat er 

monitoring ingezet moet worden, zijn medewerkers alweer bezig met andere projecten en zaken. 

Bij een amfibieënpassage in het zuiden van Alkmaar is wel gemonitored. De passage is aangelegd 

bij de aanleg van een weg door het park (Zandput). Omdat de tunnel in verval raakte was de wens deze op 

te knappen.Toen is er gekeken of de tunnel gebruikt werd. Dit bleek slechts sporadisch te gebeuren. Er 

bleken na jaren twee losse populaties te leven in poelen aan beide zijden van de weg. Aan beide zijden van 

de weg zijn nu overwintering- en voortplantingsplaatsen.  
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De gemeente doet niets aan monitoring van de Beverkoog ondanks dat monitoring in het 

ecologiebeleidsplan wel is opgenomen. Bij de Beverkoog wordt wel gemonitored door het waterschap. Het 

gaat daarbij om de vegetatie. Er is door het waterschap ook een nulmeting gedaan voor de waterkwaliteit 

en de aanwezige planten. Verder berusten de gegevens op losse waarnemingen. Zo heeft er een ijsvogel in 

zanderige kade gebroed. 

Bij de Beverkoog is geen nulsituatie bepaald van de fauna. Daardoor heeft de gemeente niet 

duidelijk kunnen beschrijven wat het effect van het project is. 

 

beleidsuitvoering 

De beschreven projecten worden aangestuurd vanuit de sector stadsbeheer. Bij de Beverkoog en bij 

de Molentocht is dit een directe aansturing zonder tussenpersonen geweest. Bij grote projecten worden 

soms mensen van buiten aangetrokken voor de coördinatie (Grontmij of een ecologisch adviesbureau). 

Voor het toezicht wordt wel eens iemand van het ingenieursbureau ingehuurd (bij grote projecten). Deze 

persoon wordt dan door de Sector Stadsbeheer betaald. 

Bij de keuze van de aannemers is rekening gehouden met de ervaring van de aannemers met 

bijvoorbeeld het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Toezicht op de uitvoering wordt door 

medewerkers van Stadsbeheer verzorgd. Bij de uitvoering van deze projecten zijn verder geen grote 

problemen geweest. Achteraf blijkt wel dat delen moeilijk te beheren zijn. Ze zijn te drassig voor bestaand 

onderhoudsmaterieel. 

De informatievoorziening was voor de betreffende projecten voldoende doordat veel partijen bij 

de opzet van de projecten betrokken waren. Voor de uitvoerders zijn verschillende vormen van 

informatievoorziening mogelijk. Bestektekeningen zijn verplicht wanneer met een aannemer wordt 

gewerkt. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van schetsen. Bij de Beverkoog was er alleen een 

schets met een beschrijving. Bij een project in samenwerking met landschapsbeheer Noord-Holland is 

gewerkt met een kleimodel. Voor alle aanpakken is wat te zeggen. Daarbij kun je ook nog gewoon praten 

met de kraanmachinist en zo bijsturen. 

 

beleidsevaluatie 

Het toezicht bij de beide projecten is verzorgd door de wijkbeheerder. Daar ligt ook de controle op 

het werk van de aannemer. Bij grotere projecten ligt die verantwoordelijkheid bij het ingenieursbureau 

van de gemeente. 

In de schriftelijke evaluatie van het EBP wordt een overzicht gegeven van de doelen die gesteld zijn 

in het Ecologiebeleidsplan. Er wordt geëvalueerd welke doelen de jaren voorafgaand aan de evaluatie zijn 

gehaald. Er is bij de evaluatie gevraagd naar de meningen van de natuur- en milieuorganisaties en er wordt 

een programma opgesteld voor de periode na de evaluatie (1999-2004). 

De evaluatie van het EBP is uitgevoerd door de Sector Stadsbeheer, afdeling Wijkbeheer. Dit is de 

afdeling die de projecten ook heeft opgezet. De evaluatie geeft de stand van zaken weer. Een evaluatie 

van natuurdoelen en beleidsproces van de hierboven eerder genoemde specifieke projecten heeft niet op 

schrift plaatsgevonden. Door overleg met bijvoorbeeld de wijkbeheerder vindt er wel een mondelinge 

evaluatie plaats. 

Er vindt ook overdracht plaats via de ecologisch medewerker (buitendienst). Deze houdt in de 

gaten of de beheerplannen goed worden uitgevoerd en fungeert als tussenpersoon tussen de buitendienst 

en de wijkbeheerder. De medewerker signaleert ook zaken die goed en fout gaan en komt zelf ook met 

plannen. Zo is bijvoorbeeld voorgesteld een moeilijk te maaien stuk te laten begrazen. 
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De afdelingshoofden wisselen ook gegevens uit over elkanders projecten zodat eventuele overlap 

tijdig wordt gesignaleerd. 

Over het behoud van bestaand groen in de ecologische structuur wordt in het Evaluatie en 

Activiteitenprogramma Groen (EAG) het volgende gezegd: “Er zijn sinds 1991 groengebieden bijgekomen 

maar ook op enkele bestaande onderdelen van de ecologische hoofdstructuur zijn aangetast door 

bijvoorbeeld bouwontwikkelingen" [EAG, 1999, pag. 9]. 

Volgens Stam is er nauwelijks sprake van uitbreiding geweest. Er hebben vooral veranderingen in 

het beheer plaatsgehad. Verder is de aantasting terug te vinden in de kleine dingen. Door groenuitgifte 

aan bewoners wordt de structuur soms ongemerkt kleiner. 

In de evaluatie wordt er melding van gemaakt dat buitenmedewerkers zijn opgeleidt voor 

natuurlijke inrichting en beheer. De buitenmensen hebben verschillende cursussen gevolgd.  

Onder andere de cursus toegepaste inheemse flora en fauna (TIFF) en een cursus ecologisch 

bosbeheer. De laatste jaren zijn er geen cursussen meer geweest. Natuurlijke inrichting en beheer zit 

tegenwoordig ook in de opleiding van de buitenmedewerkers. 

 

4.2.4 samenvatting Alkmaar 

Hieronder is per fase een opsomming weergegeven van de belangrijkste factoren die het EZV-

beleidsproces beïnvloeden. 

 

 

Tabel 4.2 

De belangrijkste factoren die het EZV-beleidsproces in Alkmaar beïnvloeden. 

 

BeleidsvoorbereidingBeleidsvoorbereidingBeleidsvoorbereidingBeleidsvoorbereiding    ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

geen gestructureerde inventarisatie natuur-

waarden 

De gebruikte gegevens komen van natuurverenigingen 

en losse waarnemingen van buitenmedewerkers.  

bundelen functies en activiteiten EVZ Bij het plannen van een EVZ wordt gekeken of er functies 

kunnen worden gecombineerd (recreatie en natuur) en of 

er meer activiteiten kunnen worden gecombineerd 

(onderhoud en natuurlijke inrichting) 

overleg met bewoners Bij planvorming wordt eerst overlegd met bewoners en 

natuur en milieugroeperingen en daarna met de politiek. 

overleg met natuur en milieuorganisaties Zie boven 

overleg met wijkbeheer Wijkbeheer is vanaf het begin betrokken bij de plan-

vorming.  

combineren gemeenschappelijke doelen Waterschap, VSM en gemeente combineren een gemeen-

schappelijk doel en delen samen de kosten. 

onvoldoende draagvlak bij het ingenieurs-

bureau 

Bij het veranderen van bijvoorbeeld strakke oevers naar 

milieuvriendelijke oevers kan niet zonder meer op 

medewerking worden gerekend. 

geen draagvlak bij economische zaken Economische zaken ziet liever grond beschikbaar voor 

bebouwing. 

vervolg tabel 4.2 
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geen los budget voor natuurontwikkeling Beheer wordt bekostigd uit onderhoudsbudgetten. De 

EVZ-projecten liften mee met uitbreiding van woon-

wijken of bedrijventerreinen. 

opleiding van  buitenmedewerkers ecologisch 

beheer 

In de beginfase zijn verschillende cursussen gevolgd. 

Tegenwoordig zit deze theorie in de opleiding. 

BeleidsbepalingBeleidsbepalingBeleidsbepalingBeleidsbepaling    ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

projecten duren vaak langer dan gepland Bij projecten met meerdere partijen kost het afstemmen 

vaan ideeën tijd. Met de tijdsoverschrijding stijgen ook de 

kosten. Extra werktijd is extra loonkosten. 

prioriteitenlijst projectuitvoering Er worden prioriteiten gesteld voor de uitvoering van de 

projecten. Er lopen bijna nooit meer dan twee projecten 

tegelijk 

weinig onderzoek effectiviteit faunapassages Alkmaar telt vele faunapassages (Molentocht). De effecti-

viteit van deze passages is nooit getest. De amfibieën-

tunnel in Alkmaar zuid is wel getest op werkzaamheid. 

Deze functioneerde niet (meer). 

geen gecoördineerde monitoring vanuit de 

gemeente 

Net als de inventarisatie gegevens komen de monitoring-

gegevens voornamelijk van natuurverenigingen en losse 

waarnemingen. 

BeleidsuitvoeringBeleidsuitvoeringBeleidsuitvoeringBeleidsuitvoering    ToelichtinToelichtinToelichtinToelichtingggg    

centrale aansturing natuurprojecten Aansturing van natuurprojecten komt vanuit sector 

stadsbeheer. Meestal is dit directe aansturing (geen 

tussenpersonen). 

keuze aannemers op grond van ervaring EVZ Aannemers worden gekozen op grond van de ervaring 

die de aannemers hebben met ecologisch inrichten van 

natuur. 

BeleidsevaluatieBeleidsevaluatieBeleidsevaluatieBeleidsevaluatie    Toelichting Toelichting Toelichting Toelichting     

toezicht projecten door sector stadsbeheer 

afdeling wijkbeheer. 

De wijkbeheerder is van meet af aan betrokken geweest 

bij het project. De wijkbeheerder houdt toezicht op een 

goede uitvoering van het werk.  

evaluatie doelen ecologiebeleidsplan De doelen die in het ecologiebeleidsplan zijn gesteld zijn 

geëvalueerd. De evaluatie is gekeurd door de raad. De 

evaluatie gaat in op welke doelen zijn gehaald en wat de 

plannen zijn voor de jaren erna. Er wordt niet ingegaan 

op de procesmatige kant van het beleid. 

mondelinge afstemming sectoren De afdelingshoofden hebben onderling overleg over 

projecten.  

nauwelijks uitbreiding groen Er is vooral veel in het beheer veranderd. Er is nauwelijks 

uitbreiding geweest. 

aantasting ecologische structuur door groen-

uitgifte en bouwontwikkeling 

Door groenuitgifte aan bewoners wordt ongemerkt de 

ecologische structuur aangetast.  

4.2.5 conclusies 

Alkmaar heeft een lange geschiedenis van beleidsdocumenten op het gebied van natuur. In deze 

stukken staat in detail beschreven welke projecten moeten worden uitgevoerd op welke termijn. Voor deze 
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uitvoering zijn prioriteiten gesteld. Bij de uitvoering van de projecten is geprobeerd om zoveel mogelijk 

functies (recreatie en natuur) en uitvoeringsprogramma’s te combineren (baggeren en aanleg EVZ). 

Voordat een project wordt uitgevoerd, is er overleg met bewoners en natuur- en milieuorganisaties. Het 

draagvlak bij deze groepen is goed te noemen, mede door de inspraak. Het draagvlak bij het 

ambtenarenapparaat is niet altijd even positief. Met name bij Economische Zaken en het ingenieursbureau 

worden de plannen niet altijd enthousiast ontvangen. 

Er is in Alkmaar geen aanzet vanuit de gemeente geweest tot het inventariseren van de nulsituatie 

in de EVZ. Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens die door derden beschikbaar zijn gesteld. Op zich is 

deze methode een goede en pragmatische oplossing. Het is echter niet controleerbaar welke gegevens 

interessant zijn om te hebben. Ook is moeilijk na te gaan welke inventarisatiemethoden derden gebruiken. 

De inventarisaties kunnen losse waarnemingen zijn, maar ook gedegen studies waarin naast het 

voorkomen van een soort ook aantallen worden genoemd. 

 

 

4.3 Hengelo 

 

Hengelo is een gemeente in een gebied met een sterke stedelijke ontwikkeling. De stad groeit snel 

richting Enschede (en andersom). Dit zorgt ervoor dat de natuur tussen de twee steden sterk onder druk 

staat. Door de verstedelijking neemt ook de druk op de natuur in de stad toe. 

In navolging van het landelijke en provinciale beleid heeft ook Hengelo een Ecologische 

Hoofdstructuur in kaart gebracht voor de stad. In de stedelijke ecologische hoofdstructuur (SEHS) worden 

net als in de landelijke EHS natuurwaarden beschreven, natuur-‘gebieden’ aangewezen en verbindings-

zones beschreven voor meerdere diersoorten. 

 

4.3.1 beleidsdocumenten 

In juni 1995 is door de gmeenteraad de nota ‘Natuurlijk Hengelo’ [Heesbeen, 1995] geaccepteerd. 

In deze nota worden de aanwezig en geplande natuurwaarden beschreven, wordt een ruimtelijke planning 

voor de SEHS gegeven en er worden aanbevelingen gedaan voor de inrichting van de verschillende delen 

van de SEHS. De nota is opgezet op basis van het bestemmingsplan buitengebied, het landschapsplan en de 

ecologische infrastructuur Hengelo-Borne. De aanbevelingen zijn gedaan aan de hand van inrichtingseisen 

voor de doelsoorten. 

De SEHS wordt verder uitgewerkt in een aantal artikelen onder andere in het blad Groen 

[Bergakker, 1998]. Natuurontwikkeling in Hengelo wordt in dit artikel beschreven als een volwaardige 

vorm van stadsplanning. Het staat op gelijke voet met planologie, stedenbouw en verkeer. Er is sprake van 

een ecologische totaalopzet met dieren als uitgangspunt. In het artikel wordt een beschrijving gegeven van 

de invulling van de in Hengelo Natuurlijk beschreven ecologische infrastructuur.  

In 2002 is het beleid dusdanig geëvolueerd dat er sprake is van meer integratie van werkgebieden, 

iets wat in het artikel in Groen al eerder besproken is. Deze aanpak en samenvoeging van werkgebieden is 

vastgelegd in een conceptplan dat in 2002 moet ingaan. Het conceptplan Gemeentelijk Groenplan (GGP) 

Hengelo 2002-2005 [Gemeente Hengelo, 2002], bestaat uit twee delen. Deel 1, Grip op Groen, geeft een 

integrale beschrijving van een duurzame samenhangende stedelijke groenstructuur, verfijnd in de wijken, 

met mogelijkheden voor natuur en recreatie. 

Op stedelijk niveau wordt een aantal ruimtelijke uitgangspunten beschreven. Hieronder is een 

selectie weergegeven. 
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• Een stedelijke hoofdgroenstructuur, bestaande uit duurzaam groen 

• Groene wiggen de stad in 

• Groene zones langs beken, spoorwegen en rijkswegen 

• Bomenstructuur langs lanen en ringwegen 

• Groene plekken in de stad als perken, bossen, begraafplaatsen en sportterreinen 

• Thematische indeling van stadsparken 

• Het Westheugpark als groen hart van Hengelo met een nieuw Landgoed 

 

Het geheel is uitgewerkt in een wensbeeld en weergegeven op de ondertaande kaart. Er wordt 

sterk aandacht besteed aan wijkgericht werken. Dit is conform de wens van het gemeentebestuur 

(persoonlijke mededeling Bergakker, groenontwerper/planoloog gemeente Hengelo). Dit uit zich ook in de 

ruimtelijke uitgangspunten: 

• Wijkgroenstructuren in woon- en werkgebieden, bestaande uit duurzaam en flexibel groen 

• Hoofdgroenstructuur wijken op basis van wijkkarakteristieken 

• Wandelpaden in en uit de wijk 

• Wensstraatbeelden  

 

Het conceptplan gaat uit van reeds bestaande structuren op provinciaal (PEHS), regionaal (in relatie 

met Enschede) en plaatselijk niveau (SEHS). Daarbij wordt het dierenleven als uitgangspunt genomen. 

Dieren zijn, volgens Bergakker, een mooie kapstok om het verhaal van stadsecologie aan op te hangen. 

Aan de hand van voorkomende diersoorten en de eisen die de diersoorten aan hun omgeving stellen wordt 

een inrichtingsplan gemaakt. 

 

 

Tabel 4.3 

Overzicht van beleidsdocumenten die van invloed zijn op het huidige natuurbeleid in Hengelo 

 

    

Gemeentelijke nota’sGemeentelijke nota’sGemeentelijke nota’sGemeentelijke nota’s    

    

Auteur(s)Auteur(s)Auteur(s)Auteur(s)    

    

InhoudInhoudInhoudInhoud    

Ecologische Infrastructuur (EIS) 

Hengelo-Borne 

gemeente Hengelo Voorstel ecologsche hoofdstructuur 

(EHS) tussen Hengelo en Borne. 

Natuurlijk Hengelo (1995) Heesbeen i.o.v. gemeente 

Hengelo 

Visie op de stedelijke ecologische 

hoofdstructuur (SEHS) Hengelo. 

Concept Gemeentelijk Groenplan 

(GGP) 2002-2005 1. Grip op groen 

gemeente Hengelo: 

Stedelijk Beheer en 

Ontwikkeling  

Integrale beschrijving van samen-

hangende, duurzame stedelijke 

groenstructuur. 

Concept Gemeentelijk Groenplan 

(GGP) 2002-2005 2. Groen in 

beweging 

gemeente Hengelo: 

Stedelijk Beheer en 

Ontwikkeling 

Uitvoeringsprogramma van het 

GGP 

In deel twee van het GGP worden de groenprojecten die in deel één staan beschreven, uitgewerkt. 

Per project wordt aangegeven wat de stand van zaken is, wie contactpersoon is, wat de geldbronnen zijn, 

en wat het tijdspad is. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de betrokken partijen. Daarbij wordt 
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onderscheidt gemaakt tussen regio, stad en wijk. In deze zogenaamde betrokkenheidsmatrix wordt ook 

aangegeven wie de trekker van het project is.  

In tabel 4.3 is een overzicht gegeven van bovenstaande en andere beleidsdocumenten die van 

invloed zijn op het huidige natuurbeleid in de gemeente Hengelo. 

 

4.3.2 ecologische verbindingszones 

In de SEHS van Hengelo [Heesbeen, 1995] is net als bij de landelijke EHS een onderscheid gemaakt 

in kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones tussen de kerngebieden. 

Voor kerngebieden wordt gesteld dat ze minimaal één hectare groot moeten zijn en een hoge 

concentratie aan belangrijke groenfactoren (eventueel in combinatie met open water) moeten hebben. Er 

zijn acht kerngebieden aangewezen. Tot de kerngebieden behoren bos, begraafplaatsen en een aantal 

plassen. Bij de kerngebieden zijn dierdoelgroepen geformuleerd. Hiermee worden grote groepen dieren 

bedoeld die karakteristiek zijn voor het kerngebied. Voorbeelden zijn houtwalvogels, vleermuizen of kleine 

zoogdieren. Naast de kerngebieden zijn er nog eens 16 natuurontwikkelingsgebieden aangewezen waarbij 

ook is aangegeven welke dierdoelgroepen daar worden nagestreefd. Er worden 25 verbindingszones 

beschreven. Bij de verbindingszones is aangegeven welke gebieden er verbonden moeten worden en voor 

welke dierdoelgroepen de verbindingszone is bedoeld. Tevens worden wegen, water en spoorwegen als 

barrières voor de verbindingen worden genoemd. 

De inrichtingseisen (randvoorwaarden) van de verbindingszones zijn ingedeeld naar de 

dierdoelgroepen. Er wordt per dierdoelgroep aangegeven wat voor eisen de dierdoelgroep aan de 

omgeving stelt. Voor de barrières worden oplossingsrichtingen gegeven. Voor kleine zoogdieren worden 

wildwissels bij wegen voorgesteld. Voor vlinders wordt een gevarieerde beplanting voorgesteld. 

Door de inrichtingseisen van de dierdoelsoorten voor een verbindingszone in kaart te brengen 

wordt een basis verkregen voor de inrichting. Een voorbeeld is de duikdiepte van watervogels. Een 

kuifeend duikt tot 2 meter diep en een fuut duikt soms meer dan 3 meter. Voor bijvoorbeeld de vlinder 

gehakkelde aurelia is een zoom van bloemrijk grasland gewenst met daarlangs een beplanting van bomen. 

Volgens Bergakker (1998) moet een dergelijke bloemrijke graslandstrook minimaal 10 meter breed zijn. 

Een voorbeeld van een EVZ is de verbinding tussen de plassen Broekmeden en de vijver Roershoek. 

Bij de plassen Broekmeden komen vleermuizen voor die via de te realiseren EVZ naar de Roershoekvijver 

moeten worden gelokt. Vleermuizen hebben een aaneengesloten rij van bomen en struiken nodig om zich 

te oriënteren. Door een bomen en struiken route aan te leggen tussen de twee gebieden is een 

aanvliegroute voor vleermuizen ontstaan. De route is door de bomen structuur ook geschikt voor 

verschillende vogelsoorten. 

De vijver Roershoek heeft als pilotproject gefungeerd voor het ecologisch inrichten van natuur in 

de stad Hengelo. Het project is in 1990 gestart door de gemeente en het waterschap. De plas heeft als 

bestemming regenwaterbuffer. In eerste instantie wilde het waterschap er een ondiepe vijver (veiligheid) 

met de minimaal nodige afmetingen (kosten) van maken. De gemeente had de wens om de vijver 

natuurlijker in te richten en geschikt te maken voor het herbergen van regenwater en verschillende 

diersoorten. De dienst stedelijk beheer en ontwikkeling wilde een diepe (3 meter) vijver (geschikt voor 

bijvoorbeeld de fuut). Dit stuitte op verzet van weg- en waterbouw in verband met de veiligheid. Na 

discussie is er gekozen voor een vijver met in het midden een diepte van drie meter met ondiepe oevers. De 

vijver wordt geleidelijk aan dieper waardoor de veiligheid gewaarborgd blijft. Op een eiland in de 

gegraven vijver staat een huis. Dit voormalige woonhuis stond op de nominatie om gesloopt te worden. 

Het huis is echter blijven staan, ontoegankelijk voor mensen gemaakt en is omgebouwd tot 
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‘natuurwoning’. De woning is geschikt gemaakt als woonplaats voor vleermuizen, zwaluwen en uilen. De 

oevers van de vijver moeten een leefgebied worden voor amfibieën, water- en oevervogels en vlinders. 

 

4.3.3 factoren die het EVZ-beleid beïnvloeden 

In het vraaggesprek met Peter Bergakker (groenontwerper / planoloog bij de gemeente Hengelo 

(O)) is geprobeerd om zoveel mogelijk factoren die van invloed zijn of zijn geweest op het EVZ-beleid in 

Hengelo, boven water te krijgen. Waar mogelijk zijn hierbij voorbeelden gegeven. Volgens Bergakker is het 

natuurbeleid in Hengelo één groot succesverhaal. Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de 

factoren die tijdens het gesprek aan bod zijn gekomen. 

 

beleidsvoorbereiding 

Bij de beleidsvoorbereiding is gekeken naar de opzet van het beleid. Als basis voor het Groenplan 

2002-2005 zijn het Groenstructuurplan, een beheerplan en het Stadsecologische Structuurplan [Heesbeen, 

1995] genomen. De visie die hierin beschreven is, heeft geleidelijk aan vorm gekregen. 

Als voorbeeld voor de Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur (SEHS) in de nota uit 1995 is gekeken 

naar plannen voor de EHS en PEHS. Er is bij het vormgeven van de EHS op stadsniveau gebruik gemaakt van 

vrij algemene diersoorten. Bij het voorbereiden van het beleid is er in het kader van het Investerings-

programma Stedelijke Vernieuwing (ISV) voor Grootschalig Groen In en Om de Stad (GIOS) tussen Hengelo, 

Deventer, Enschede, Almelo en Zwolle overleg geweest over de aanpak van het beleid. Het ISV/GIOS is 

onderdeel van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening [VROM, 2001a]. 

Als basis voor het beleid is daarnaast gezocht naar gegevens over veelvoorkomende fauna in de 

stad. De gegevens over de verspreiding van de dieren in de stad kwamen van uit verschillende hoeken. Er 

zijn contacten met natuurverenigingen maar ook de buitenmedewerkers van de gemeente en bewoners 

hebben hun waarnemingen doorgegeven. Vooral de vogelwerkgroep en de vlinderbewonersgroep hebben 

een belangrijke bijdrage geleverd. Ook de amfibieënvereniging heeft inventarisaties gedaan waar de 

gemeente gebruik van gemaakt heeft. Daarnaast denkt de amfibieënvereniging mee over bijvoorbeeld het 

opheffen van barrières voor padden. Dit resulteerde in een amfibieëntunnel die zijn werk zo goed deed 

dat padden nu op zoek zijn naar nieuwe voortplantingsgebieden. Bij het zoeken naar nieuwe trekroutes is 

de populatie nu op een nieuwe barrière gestuit. 

De gemeente zelf heeft geen initiatieven ondernomen voor inventarisaties. Bij de ontwikkeling van 

de Roershoekvijver was dit ook niet van belang. Hier was voorheen een klein weitje. De situatie voor en na 

verschillen te veel. Gegevens over de bodemgesteldheid zijn bij de gemeente bekend. 

Aan de hand van het voorkomen van dieren is een opzet voor de verbindingszones gemaakt. 

Wanneer er zich grote knelpunten voordoen voor een diersoort, kiest men een andere diersoort als doel 

waarvoor de EVZ wel geschikt is. Knelpunten in bijvoorbeeld een lanenstructuur worden opgelost door 

bomen te planten (zowel in openbaar groen als (na overleg met bewoners) in particuliere tuinen). De 

knelpunten in de plaatselijke EHS zijn geïnventariseerd en weergegeven op een kaart in Natuurlijk Hengelo 

[Heesbeen, 1995]. De knelpunten worden gevormd door fysieke barrières zoals spoorwegen, snelwegen 

maar ook  open plekken in de SEHS. 

In ‘Natuurontwikkeling, een volwaardige vorm van stadsplanning’ [Bergakker, 1998] wordt gesteld 

dat de minimale breedte voor een EVZ ongeveer 28 meter is. Deze afmetingen zijn gebaseerd op de 

inrichtingseisen van onder andere vlinders en marterachtigen. De inrichtingseisen van diersoorten zijn door 

de jaren heen verzameld uit boeken, tijdschriften, wetenschappelijke artikelen etc.. In praktijk wordt deze 

brede strook ook geschikt gemaakt voor menselijke activiteit (wandelpaden). De druk op de natuur die zo 

ontstaat wordt niet meegenomen in het model van 28 meter. Bergakker geeft aan dat de dieren die hinder 
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ondervinden van de menselijke activiteit vooral in de schemer en ’s nachts leven; momenten dat de 

menselijke druk laag is. Daarbij worden de wandelpaden alleen waar nodig (sociale veiligheid) verlicht.  

In praktijk zijn er niet veel van deze (28 meter) brede zones. In het concept groenplan Hengelo 

2002-2005 worden groene wiggen beschreven (een groene lobstructuur) die vanuit het buitengebied de 

stad indringen. Alleen de groene wiggen voldoen aan die eis van 28 meter. Binnen de groene wiggen ligt 

vaak bebouwing. Daarmee behoren tuinen en sportvelden ook tot de groene wiggen. 

Het draagvlak voor EVZ en aanverwante activiteiten kwam niet vanzelf. Vooral in de beginperiode 

was er veel onbegrip bij steden- en wegenbouw. Door veel uit te leggen aan de hand van bijvoorbeeld het 

project Roershoekvijver, is er uiteindelijk wel draagvlak gekomen. Dit project liet zien dat verschillende 

functies (regenwaterbuffer en natuur) goed samen kunnen gaan. Nu zijn er ‘groene’ mensen vertegen-

woordigd in alle diensten die met groen te maken hebben. 

 

beleidsbepaling 

Het beleid is geïnitieerd door de ambtenarij en ingebracht in de politiek. De enige grote invloed 

vanuit de politiek was dat er in het beleid aandacht was voor wijkgericht werken. 

Uiteindelijk zijn de verbindingszones op twee niveaus geformuleerd (persoonlijke mededeling 

Bergakker). Een voor luchtgebonden soorten en een voor water en landgebonden soorten. Voor vogels 

betekent dit dat grote bomen de verbindingen vormen. Dit kan in de vorm van lanen (niet onderbroken) of 

in de vorm van groene stapstenen (grote bomen die boven de bebouwing uitsteken). 

 Om in de gaten te houden wat er allemaal is gerealiseerd, wat er gaande is en wat er nog moet 

gebeuren wordt de stand van zaken op kaarten bijgehouden. Er zijn drie kaarten. Één die de huidige 

situatie weergeeft, één die lopende projecten weergeeft en één die projecten voor de toekomst weergeeft. 

Wanneer projecten zijn gerealiseerd, is er vanuit de gemeente geen aandacht voor monitoring van het 

resultaat. Monitoringgegevens komen van natuur- en milieuverenigingen, natuur- en milieueducatie en 

buitenmedewerkers van de gemeente maar worden niet structureel op gemeentelijk niveau verzameld. 

Er is in de plannen geen sprake van evaluatie. Volgens Bergakker is deze evaluatie er onbewust wel 

doordat de ervaringen onderling worden overgedragen. Bij het waterschap is een verschuiving waar te 

nemen van onderhoud naar ecologie en bij de gemeente ontstaat steeds meer een overleg structuur tussen 

stadsontwikkeling en beheer. De afdeling beheer wordt betrokken bij het opstellen van plannen. Zij 

kunnen nu direct aangeven wat haalbaar is en wat niet. Deze overlegstructuur komt ook terug in het 

overleg met natuur- en milieugroeperingen en communicatie tussen politiek, ambtenarij en burgerij. Daar 

hoort ook de communicatie met het waterschap en de provincie bij. Bij de bepaling van het beleid wordt 

niet alleen gekeken naar de visie maar ook naar de haalbaarheid. Zo komen beleidsmakers en 

beleidsuitvoerders steeds dichter tot elkaar. Volgens Bergakker draagt een goede communicatie sterk bij 

aan het draagvlak voor het beleid. Door in de communicatie de SEHS op te hangen aan verhalen over 

dieren is het belang van de SEHS makkelijk te visualiseren.  

Groenprojecten zijn veelal geïntegreerd in woningbouwprojecten. Ze worden derhalve via deze 

projecten gefinancierd. Bij Weusthag (oud waterwingebied) kwam de financiering van GIOS-geld, van de 

verkoop van landgoed en van de IKEA, als compensatie voor de kap van populieren. Er wordt ook 

snippergroen verkocht aan bewoners. De gemeente probeert op door de verkoop van snippergroen 

duidelijkheid te scheppen over de besteding van tijd en geld voor beheer. Om in de toekomst meer geld 

vrij te krijgen is er iemand aangesteld om zich met subsidies bezig te houden. Zo wordt er gekeken naar 

subsidies van de EU, GIOS en werkeloosheidsprojecten. Daarnaast probeert de dienst Stedelijk Beheer en 

Ontwikkeling (SBO) geld vrij te krijgen in de gemeentelijke begroting om vrij te besteden aan groene 

projecten.  
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De tijdspanne waarbinnen de projecten uit de nieuwe plannen moeten zijn gerealiseerd, is 

gebaseerd op de politieke termijn (in dit geval 2002-2005). De inschatting is overigens gebaseerd op de tijd 

die nodig is voor de productie van de projecten (het aanpassen van inrichting). Daarna neemt de afdeling 

Beheer het over. 

 

beleidsuitvoering 

De betrokken medewerkers van de afdeling Beheer hebben in het verleden een cursus ecologisch 

beheer gevolgd om het beleid uit 1995 van de grond te krijgen. De Vlinderstichting geeft een enkele keer 

ook voorlichting. 

Naast de beheerders worden ook bewoners bij de realisatie van de SEHS betrokken. Om een 

bomenlaag te creëren voor de vogels in de stad worden gemeentelijke bomen gecombineerd met 

particulier groen. Oude bomen op particuliere terreinen worden door de gemeente gehandhaafd. 

Wanneer een wijk in een groene wig of anderszins binnen de SEHS valt, wordt getracht om ook particuliere 

tuinen een rol te geven. Zo biedt de gemeente aan bewoners van nieuwbouwwijken bomen en heggen 

aan wanneer dit binnen het beeld van de SEHS past. 

Het groen in de stad bestaat uit een samenvoeging van gemeentelijk en particulier groen. 

Bergakker ziet de stad als één groot natuurgebied. Er leven volgens Bergakker zo’n 150 diersoorten. De 

gemeente besteedt veel aandacht aan het verspreiden van deze visie. Daartoe worden er lezingen 

gehouden over het dierenleven in de stad en worden er folders uitgegeven. 

Ondanks de inzet van de gemeente wordt de druk vanuit de stad op het groen steeds groter. Door 

de stedelijke uitbreiding is er geen zekerheid voor het handhaven van bestaand groen. Het groen blijft een 

‘kneedbaar’ product dat door de dynamiek van de stad steeds onder druk blijft staan. Het is uiteindelijk de 

politiek die beslist over het lot van het stedelijk groen. Dit komt onder andere tot uiting in de groene 

wiggen. Deze zijn een samenspel van particuliere tuinen, bermen, sportvelden, etc. Het is daarmee niet 

duidelijk te bestempelen als groen gebied. Hierdoor zijn ze vatbaar voor versnippering. Een harde structuur 

zoals een park is houdbaarder door een duidelijke afbakening (grenzen van het park) en een duidelijke 

functie (recreatie en natuur). 

In een van de groene wiggen ligt een eiken populierenbosje met ernaast een voetbalvereniging. 

Omdat op de plaats van een van de oefenveldjes van de vereniging een asielzoekerscentrum komt is men 

op zoek naar een nieuwe locatie voor het oefenveldje. Een aangewezen plaats daarvoor is het bosje. Het 

bosje echter, herbergt een groot aantal vogelsoorten (waarneming medewerker beheer). Een andere 

illustratie van bedreiging is een klein meertje in het noorden van de stad, volgens Bergakker het mooiste 

plekje van Hengelo en een meertje met hoge natuurwaarde. Dit meertje wordt bedreigd door de aanleg 

van een nieuwe weg. De weg is zonder overleg met de stadsecoloog dwars door het meertje geprojecteerd. 

De stadsecoloog moet nu actie ondernemen om een ander tracé doorgevoerd te krijgen. 

 

beleidsevaluatie 

Van de bestaande plannen heeft geen evaluatie plaatsgevonden. Voor het nieuwe plan is een 

tijdslimiet vastgesteld. In 2005 wordt dat plan bijgesteld. Het is niet duidelijk of er voorafgaand aan de 

bijstelling een evaluatie op papier komt. 
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4.3.4 samenvatting Hengelo 

In tabel 4.4 is en een opsomming weergegeven van de belangrijkste factoren die het beleidsproces 

beïnvloeden. 

 

 

Tabel 4.4 

De belangrijkste factoren die het EZV-beleidsproces in Hengelo beïnvloeden. 

 

BeleidsvoorbereidingBeleidsvoorbereidingBeleidsvoorbereidingBeleidsvoorbereiding    ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

overleg met andere steden Er is met steden in de omgeving gesproken over aanpak 

van het beleid en onderlinge afstemming 

dieren als uitgangspunt Er is gekozen om dieren als uitgangspunt te gebruiken 

voor het beleid. Er zijn hierbij geen hoge doelen gesteld. 

Er is van soorten uitgegaan die al in de stad aanwezig 

waren. 

samenwerking met natuurverenigingen Natuurverenigingen hebben gegevens over het voor-

komen van soorten ter beschikking gesteld. De natuur-

verenigingen deken ook mee over oplossingen voor 

knelpunten in de SEHS. 

geen gecoördineerde inventarisatie Vanuit de gemeente is geen initiatief voor inventarisatie 

van stadsnatuur. Buitenmedewerkers dragen wel een 

steentje bij.  

knelpunten geïnventariseerd op basis van 

fysieke barrières.  

De knelpunten in de SEHS die bestaan uit fysische 

barrières.  

oplossingsrichting knelpunten bepaald Er is voor de knelpunten een oplossingsrichting bepaald. 

Deze varieert van het planten van bomen tot het 

verranderen van de doelsoort (bijvoorbeeld van kleine 

zoogdieren naar vogels). 

nagedacht over inrichting EVZ Aan de hand van eisen die dieren stellen aan hun 

omgeving is bepaald hoe de EVZ er uit moeten komen te 

zien. Er is daarbij geen rekening gehouden met recreatie-

druk. Er is onderscheid gemaakt tussen lucht en landge-

bonden soorten. 

geen draagvlak bij steden en wegenbouw. In het begin heerste het idee dat ecologie en steden en 

wegenbouw niet samen konden gaan. Door veel 

uitleggen is dit beeld nu bijgesteld. 

particuliere grond valt binnen de SEHS Tot de SEHS behoren ook particuliere tuinen. De 

gemeente heeft weinig grip op de inrichting hiervan. 

BeleidsbepalingBeleidsbepalingBeleidsbepalingBeleidsbepaling    ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

overzicht stand van zaken op kaarten Om de stand van zaken weer te geven wordt op drie 

kaarten aangegeven wat er gerealiseerd is, wat er gerea-

liseerd wordt en wat de plannen voor de toekomst zijn. 
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Vervolg tabel 4.4 

    

    

geen monitoring in plannen De gemeente zelf heeft in de plannen geen aandacht 

voor monitoring van de projecten. Alle monitoring-

gegevens komen van de natuurverenigingen. 

geen sprake van evaluatie in de plannen  Mondelinge overdracht en persoonlijke ervaring zijn de 

basis voor het bijsturen van plannen. 

overleg met beheerafdeling over de invulling 

van nieuwe plannen (GGP 2002-2005) 

Er is overleg met de beheerafdeling over de haalbaarheid 

van plannen en de bijbehorende aanpak. 

communicatie naar bewoners en politiek Middels lezingen en folders wordt gecommuniceerd over 

de invulling van het beleid.  

integratie groenprojecten in bestaande 

projecten (bijvoorbeeld woningbouw) 

De financiering van groenprojecten wordt ingebed in 

bestaande projecten.  

aanstelling medewerker subsidies Er is speciaal iemand bezig met het zoeken naar 

financieringsmogelijkheden om losse projecten een kans 

te geven  

tijdsinschatting voor realisering projecten is 

gebaseerd op productie 

Er wordt alleen geschat hoelang het duurt om de 

inrichting rond te krijgen. Er wordt niet gekeken naar de 

verdere ontwikkeling van een project. 

BeleidsuitvoeringBeleidsuitvoeringBeleidsuitvoeringBeleidsuitvoering    ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

medewerkers beheer hebben cursus ecologisch 

beheer gevolgd. 

Bij de start van het beleid is er eenmalig een cursus 

ecologisch beheer voor beheerders en buitenmede-

werkers geweest. Er is later nog een lezing door de 

vlinderstichting gehouden. 

bewoners worden bij de inrichting van de 

SEHS betrokken 

Er worden heggen en bomen aan bewoners aangeboden 

wanneer dit binnen het beeld van de SEHS past. Oude 

bomen op particuliere grond worden door de gemeente 

behouden. 

het groen binnen de gemeente heeft geen 

vaststaande status. 

Het lot van het groen in de stad is afhankelijk van de 

politieke besluitvorming. Het groen staat continue onder 

druk van de stad 

groenuitgifte aan bewoners De gemeente verkoopt snippergroen aan particulieren 

om duidelijkheid te scheppen en structuur aan te 

brengen. Daarnaast is het een middel om geld binnen te 

krijgen en te besparen (beheerkosten). 

BeleidsevaluatieBeleidsevaluatieBeleidsevaluatieBeleidsevaluatie    Toelichting Toelichting Toelichting Toelichting     

geen evaluatie In het huidige beleid is geen sprake van evaluatie. In het 

conceptplan (GGP 2002-2005) wordt gesproken over 

evaluatie en bijsturing.  
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4.3.5 conclusies 

In Hengelo is veel nagedacht over de opzet van een SEHS en de invulling hiervan. Diverse projecten 

hebben het daglicht gezien en er staan verschillende projecten op stapel. In het door stedelijk beheer 

geschreven conceptplan (GGP 2002-2005) wordt een overzicht gepresenteerd van de stand van zaken. De 

status van de plannen wordt weergegeven door aan te geven hoe het staat met de uitvoering, wie de 

initiatiefnemer is en wie de financiers zijn. De werking van de EVZ wordt alleen in de ontwerpfase 

besproken. Deze theoretische beschouwing is gebaseerd op een uiteenlopende keur aan artikelen, boeken 

en adviezen. De gerealiseerde projecten worden niet structureel op initiatief van de gemeente 

gemonitored. 

De samenwerking tussen beheerders en ontwerpers is in de loop van de tijd steeds beter 

geworden. De communicatie tussen de afdeling groen en de afdeling stedenbouw kan verbeterd worden. 

Tussen deze afdelingen vindt blijkbaar weinig overleg plaats. 

In Hengelo is het opvallend dat de stadsnatuur niet ophoudt bij de gemeentegrond. De natuur in 

de stadstuinen wordt nadrukkelijk betrokken in de SEHS. De gemeente werkt hier actief aan mee door bij 

nieuwbouwwijken bomen en heggen aan bewoners aan te bieden. 

Gemeentelijk snippergroen wordt zoveel mogelijk van de hand gedaan om duidelijkheid te 

scheppen over de besteding van beheergelden. De grip op dit groen wordt op deze manier uit handen 

gegeven. 

Om een constante en voldoende geldstroom binnen te krijgen heeft de afdeling groen van 

stedelijk beheer en ontwikkeling (SBO) een subsidiemedewerker aangesteld. Deze medewerker houdt in de 

gaten waar mogelijkheden liggen voor financiering van de projecten. 

Over het algemeen is te zeggen dat de positieve indruk over het EVZ-beleid in Hengelo dat 

Bergakker schetst - één groot succesverhaal - niet volledig is. Er zijn naast succesverhalen ook punten waar 

de gemeente Hengelo knelpunten in het beleid heeft. Met name in de communicatie binnen de gemeente 

is nog vooruitgang te boeken. 

 

 

4.4 Utrecht 

 

De stad Utrecht bevindt zich op een knooppunt van verschillende bodemstructuren. Ten 

zuidwesten domineert het rivierkleilandschap, ten noordoosten ligt de Utrechtse heuvelrug (zandgronden), 

in het noorden en noordwesten liggen de veengebieden en plassen. Omdat Utrecht een oude stad is (de 

Romeinen hebben Utrecht haar naam gegeven), heeft de stad een zeer compacte binnenstad. De wijken 

eromheen variëren in ouderdom van 19e eeuw tot op heden. De verschillende tijdvakken brengen een 

verschillende ruimtelijke invulling met zich mee die doorwerken in de hoeveelheid groen in de stad. Zo 

brengt de compacte hoogbouw van eind jaren zeventig en de jaren tachtig veel groen met zich mee 

(bijvoorbeeld de wijk Overvecht) terwijl de arbeidersbuurten van eind 19e eeuw en begin 20e eeuw weinig 

groen ter beschikking hebben. De woonwijken uit de jaren zeventig en de duurdere wijken uit de jaren 

negentig hebben daarentegen veel groen in de omgeving. 

In navolging van het landelijke en provinciale natuurbeleid is in de gemeente Utrecht de 

stadsnatuur onder de loep genomen en gekeken naar de mogelijkheden om natuur in de stad een 

duurzamer te maken. De gemeente Utrecht ontwikkelde naar aanleiding van het groenstructuurplan 

[Gemeente Utrecht, 1990] een Ecologische Infrastructuur (EIS) voor de stad Utrecht [Gemeente Utrecht, 

1997]. De ruim honderd knelpunten in de EIS zoals beschreven in de groene webprojecten (zie paragraaf 
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4.4.1) moeten door een goede uitvoering van het beleid worden opgelost en zijn beschreven in de ‘Het 

Groene Web Project’ [Gemeente Utrecht, 1997]. Deze knelpunten bestaan uit duikers in water, steile 

oevers, gebrek aan groen of kruidlagen, gebrekkige verbindingen tussen de grotere groenstructuren, etc.. 

De EVZ tussen de parken onderling en tussen de groenstructuren binnen en buiten de stad zijn 

weergegeven in figuur 4.2. De kaart geeft de stad weer met daarin aangegeven de groene en blauwe 

structuren die samen de EIS vormen. Tevens is de provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS) in de 

omgeving van de stad Utrecht weergegeven (gearceerd). 

 

 

 

Figuur 4.2 

Wensstructuur van de Ecologische Infrastructuur (EIS) van de gemeente Utrecht opgesplitst in 

landgebonden structuur, water en waterbegeleidende structuur en de provinciale ecologische structuur. 

(Bon: “Stadsnatuur voor Utrecht”, kaart 7, [Gemeente Utrecht, 1999]) 

 

 

4.4.1 beleidsdocumenten 

Utrecht heeft een lange geschiedenis van beleidsdocumenten met betrekking tot het groen in de 

stad. De stukken die een belangrijke invloed hebben op het huidige beleid zijn het Groenstructuurplan 

[Gemeente Utrecht, 1990], de nota Recreatief Perspectief [Gemeente Utrecht, 1997] en de Kadernota 

Stadsnatuur [Gemeente Utrecht, 1998] en de nota Stadsnatuur voor Utrecht [Gemeente Utrecht, 1999b]. 

Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende nota’s. 
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Tabel 4.5 

Overzicht van de belangrijkste gemeentelijke nota’s met betrekking tot ecologische verbindings-

zones.met een korte weergave van de inhoud 

 

Gemeentelijke nota’sGemeentelijke nota’sGemeentelijke nota’sGemeentelijke nota’s    Auteur(s)Auteur(s)Auteur(s)Auteur(s)    InhoudInhoudInhoudInhoud    

Groenstructuurplan uit (1990) Dienst Openbare Werken, 

afdeling Openluchtrecrea-

tie en Groenvoorziening 

Overzicht openbaar groen 

Planningsrichting openbaar groen 

Nota Recreatief perspectief (1997) Gemeente Utrecht Planningsrichting recreatief groen 

Het Groene Web Project (1997) Dienst Stadsontwikkeling, 

afdeling Milieu en Duur-

zaamheid 

Inventarisatie knelpunten EIS 

Beschrijving projecten oplossen 

knelpunten EIS 

Kadernota Stadsnatuur (1998) Dienst Stadsbeheer 

Dienst Stadsontwikkeling 

Overzichtsnota natuurbeleid stad 

Utrecht. 

Scheppen van samenhang tussen 

het groen in de stad. 

Nota Stadsnatuur voor Utrecht (1999) Dienst Ruimtelijke Orde-

ning 

Dienst Stadsbeheer    

Uitwerking en realisatie EIS voor 

Utrecht 

Openbaar groenprogramma 2000-

2005 (2000) 

Dienst Stadsontwikkeling 

Dienst Stadsbeheer 

Overzicht natuurprojecten 2000-

2005 

 
 

In het Groenstructuurplan wordt een beleidskader geschetst en een planningrichting gegeven voor 

het openbaar groen. Het plan geeft in hoofdlijnen de ecologische betekenis van het groensysteem in de 

stad. Met betrekking tot ecologische verbindingszones wordt aangegeven dat gestreefd moet worden naar 

verbreding van de groene aders ter versterking van de ecologische waarden. In het plan worden 

verschillende projecten beschreven die tot doel hebben de natuur buiten de stad te verbinden met de 

natuur binnen de stad. De groene verbindingen zijn uitgewerkt op kaarten en tot op wijkniveau 

beschreven.  

In 1997 worden naar aanleiding van het groenstructuurplan in de nota Het Groene Web Project 

[Gemeente Urecht, 1997a] de knelpunten in de ecologische infrastructuur van de stad Utrecht in kaart 

gebracht (ruim 100 knelpunten). In de nota wordt een termijn gesteld (voor 2010) voor het oplossen van de 

knelpunten. In de groene webprojecten wordt beschreven hoe deze knelpunten kunnen worden opgelost. 

Er is voor de groene webprojecten jaarlijks fl. 400.000 (~€ 180.000) gereserveerd. 

In de nota Recreatief Perspectief [Gemeente Utrecht1997] wordt aangegeven welk groen in de stad 

een recreatieve functie krijgt. 

In 1998 trad de Kadernota Stadsnatuur in werking. De nota is opgesteld in een samenwerkings-

verband tussen de Dienst Stadsbeheer (DSB) en de Dienst Stadsontwikkeling (DSO). Een van de 

doelstellingen is “het scheppen van een dusdanige samenhang tussen groene plekken in de stad dat een 

goed functionerende ecologische infrastructuur in een tiental jaren bereikt kan worden”. De nota bevat 

vier bijlagen: Een kensoortenlijst (beschrijving van planten en dieren in Utrecht), waarderingsmethode 

stedelijke natuur, een stedelijke inventarisatiemethodiek en natuur voor de stad Utrecht (voorbeeldenboek 

ter ondersteuning van de bestuurlijke en maatschappelijke dialoog gericht op beleving). De nota 

overkoepelt de groene webprojecten door deze op te nemen in het totale natuurbeleid voor Utrecht. 
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In 1999 geven de DSB en de DSO van de gemeente Utrecht, opdracht aan IBN-DLO en Arcadis 

Heidemij Advies, om een plan uit te werken voor de realisatie van de ecologische infrastructuur (EIS) in 

Utrecht. Als een van de nevendoelen moet het plan antwoord geven op de vraag of en zo ja welke 

gebieden met elkaar moeten worden verbonden. In combinatie met de groene webprojecten komt deze 

nota enigszins vreemd over omdat de groene webprojecten zelf uit 1997 stammen. Bij die projecten wordt 

al een oplossingsrichting gegeven. In de nota worden de groene webprojecten gebruikt als uitgangspunt 

voor een verdere uitwerking van de EIS. Verder worden in de nota prioriteiten in aanpak gesteld. Bij de 

prioritering wordt het volgende principe gehanteerd: “veiligstellen en versterken van die onderdelen die 

onder druk staan, vervolgens aansluiten op de omgeving en tot slot het realiseren van overige 

verbindingen.” (pag. 57). Er wordt bepaald welke knelpunten als eerste aandacht verdienen en hoe deze 

het best kunnen worden verholpen. Daarbij wordt gebruik gemaakt natuurdoeltypen en doelsoorten om 

het gewenste resultaat gestalte te geven. 

In 1999 wordt ook de stand van zaken omtrent de groene webprojecten beschreven [gemeente 

Utrecht, 1999b]. Er wordt kort geëvalueerd wat er gerealiseerd is en wat niet. Verder wordt aangegeven 

welke projecten voor 1999 en 2000 staan gepland. 

Ten slotte is in 2000 het Openbaar Groenprogramma 2000-2005 gepresenteerd. Dit programma 

geeft een overzicht van projecten tot 2005 waar financiële dekking voor is. Tot deze projecten behoren 

veel groene webprojecten. 

 

4.4.2 ecologische verbindingszones 

De knelpunten die in de bovenstaande stukken staan beschreven alsmede de projecten die moeten 

leiden tot de oplossing van de knelpunten zijn talrijk. In de verschillende nota’s wordt veelvuldig gesproken 

over ecologische infrastructuur en verbindingszones. Er zijn te veel knelpunten en projecten (ongeveer 100) 

om ze allemaal te bespreken. Het EVZ-beleid wordt daarom geanalyseerd aan de hand van een aantal 

voorbeeldprojecten. 

De EIS is op verschillende kaarten vastgelegd. Op de kaart van het Groenstructuurplan wordt 

aangegeven waar de huidige groenstructuren zijn gesitueerd. Daarnaast worden geplande activiteiten 

weergegeven. Bij de Kadernota Stadsnatuur ook wordt aangegeven wat de wenselijke situatie is. De 

wenselijke situatie is een netwerk van verbindingen die dertig meter breed zijn en maximaal 400 meter uit 

elkaar liggen. De reden voor deze afstanden is dat zo de dieren die in de verbindingen leven de 

mogelijkheid krijgen om door te dringen in de stadstuinen (persoonlijke mededeling Schildwacht). De nota 

Stadsnatuur voor Utrecht bevat een kaart waarop de knelpunten uit het groene web worden weergegeven. 

Op de kaart wordt ook aangegeven om wat voor knelpunten het gaat (wegen of open plekken in de 

groenstructuur). 

De goene webprojecten beschrijft projecten ter verbetering van de ecologische infrastructuur. Deze 

projecten zijn in de nota Stadsnatuur voor Utrecht bijeengebracht in verschillende modellen. Zo zijn er 

model Bermpje, Icarusblauwtje, Kamsalamander, Hermelijn en Rietzanger. Deze modelsoorten staan voor 

een hele groep soorten die waarde hechten aan dezelfde natuurwaarden als de modelsoort. De modelsoort 

(lees ook gidssoort) is daarom meestal een veeleisende soort. Overigens zijn dezelfde modelsoorten, terug 

te vinden in de provinciale plannen [Provincie Utrecht, 1994]. 

Naast de groene webprojecten wordt in de nota Stadsnatuur voor Utrecht aandacht besteed aan de 

‘groene lobben’ die de stad binnendringen vanuit het buitengebied. Per lob is een ontwikkelingsrichting 

uitgewerkt die er voor moet zorgen dat de natuur van buiten de stad in contact komt te staan met de 

natuur in de stad. Een samenvatting van de projecten staat beschreven op pagina 54-56 van de nota 

Stadsnatuur voor Utrecht [Gemeente Utrecht, 1999b]. Als prioriteit worden de ‘kerngebieden’ beschreven. 
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Op de tweede plaats staan de ‘groene lobben’. Vervolgens worden ecopoorten genoemd (gebieden die er 

voor moeten zorgen dat de natuur van buiten de stad de mogelijkheid heeft om binnen te dringen). Ten 

slotte worden nieuw te ontwikkelen kerngebieden en verbindingen tussen kerngebieden, ecopoorten en 

groene lobben genoemd. Ondanks deze prioritering maakt een rapport over de stand van zaken rond de 

groene webprojecten melding van projecten ter verbinding van kerngebieden. Een voorbeeld hiervan is de 

verbinding tussen de Louis Bouwmeesterlaan en de Minstroom.Voor de projecten voor 1999 en 2000 wordt 

de verbinding tussen de Achillesdreef en Fort Blauwkapel genoemd.  

 

Om de succes en faalfactoren in het beleid duidelijk te krijgen is met Peter Schildwacht van de 

Dienst Stadsontwikkeling (DSO afdeling Milieu en Duurzaamheid) een vraaggesprek gehouden over de 

factoren die het beleidsproces hebben beïnvloed. Om richting te geven aan het gesprek is gevraagd om 

een paar projecten te noemen waarin succes en faalfactoren duidelijk naar voren komen. Schildwacht gaf 

aan dat het project aan de Louis Bouwmeesterlaan een geslaagd project is. Minder geslaagd zijn het 

project Vechtoevers en Bedrijventerrein Overvecht Noord. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van 

de drie hierboven genoemde projecten. 

 

Project Natuur in de Buurt aan de Louis Bouwmeesterlaan (groene web): Dit project (zie figuur 4.3) 

is opgezet in samenspraak met bewoners. Het initiatief ligt bij DSO. De knelpunten voor de natuur bij de 

Louis Bouwmeesterlaan zijn twee duikers (onder de Louis Bouwmeesterlaan) en het ontbreken van 

natuurvriendelijke oevers. Door faunapassages onder duikers aan te leggen en de oevers 

natuurvriendelijker te maken wordt het gebied beter toegankelijk voor kleine zoogdieren en amfibieën 

[Gemeente Utrecht, 1997a]. 

 

 

  

 

Figuur 4.3 

Project Natuur in de Buurt aan de Louis Bouwmeesterlaan. 

EZV in de Louis Bouwmeesterlaan. De beschoeiïng is van de oever verwijderd en er is een brede 

zone groen aangelegd (foto links). Een duiker onder de Louis Bouwmeesterlaan (foto rechts) is voorzien 

van een faunapassage. (foto's D. Muller) 

 

 

Project Zuilense Vechtoever (stadsnatuur voor Utrecht): Het project Zuilense Vechtoever (zie figuur 

4.4) betreft de herinrichting van de groenzoom langs de Vecht tussen de Marnixbrug en de dorpskern van 
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Oud Zuilen. Het probleem in het gebied is tweeledig. Het gebied wordt ervaren als sociaal onveilig en het 

gebied heeft nog niet de in de Kadernota Stadsnatuur aangewezen ecologische functie.  

In de gewenste situatie krijgt de Vecht natuurvriendelijke oevers, komt er een fietsverbinding en 

worden er sociaal veilige routes gecreëerd door de groenzoom. Er is gekozen voor een invulling waarbij er 

poelen gemaakt worden in combinatie met een boomgaard, begrazingsweide, zitplekken en een 

hortensiatuin [Gemeente Utrecht, 2000]. 

 

 

  

 

Figuur 4.4 

Project de Zuilense Vechtoever. 

In dit project wordt de stad met het buitengebied verbonden. De oever is voorzien van een aantal 

poelen (foto's links en rechts). De zone beslaat een vrij breed stuk dat voorzien is van een fietspad. De 

beide foto’s zijn gemaakt in de zomer van 2002 (foto's D. Muller). 

 

Project Bedrijventerrein Overvecht: De initiatiefnemer van dit project is Economische Zaken (EZ). 

Het terrein is niet opgenomen in het bestaande bestemmingsplan. Via een artikel 19 procedure heeft de 

bouw toch plaats kunnen vinden. Bij de invulling van het terrein is vastgelegd hoeveel groen er op het 

terrein aanwezig zou zijn. 

 

4.4.3 factoren die het EVZ-beleid beïnvloeden 

Aan de hand van de bovenstaande projecten is tijdens het gesprek met Schildwacht ingegaan op de 

factoren die het EZV-beleid in de stad Utrecht beïnvloeden. 

 

beleidsvoorbereiding 

Tijdens de beleidsvoorbereiding is informatie verzameld die volgens Schildwacht nodig is het beleid 

goed vorm te kunnen geven. Hiervoor is contact opgenomen met IBN-DLO (Alterra), Rijkswaterstaat in 

Delft, de universiteiten van Leiden en Utrecht en met verschillende andere gemeenten. De informatie die 

zo verzameld is over de aanpak en de inrichting van EVZ, is samengevat in een intern rapport. In dit 

rapport miste veel informatie (over bijvoorbeeld de werking van EVZ). Op basis van gesprekken met 

deskundigen van bovengenoemde instituten is bepaald hoe de ecologische infrastructuur er uit moest 

komen te zien. 

De ideeën die in het interne rapport staan beschreven botsen met de ideeën van de afdeling 

Ruimtelijke Ordening (DSO Stedenbouw en Monumenten). De EVZ worden door de DSO afdeling 

Stedenbouw en Monumenten als een belemmering gezien voor de multifunctionaliteit van het groen. 
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Voor het goed opzetten van een EVZ is het volgens Schildwacht nodig om informatie te hebben 

over de verspreiding van flora en fauna, inrichtingseisen voor fauna en benodigde oppervlakten. Ondanks 

het belang van het hebben van gegevens over verspreiding, heeft het bepalen van de nulsituatie bij de drie 

beschreven projecten niet plaats gevonden. Er was geen geld beschikbaar voor gedegen inventarisatie van 

flora, fauna en fysisch geografische waarden in de stad. De potentie van het groen is bepaald aan de hand 

van expert opinions van wijkopzichters en stadsecologen. 

Voorafgaand aan het EVZ-beleid zijn de knelpunten in de EIS bepaald. Er is daarbij vooral gekeken 

naar fysieke barrières voor de mogelijk aanwezige fauna. 

 

beleidsbepaling 

Het hoofddoel van het beleid is het leveren van een bijdrage aan het vergroten van de 

leefbaarheid van de stad. Een van de subdoelen is het vergoten van de soortendiversiteit in de stad. Dit 

geldt zowel voor de ‘aaibare’ als de minder ‘aaibare’ soorten. Daarbij wordt uitgegaan van soorten die tot 

de verbeelding spreken. Deze (model-)soorten staan model voor een grote groep soorten. Wanneer 

inrichting goed is voor de ‘aaibare’ (model-)soorten is deze ook geschikt voor veel minder ‘aaibare’ soorten. 

Voor de inrichting is verder uitgegaan van natuurdoeltypen. De natuurdoeltypen zijn vastgesteld in 

samenhang met de ligging van het gebied (natte of droge natuur). 

Bij het bepalen van het beleid zoals neergelegd in de Kadernota Stadsnatuur zijn gaandeweg 

steeds meer mensen betrokken. De ruwe visie door DSO gemaakt wordt steeds verfijnder door de 

betrokkenheid van de DSB en natuur- en milieuorganisaties. Met de betrokken diensten (DSO en DSB) is er 

een platform opgericht voor interactie tussen de gemeente en georganiseerde belanghebbenden. Dit 

overleg, MAGIE (Milieu AdviesGroep Infrastructuur en Ecologie), vindt eens per zes weken plaats. In de 

MAGIE zitten vertegenwoordigers van de Dienst Stadsbeheer, Dienst Stadsontwikkeling en het Platform 

Utrechtse natuur- en milieu groepen (PLU). Dankzij dit overleg is er een goede uitwisseling van kennis en 

wordt er draagvlak gecreëerd voor het te voeren beleid (persoonlijke mededeling Schildwacht). 

Wanneer het gaat om ecologische verbindingszones zijn de doelen en inrichting vastgesteld aan de 

hand van drie nota’s die het groen in de stad aangaan. Een nota voor natuur, recreatie en natuurbeleving. 

Deze nota’s sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Bij het project Zuilense Vechtoever is er naar een 

compromis gezocht tussen recreatie en natuur. Bij het project aan de Louis Bouwmeesterlaan was er geen 

sprake van recreatiedruk. Hier was dus geen sprake van een conflict tussen de nota’s over recreatie en 

natuur. 

Het beleid met betrekking tot de EVZ in Utrecht is niet vastgelegd in het bestemmingsplan van de 

stad en geniet dan ook geen wettelijke (beschermde) status. De ruimtereserveringen die gedaan zijn voor 

EVZ kunnen dan ook gebruikt worden voor andere activiteiten (bijvoorbeeld bebouwing). De belangrijke 

kerngebieden (gebieden met hoge natuurwaarde) zijn wel opgenomen in het bestemmingsplan. 

Bij de groene webprojecten is er sprake van evaluatie en monitoring. Binnen het budget voor de 

groene webprojecten is hiervoor geld gereserveerd. Buiten de groene webprojecten is er geen budget voor 

monitoring. Over de grotere lopende projecten wordt aan de raad gerapporteerd. De gemeenteraad kan 

indien gewenst ook om een evaluatie van het beleid vragen. Zolang dit niet gebeurt wordt er aan 

beleidsmonitoring geen aandacht besteed. Intern is er wel aandacht voor procesevaluatie. Aan de hand van 

deze evaluaties wordt intern het beleid bijgestuurd. Vaak komt dit echter niet voor omdat dit veel tijd kost. 

De tijdspanne voor het beleid is gebaseerd op de politieke ambtstermijn. Om aan deze wens te 

voldoen is een jaarlijks budget van € 20 miljoen nodig. Het huidige beleid, beschreven in de Kadernota 

Stadsnatuur [gemeente Utrecht, 1998], loopt voor een periode van 15 jaar (tot 2013). Omdat het budget 
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niet beschikbaar is, kunnen de in de kadernota gestelde doelen niet binnen de gestelde tijd gerealiseerd 

worden. 

 

beleidsuitvoering 

Bij de uitvoering van de plannen zijn veel verschillende partijen betrokken. Voor de uitvoering van 

de projecten is geen duidelijke standaard structuur aanwezig. Het initiatief ligt bij verschillende partijen. 

DSO bij de Louis Bouwmeesterlaan, het wijkbureau bij de Vechtoevers en EZ bij bedrijventerrein Overvecht. 

Daarbij is er een groot verloop van mensen. Een slechte kennisoverdracht en gebrek aan opleiding is een 

bijkomend probleem. Door het grote aantal betrokken instanties en verloop van mensen loont het niet om 

mensen op te leiden. Door het aantal betrokkenen is het ook moeilijk overzicht te houden. In het verleden 

had de wijkopzichter overzicht over de projecten die in de wijk worden uitgevoerd. Tegenwoordig is het 

takenpakket van de wijkopzichter dusdanig gekrompen dat het houden van toezicht op de uitvoering geen 

hoofdtaak meer is. 

De uitvoering van een project is verder afhankelijk van de tijd en het geld die beschikbaar zijn voor 

de uitvoering. Het is moeilijk om voorafgaand aan een project in te schatten hoeveel geld en tijd er nodig 

is voor de uitvoering van het project. Dit leidde regelmatig tot onvolkomenheden in de uitvoering. Zo kan 

er te weinig geld voorhanden zijn voor een volledige uitvoering. 

Er vindt weinig evaluatie plaats van de projecten. De uitvoerende dienst heeft de controle over het 

project. De dienst heeft mandaat tot bijsturing. Zoals eerder genoemd worden er bij grotere projecten 

tussenrapportages gemaakt die naar de gemeenteraad gaan. Deze rapportages zijn echter niet vastgelegd 

in beleidsplannen. 

 

beleidsevaluatie 

Zoals hierboven vermeld is er niet veel aandacht besteed aan beleidsevaluatie. Nulmeting 

ontbreken en monitoring (inventarisatie) gegevens zijn slechts sporadisch aanwezig. Om een beknopt beeld 

te krijgen over welke factoren de belangrijkste succes en faalfactoren zijn in het beleid, is Peter Schildwacht 

gevraagd naar zijn mening. 

Als belangrijkste succesfactor noemt hij het overleg tussen natuur en milieugroepen en de 

gemeente (MAGIE-overleg). Het overleg draagt in belangrijke mate bij aan het contact met de achterban. 

Dit overleg heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het goede verloop van de projecten. 

Soms heeft een factor positieve kanten maar is het voor verbetering vatbaar. Bij nieuwe ruimtelijke 

ordening plannen wordt de stadsecoloog uitgenodigd om aan tafel te komen voor overleg. Dit kan als een 

succes worden gezien. De invloed van de stadsecoloog op deze plannen is echter gering. Er is een 

voortdurende strijd binnen de DSO tussen de afdeling milieu en duurzaamheid en de afdeling stedenbouw 

en monumentenzorg over de invulling van het bestemmingsplan.  

Als grootste faalfactor noemt Schildwacht de organisatie van het gemeentelijke apparaat. Diensten 

werken niet met elkaar maar tegen elkaar en er is geen heldere aansturing van de uitvoerende diensten. 

 

4.4.4 samenvatting Utrecht 

In tabel 4.6 is een opsomming weergegeven van de belangrijkste factoren die het beleidsproces 

beïnvloeden. 
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Tabel 4.6 

De belangrijkste factoren die het EZV-beleidsproces in Utrecht beïnvloeden. 

 

Beleidsvoorbereiding:Beleidsvoorbereiding:Beleidsvoorbereiding:Beleidsvoorbereiding:    Toelichting Toelichting Toelichting Toelichting     

geen nulsituatie bepaald  Door geldgebrek is er geen gedegen inventarisatie 

geweest van flora, fauna en fysisch geografische waarden 

veel basis informatie ontbreekt over werking 

en aanpak van EVZ  

De wetenschappelijke basis over werking en beste aanpak 

van EVZ in stedelijk gebied laat veel te wensen over. 

knelpunten geïnventariseerd op basis van 

fysieke barrières.  

Voor een analyse van knelpunten in de EIS is gekeken 

naar fysieke barrières. Er is niet gekeken naar barrières 

voor  aanwezige flora en fauna. 

overleg met natuur en milieu organisaties 

(MAGIE) 

Door overleg met natuur- en milieuorganisaties is goede 

uitwisseling van kennis en wensen mogelijk. 

BeleidsbepalingBeleidsbepalingBeleidsbepalingBeleidsbepaling    ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

frictie DSO milieu en duurzaamheid en DSO 

stedenbouw en monumenten.  

Door tegenstrijdige belangen m.b.t. inrichting van 

stedelijk gebied ontstaat soms frictie. Plannen zijn niet 

altijd goed op elkaar afgestemd. 

goede samenwerking DSB en DSO bij de 

bepaling van het beleid. 

Bij opzetten van het beleid (Kadernota Stadsnatuur) is  

tussen DSB en DSO veel overleg geweest. Zo is een goed 

beeld ontstaan van mogelijkheden (DSB), wensen (DSO). 

inspraak van DSO in de ruimtelijke ordening 

heeft weinig effect. 

Bij ruimtelijke ordeningsplannen wordt stadsecoloog 

betrokken. Invloed van de stadsecoloog is echter gering 

waardoor een enigszins scheve verhouding ontstaat. 

monitoring en evaluatie vastgelegd voor 

groene webprojecten.  

Bij schrijven groene webprojecten is direct rekening 

gehouden met monitoring en evaluatie. Projecten zijn 

goedgekeurd en  er is geld voor gereserveerd. 

geen monitoring in de plannen opgenomen bij 

andere projecten dan de groene 

webprojecten. 

In de andere beleidsplannen is geen monitoring 

opgenomen. Het gevolg is dat er bij projecten die voort-

vloeien uit de plannen, geen geld is voor monitoring. 

kerngebieden zijn vastgelegd in 

bestemmingsplan. 

Door bepaalde gebieden van grote waarde vast te leggen 

in de bestemmingsplannen is het niet mogelijk om deze 

gebieden een andere bestemming te geven. Deze gebie-

den hebben meestal naast natuur, ook grote cultuur-

historische waarde. 

verbindingsgebieden zijn niet vastgelegd in 

bestemmingsplan. 

Omdat de (potentiële) EVZ niet zijn vastgelegd in het 

bestemmingsplan, is het mogelijk dat de gebieden een 

andere functie dan de natuurfunctie kunnen krijgen. 

doelen zijn bepaald aan de hand van 

algemene natuurtypen 

De doelen voor EVZ zijn gesteld aan de hand van het 

aanwezige natuurtype. Hiervoor zijn globale aandui-

dingen gebruikt als nat en droog. 

indeling met modelsoorten.  Door te kiezen voor modelsoorten spreekt het plan wat 

meer aan. Een soort staat model voor meerdere soorten. 

nota’s recreatie, natuur en natuurbeleving 

botsen soms  

Groen heeft vaak meer functies met tegenstrijdige 

belangen (recreatie versus natuur). 
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Vervolg tabel 4.6 

 

 

Beleidsuitvoering:Beleidsuitvoering:Beleidsuitvoering:Beleidsuitvoering:    ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

organisatorische problemen  Projecten worden gestuurd vanuit verschillende diensten 

met andere uitvoerders. Hierdoor ontstaan soms 

problemen in uitvoering (andere ideeën andere uitvoe-

ring).  Centrale aansturing kan  duidelijkheid scheppen. 

kennisoverdracht probleem  Goede kennisoverdracht is problematisch doordat er te 

veel stappen tussen beleidsinitiatie en uitvoering zitten 

en er groot verloop in uitvoerend personeel is. Door het 

verloop is het niet rendabel in opleiding te investeren. 

door bezuinigingen bij DSB staat het 

voorgenomen / afgesproken beheer onder 

druk. 

Doordat het geld bij beheer vrij verdeelbaar is (niet 

toegewezen aan bepaalde projecten) staat bij bezuini-

gingen het afgesproken beheer onder druk. 

Beleidsevaluatie Beleidsevaluatie Beleidsevaluatie Beleidsevaluatie     Toelichting Toelichting Toelichting Toelichting     

de groene webprojecten worden 

gemonitored.  

Door te monitoren is het mogelijk het effect van de 

uitvoering in kaart te brengen. 

andere projecten worden niet gemonitored  Door gebrek aan geld kunnen veel projecten niet 

gemonitored worden. Het effect kan daar alleen ‘op 

zicht’ worden beoordeeld. 

beleidsproces wordt intern geëvalueerd en 

bijgesteld. 

Geen officiële evaluatie van gevoerd beleid. Binnen 

diensten wordt wel geëvalueerd en wordt beleid 

bijgesteld. 

beleidsproces wordt niet geëvalueerd naar de 

gemeenteraad toe. 

Omdat de gemeenteraad niet vraagt om een evaluatie 

van het gevoerde beleid, komt deze er ook niet. Er is nog 

genoeg ander werk te doen in plaats van te evalueren. 

 

 

4.4.5 conclusies 

Er zijn drie lijnen aan te geven in de factoren die het EVZ-beleid in de stad Utrecht beïnvloeden. De 

eerste is de geld/tijd lijn. Veel punten kunnen worden teruggevoerd op een gebrek aan tijd of geld. Dat dit 

niet bepalend is voor alle factoren blijkt uit het succes van het MAGIE overleg en de frictie binnen het 

gemeentelijk apparaat (DSO stedenbouw en monumenten, DSO milieu en duurzaamheid en EZ). Dit is 

wellicht terug te voeren op een organisatorisch probleem. Deze tweede (organisatie) lijn komt ook naar 

voren in de aansturing van de projecten. Er is geen overzicht op en continuïteit in de uitvoering. Dit komt 

de kwaliteit niet ten goede. Deze lijn (kwaliteit) hangt samen met de eerste twee. Ze is afhankelijk van 

goed voorwerk (inventarisatie van natuurwaarden en aanpak) en daarmee gerelateerd aan een goede 

samenwerking (organisatie) en voldoende geld en tijd. 

Veel factoren die van invloed zijn, blijken een algemene geldigheid te hebben voor het totale 

natuurbeleid in de stad. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een slechte organisatie, of 

tegenstellingen tussen de verschillende diensten. Zo mist in de voorbereiding een goede afstemming van 

plannen (binnen de DSO) en in de uitvoering bijvoorbeeld een centrale aansturing. Dat er op 

organisatorisch gebied ook veel goed gaat blijkt uit het overleg tussen DSO en het PLU (MAGIE-overleg). 

Hierdoor worden veel plannen vooraf goed doorgesproken. 
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4.5 Zoetermeer 

    

Zoetermeer is een snelgroeiende gemeente in het Groene Hart. De gemeente is in korte tijd 

uitgegroeid van dorp tot stad nadat de plaats in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra[VROM, 1993] is 

aangewezen als groeikern. 

De oude dorpskern van Zoetermeer is gebouwd op een kruising van weteringen. Weteringen zijn 

dijken waarover veen werd afgevoerd dat aan weerszijde van de weteringen werd afgestoken. Het 

laaggelegen land bestaat uit kleigrond. Door de lage ligging heeft dit gebied veel last van kwelwater. Om 

te voorkomen dat dit gebied onder water komt te staan, wordt het kunstmatig droog gehouden. De 

weteringen worden samen met de oude dorpskern de oude linten van Zoetermeer genoemd. Door de 

handhaving van de oude linten heeft het centrum van Zoetermeer haar dorpse karakter behouden. De stad 

mist daardoor het stenen karakter van oude steden. Het heeft meer de aanblik van een grote buitenwijk. 

De uitbreiding van Zoetermeer startte in 1966 met hoogbouw rondom de oude kern. De 

hoogbouw bestond uit flatgebouwen met weinig groen. In de jaren 70 kwam er meer laag bouw en 

stapelbouw met grote tuinen en veel groen in de omgeving. In de jaren daarna is er weer meer hoogbouw 

geplaatst in combinatie met veel groen. 

Omdat Zoetermeer in de Vierde Nota als groeikern is aangewezen is er gekozen voor een goede 

openbaar vervoersverbinding met Den Haag. Er loopt een spoorlijn door heel Zoetermeer en naar het 

centraal station van Den Haag. Om de nieuwe wijken te onsluiten is er een wegennet aangelegd van 

vierbaanswegen die in een H-vorm door Zoetermeer lopen. De snelweg A12 doorsnijdt Zoetermeer aan de 

zuidzijde. Voor de toekomst zijn er plannen voor een spoorlijn van Zoetermeer naar Rotterdam (ZoRo-lijn). 

Zoetermeer heeft een aantal grote stadsparken die voornamelijk aan de rand van de stad liggen. 

Het Westerpark ten westen van de wijk Meerzicht, het Burgermeester Hoekstra park midden in de wijk 

Rokkeveen, het Burgermeester van Tuyll-sportpark aan de oostzijde van Zoetermeer, het Buytenpark aan 

de westzijde van de wijk Buytenwegh, het Binnenpark in de wijk de Leyens en het Seghwaertse hout aan 

de noord-oost kant van Zoetermeer. Samen met de weteringen en de bermen van de wegen en 

spoorwegen geven de parken Zoetermeer haar groene karakter. Verder is er nog een aantal plassen aan de 

noordzijde van Zoetermeer. De Zoetermeerse plas, de Noordhoeve plas en de Benthuizerplas die naast een 

stuk natte natuur ook voor waterberging zorgen. De hoogste soortendichtheid van planten is te vinden in 

de oude binnenstad op en langs de oude weteringen. De weteringen zorgen hier voor een gradiënt in 

hoogte, licht, vochtigheid en bodem-gesteldheid. Het grootste aantal vogels komt voor in de stadstuinen. 

Dit zijn de meer algemene vogels. Bijzondere vogels zijn vooral in het buitengebied aanwezig. De kleine 

karekiet komt overal in Zoetermeer voor waar een plasberm met een rietkraag is. Roofvogels worden in de 

stad geholpen door opgehangen nestkasten. 

 

4.5.1 beleidsdocumenten 

Zoetermeer is een stad met veel groen. In de beleidsdocumenten met betrekking tot het groen 

wordt een aantal keer gesproken over de noodzaak van verbindingen tussen de groene structuren in 

Zoetermeer. De belangrijkste documenten voor het EVZ-beleid zijn het Stadsnatuurplan [Gemeente 

Zoetermeer, 1999] en het Waterplan [Gemeente Zoetermeer, 2002]. 

Het Stadsnatuurplan is voortgekomen uit de politieke wens voor meer en beter groen in de 

gemeente Zoetermeer. In het stadsnatuurplan wordt onder andere gesproken over de stand van de natuur 

in Zoetermeer: ‘Er is een netwerk van relatief grote groene gebieden en lijnen in de stad, waarlangs dieren 

zich kunnen verplaatsen (…) Er zijn echter ook bedreigingen: de waterkwaliteit laat te wensen over, 
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sommige gebieden worden te intensief beheerd, groen in de stad wordt opgeofferd voor nieuwbouw en 

leefgebieden worden doorsneden. Het stadsnatuurplan biedt deze bedreigingen het hoofd en zorgt voor 

benutting van de kansen’ (paragraaf 2.23, Stadsnatuurplan Zoetermeer). Een voorbeeld hierbij is de 

toekomstige woonwijk Oosterheem waarover het volgende project wordt beschreven: het ontwikkelen van 

een ecologische groenstructuur op regio- en stadsniveau (barrières naar Bentwoud en naar het Van 

Tuyllpark). 

Het Waterplan Zoetermeer is voortgekomen uit het stadsnatuurplan. In het plan wordt in relatie 

tot ecologische verbindingszones gesproken over de functie die het water vervult in het verbinden van de 

natuur in de stad: ‘Het water biedt uitstekende mogelijkheden om het groen in de stad te verbinden met 

het Bentwoud, de groen-blauwe slinger (…). Deze verbindingen bevorderen tevens het ecologisch 

functioneren van de stad in zijn omgeving (…) aandacht aan het verbeteren van de ecologische kwaliteit 

van het stedelijk waterbeheer’ (paragraaf 3.2 Waterplan Zoetermeer). 

In 2002 is het Stadsnatuurplan geëvalueerd. In de ‘Evaluatie Stadsnatuurplan’ [Gemeente 

Zoetermeer, 2002] wordt niet veel aandacht aan EVZ geschonken. Er wordt op algemener niveau 

beschreven welke projecten zijn gerealiseerd. In dat kader wordt de aanleg van natuurvriendelijke oevers 

genoemd. Er wordt verder vermeld dat de nulmeting die in het kader van het Stadsnatuurplan is gedaan, 

zal worden herhaald in 2002 en 2005 om te kunnen evalueren of er meer en/of zeldzamere soorten zijn 

teruggekomen. Er wordt melding gemaakt van een start met de opbouw van een databank 

natuurwaarden. Deze databank moet gemeengoed worden. 

In de evaluatie wordt vermeld dat er nog niet genoeg duidelijkheid is onder collega –ambtenaren 

over het implementeren van het plan. De betrokken medewerkers geven aan dat ze graag iets willen doen 

met het Stadsnatuurplan, maar niet weet waar te beginnen en hoe het een en ander aan te pakken. 

Een ander draagvlak gerelateerd punt is het contact met het bedrijfsleven. Er zijn met deze tak nog 

geen contacten over de implementatie van het Stadsnatuurplan. 

 

 

Tabel 4.7 

Overzicht van de belangrijkste gemeentelijke EVZ-nota’s, .met een korte weergave van de inhoud 

 

Gemeentelijke nota’sGemeentelijke nota’sGemeentelijke nota’sGemeentelijke nota’s    Auteur(s)Auteur(s)Auteur(s)Auteur(s)    InhoudInhoudInhoudInhoud    

Stadsnatuurplan (1999) Gemeente Zoetermeer Over EVZ wordt gesteld dat leefge-

bieden worden doorsneden en dat 

het plan deze bedreiging het hoofd 

biedt. De zones gaan door onder de 

naam nieuwe en oude linten 

Waterplan (2002) Gemeente Zoetermeer Met betrekking tot EVZ wordt er 

geschreven over de functie die 

water heeft in het verbinden van 

natuur in de stad. 

Evaluatie Stadsnatuurplan (2002) Gemeente Zoetermeer Evaluatie van het Stadsnatuurplan. 

Er wordt gekeken naar genomen 

maatregelen, het bereiken van de 

doelstelling, en er worden aanbeve-

lingen gedaan voor nieuw beleid 
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Naar aanleiding van deze beleidsdocumenten is er nader gekeken naar de ecologische verbindings-

zones in de stad Zoetermeer. Hiertoe is een vraaggesprek gehouden met Johan Vos, stadsecoloog bij de 

afdeling Plannen van de gemeente Zoetermeer. 

 

4.5.2 ecologische verbindingszones 

In Zoetermeer worden de verschillende groenstructuren onderling verbonden door de oude 

weteringen, de wegbermen en de spoorwegtaluds. De parken staan voornamelijk via de weteringen met 

elkaar in verbinding. 

Naar aanleiding van de beleidsdocumenten heeft een gesprek plaatsgevonden met Vos, stadseco-

loog in Zoetermeer. De resultaten uit dat gesprek zijn hieronder samengevat. Vos staat kritisch tegenover 

het begrip ecologische verbindingszone. Zijn idee is dat je goed moet weten wat, waarom en hoe je twee 

gebieden wil verbinden. Hij denkt dat het nut van dergelijke verbindingen klein is in de betekenis van 

verbinden. Door ecologisch beheer op zich kan wel leuke natuur worden ontwikkeld. De vraag is of het 

opzetten van verbindingen iets toevoegt aan het ecologisch functioneren van de verbonden gebieden. Vos 

ziet meer heil in extra aandacht voor grotere groengebieden, “De ervaring leert dat de leuke soorten dan 

vanzelf wel komen”, aldus Vos. 

 

4.5.3 factoren die het EVZ-beleid beïnvloeden 

 

beleidsvoorbereiding 

Het begrip ecologische verbindingszone in de stad komt in de uitvoering van het natuurbeleid in 

Zoetermeer niet echt tot uiting. Het is daarom niet mogelijk om veel uitspraken te doen over factoren die 

bijdragen aan het succes of falen van het beleid met betrekking tot ecologische verbindingszones in de 

stad. Wanneer het om algemeen natuurbeleid gaat kan wel een aantal typerende uitspraken worden 

gedaan. Zo is de communicatie met andere afdelingen (m.n. Economische Zaken en de ingenieurs bij 

Ruimtelijke Ordening) niet altijd goed. Economische afwegingen botsen regelmatig met ecologische 

afwegingen (bijvoorbeeld wanneer bedrijventerreinen worden aangelegd). De functies die de afdelingen 

het groen toedelen verschillen per afdeling. Denk hierbij aan ecologie, recreatie, esthetisch oogpunt, etc.. 

Contacten tussen de gemeente en bedrijven zijn moeilijk wanneer het onderwerp natuur is. De 

afdeling Economische Zaken geeft bedrijven snel de vrije hand. Dit zorgt ervoor dat er voor ecologische 

(rand)voorwaarden weinig aandacht is. 

Wanneer er in een wijk op het gebied van beheer iets verandert kan dit op weerstand stuiten. 

Ecologisch beheer (bijvoorbeeld door minder te maaien), kan als rommelig worden ervaren. Bij 

veranderend beheer komen er klachten binnen bij de gemeente over achterstallig onderhoud. Om onder 

de bewoners meer begrip en betrokkenheid te kweken zijn er bewonersprojecten opgezet. Zo is het voor 

bewoners mogelijk om een stuk groen in de wijk te adopteren. Dit kan wanneer het door bewoners 

geplande beheer ‘natuurbevorderend is’, dus bijvoorbeeld geen parkeerplaats. De gemeente stelt hiervoor 

materiaal beschikbaar. 

Bij het inventariseren van natuurgegevens in de stad is samenwerking gezocht met plaatselijke 

afdelingen van natuurorganisaties. Deze samenwerking liep in eerste instantie moeizaam. De 

natuurorganisaties wilden in eerste instantie niet graag hun gegevens delen met de gemeente. Pas nadat 

de organisaties actief betrokken werden bij de inrichting van natuurgebieden, zoals in 1996 het 

Buytenpark, kwam een goede samenwerking op gang. Sindsdien vindt monitoring in Zoetermeer plaats in 

samenwerking met natuurorganisaties. In de nieuwe plannen is monitoring standaard opgenomen als taak 

van de gemeente. Ook worden bij nieuwe projecten nul-metingen uitgevoerd. Dit geldt met name voor de 
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ster-gebieden (gebieden waar onder geen geding gebouwd mag worden). De ster-gebieden liggen alle aan 

de buitenzijde van de stad. Voor deze gebieden is bestuurlijk vastgelegd dat er elke vijf jaar gemonitored 

moet worden.  

 

beleidsbepaling 

Om gestalte te geven aan projecten en toetsbare doelen te formuleren, wordt er bij natuurplannen 

vaak aangegeven welke vorm van natuur uiteindelijk moet worden gerealiseerd. In Zoetermeer wordt niet 

met doelsoorten gewerkt. Er wordt van uit gegaan dat het moeilijk te voorspellen is welke soorten er gaan 

komen. In plaats daarvan wordt een natuurbeeld geschetst. Verbindingszones zijn volgens Vos geen 

garantie voor het verschijnen van soorten in een bepaald gebied. Soorten waarvoor de verbindingszone is 

aangelegd, komen misschien ook wel zonder de verbinding. In de uitvoering van het beleid is daarom 

gekozen om de nadruk te leggen op de verbetering van grote groengebieden (parken en plassen) en 

daarbij minder aandacht te besteden aan het onderling verbinden van die gebieden. 

 

beleidsuitvoering 

Wanneer het gaat om tot stand komen van ecologische verbindingszones zijn er geen projecten. 

Wanneer er naar het algemeen natuurbeleid wordt gekeken, is het volgende te constateren. 

Projecten die met meerdere overheden / semi-overheden te maken hebben komen moeilijk van de 

grond. De oorzaak hierbij ligt in een verschil in prioriteit (andere prioriteiten op een tijdstip). 

Er is sprake van gronduitgifte door de gemeente aan projectontwikkelaars. Door de gronduitgifte 

raakt de gemeente haar grip op het beheer van de grond kwijt. Dit kan de uitvoering van natuurvriende-

lijke projecten in de weg staan. 

Plannen waar van tevoren rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van natuur hebben 

financiële steun. Het natuurvriendelijke plan wordt dan opgenomen in het totaalplan. Wanneer er losse 

plannen zijn om groenstructuren om te vormen tot een meer natuurvriendelijke inrichting is het veel 

lastiger om geld los te krijgen. 

Controle op de uitvoering ligt bij de gemeente. Ondanks de controle loopt de uitvoering niet altijd 

even soepel. Een oorzaak hiervoor is de verplichting tot het nemen van de goedkoopste aannemer. Er gaat 

dan wel eens iets fout. Er wordt nu gewerkt aan het afsluiten van meerjarige contacten zodat er ook in 

opleiding van uitvoerders kan worden geïnvesteerd. 

 

4.5.4 samenvatting Zoetermeer 

In tabel 4.8 is en een opsomming weergegeven van de belangrijkste factoren die het beleidsproces 

beïnvloeden. 
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Tabel 4.8 

De belangrijkste factoren die het EZV-beleidsproces in Zoetermeer beïnvloeden. 

 

BeleiBeleiBeleiBeleidsvoorbereiding:dsvoorbereiding:dsvoorbereiding:dsvoorbereiding:    Toelichting Toelichting Toelichting Toelichting     

communicatie met andere afdelingen Economische en ecologische afwegingen botsen regel-

matig als het gaat om de invulling van ruimte in de 

gemeente. Ook zijn er verschillende ideeën over de 

functie van het groen. Recreatie, vormgeving etc. 

communicatie met bedrijven De inrichting van de 'tuin' van een bedrijf heeft niet vaak 

een ecologische insteek. 

communicatie met bewoners Wanneer er veranderingen op stapel staan worden de 

bewoners van de betreffende wijk, betrokken. 

samenwerking natuurorganisaties Voor inventarisaties in de stad is samenwerking gezocht 

met natuurorganisaties. In het begin verliep dit 

moeizaam, door de organisaties meer te betrekken bij de 

inrichting loopt het contact goed. 

Beleidsbepaling:Beleidsbepaling:Beleidsbepaling:Beleidsbepaling:    ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

er wordt niet met doelsoorten gewerkt Het idee heerst dat wanneer de voorwaarden voor 

interessante natuur worden gecreëerd, de ‘leuke’ soorten 

vanzelf komen. Er worden daarom alleen algemene 

natuurbeelden geschetst. 

er wordt een algemeen natuurbeeld geschetst De algemene natuurbeelden zijn ingedeeld in natte en 

droge natuur en verfijnt in verschillende natuurtypen 

(van parkbos en hooi- en weiland tot moerasbos etc.). 

Er wordt wel gesproken over kenmerkende soorten, maar 

dit gebeurt zeer algemeen. Er is bijvoorbeeld sprake van 

dagvlinders en hoog opgaande meerjarige planten-

soorten. De doelen blijven op deze manier haalbaar.  

nadruk op grote groengebieden  

Beleidsuitvoering:Beleidsuitvoering:Beleidsuitvoering:Beleidsuitvoering:    ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

samenwerking met meerdere instanties Projecten waar meerdere (semi-)overheden betrokken 

zijn komen moeizaam van de grond. 

gronduitgifte aan bewoners Door gronduitgifte aan bewoners raakt de gemeente grip 

op het beheer van die grond kwijt. 

aannemer De gemeente Zoetermeer is verplicht de goedkoopste 

aannemer te nemen. Er kan derhalve net worden 

geïnvesteerd in opleiding van de uitvoerder en er gaan 

ook wel dingen verkeerd. 

opname groenplannen in grotere plannen Door realisatie van groen te combineren met andere 

projecten is er voor die projecten meer financiële steun. 
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4.5.5 conclusie 

In Zoetermeer gebeurd minder op het gebied van ecologische verbindingszones dan op grond van 

de beleidsdocumenten te verwachten is. Door de geschiedenis van Zoetermeer is er bij de opbouw van de 

stad al veel rekening gehouden met de aanleg van groen. Deze groenstructuren zijn onderling al veelal 

verbonden door de weteringen, wegen en spoorwegen. Ondanks de geringe aandacht voor EVZ in het 

beleid kan de informatie over Zoetermeer verwerkt worden als illustratie van factoren die van algemene 

invloed zijn op het succes of falen van het groenbeleid.  

Het beleid in Zoetermeer wordt sterk beïnvloed door de organisatie van het natuurbeleid. Tot de 

organisatie behoort ook een goede afstemming van plannen en ideeën. Een goede communicatie met de 

andere afdelingen, met bedrijven en met bewoners komt meermalen als bepalende factor naar voren. Dit 

kan in positieve en negatieve sfeer zijn. 

Als belangrijk succespunt binnen het beleid kan de samenwerking genoemd worden met 

natuurorganisaties en het opnemen van monitoring in het natuurbeleid. Op deze manier kan met de 

kennis die de natuurorganisaties al in huis hebben en aanvullende informatie uit monitoring uitspraak 

worden gedaan over het succes van het natuurbeleid.  

Het gebruik van goedkope aannemers kan leiden tot een slechte uitvoering van de projecten. 

Langdurige contracten met opleiding erbij bieden hiervoor een oplossing.  

De samenwerking bij grotere projecten verloopt slecht. De oorzaken liggen volgens Vos bij een 

verschil in prioriteit. Betere afspraken over tijd (synchronisatie van agenda’s) en verantwoordelijkheid voor 

het project zijn nodig voor een goed verloop van de grotere projecten.  
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H o o f d s t u k  5  
 

 

 

Discussie en conclusies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 inleiding 

 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de succes- en faalfactoren, die bij het vormen, 

voeren en evalueren van het gemeentelijk beleid met betrekking tot EVZ in steden aan de orde kunnen 

zijn. Om hier uitspraak over te kunnen doen is gekeken welke gemeenten beleid voeren dat betrekking 

heeft op EVZ. In hoofdstuk 3 is een overzicht gegeven van het EVZ-beleid in 32 Nederlandse gemeenten. In 

hoofdstuk 4 is van vier gemeenten behandeld welke factoren van invloed zijn op het EVZ-beleid. 

In dit hoofdstuk wordt de aanpak van het onderzoek bediscussieerd en worden de resultaten uit 

hoofdstuk 4 besproken. Waar nodig worden kanttekeningen geplaatst waarna ten slotte, per factor die het 

beleid beïnvloedt, een conclusie wordt gegeven. Er is bepaald welke factoren bij alle 4 de gemeenten van 

invloed waren op het EVZ-beleid. In de discussie en conclusie wordt aandacht besteed aan deze ‘algemene’ 

factoren. Eerst wordt het resultaat samengevat, dan wordt het resultaat per factor die het EVZ-beleid 

beïnvloedt, behandeld. Doordat in de verschillende gemeenten het EVZ-beleid op verschillende manieren is 

vormgegeven, spelen in elke gemeente naast algemene factoren nog andere factoren een rol. Als gevolg 

van deze complexiteit in gemeentelijke organisaties is het niet eenvoudig om overeenkomsten in 

beleidsfactoren te vinden tussen de gemeenten. Factoren die niet voor alle gemeenten gelden, worden 

buiten beschouwing gelaten omdat deze factoren te veel van lokale omstandigheden afhangen om tot 

algemene conclusies te komen. De invloed die de verschillende factoren op het EVZ-beleid hebben, is niet 

op waarde geschat. Hiervoor was de tijd die beschikbaar was voor dit onderzoek, te kort. 

 

 

 5.2 EZV-beleid in 32 Nederlandse gemeenten 

 

Uit de enquêtes blijkt dat 21 van de 32 gemeenten een beleid hebben dat betrekking heeft op 

ecologische verbindingszones in de stad.  

Het resultaat is tot stand gekomen onder invloed van een aantal factoren. Ten eerste is de enquête 

een momentopname die de situatie van het voorjaar van 2002 beschrijft. Inmiddels kan de situatie 

enigszins gewijzigd zijn. Waar in het overzicht het predikaat ‘geen beleid’ is gegeven, is door de 

stadsecoloog tijdens het telefoongesprek aangegeven dat er geen beleid is dat betrekking heeft op 
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ecologische verbindingszones in de stad. Er is vervolgens bij deze steden geen inzage gevraagd in de 

beleidsstukken. De selectie van gemeenten waar de enquête is afgenomen, is tot stand gekomen op basis 

van de twaalf provinciehoofdsteden en een aantal grote steden in de provincies. Er is voor grote steden 

gekozen in de verwachting dat daar eerder EVZ-beleid aanwezig zal zijn. Indien het gewenst is een actueel 

overzicht te hebben, moet regelmatig een enquête onder alle Nederlandse gemeenten worden gehouden.  

 

 

 5.3 EZV-beleidsfactoren in 4 Nederlandse gemeenten 

 

Het EVZ-beleid van 4 Nederlandse gemeenten is in dit onderzoek nader beschouwd. De 

beleidsfactoren die van invloed zijn op het beleid zijn aan de hand van gesprekken met stadsecologen in 

kaart gebracht. Per onderzochte gemeente is daarvoor met één stadsecoloog gesproken. De gesprekken 

zijn waar mogelijk geïllustreerd met voorbeelden. Er is bijvoorbeeld aan het begin van het gesprek 

gevraagd om een geslaagd en minder geslaagd project te beschrijven. De voorbeelden helpen bij het 

concretiseren van het gesprek.  

Het beeld dat aan de hand van de gesprekken is ontstaan is een momentopname. Veranderingen 

in de landelijke politiek en wetgeving hebben invloed op het gemeentelijke beleid. Zo lijkt de invloed van 

de nieuwe flora en faunawet een belangrijke factor (te worden). In de gesprekken is niet ingegaan op de 

visie die de stadsecologen hebben op deze ontwikkeling. De gesprekken hebben zich gericht op het 

verleden en heden. 

Er is onvoldoende tijd geweest om per gemeente met meer actoren in het beleidsveld te spreken 

over de beleidsfactoren. Dit betekent dat er wellicht nog andere factoren een rol spelen die in de 

gesprekken met de stadsecologen niet boven water zijn gekomen. Door de gehanteerde vragenlijst is het 

mogelijk gebleken om het beleid van meerdere kanten te belichten en een lijn in het gesprek te houden. 

Na afloop van het gesprek is de uitgewerkte vragenlijst met antwoorden ter goedkeuring voorgelegd aan 

de betreffende stadsecoloog. Aan de hand van de zo verkregen informatie zijn de beleidsfactoren verder 

uitgewerkt. 

Veel punten uit de analyse van het beleid in de onderzochte gemeenten hebben betrekking op 

organisatie van, en de communicatie over het beleid. 

De organisatie van het beleid verschilt echter sterk per gemeente. Hierdoor is het niet mogelijk om 

een eenduidige ideale organisatiestructuur te beschrijven. Communicatie met bijvoorbeeld bewoners en 

natuur- en milieuorganisaties lijkt belangrijk voor een goede beleidsvoering. In de 4 onderzochte 

gemeenten worden hierin grote succespunten gezien, maar ook faalpunten zoals blijkt uit de gebrekkige 

communicatie over de invulling van het ruimtelijke beleid (zie paragraaf 4.4). 

In de komende paragrafen worden de positieve en negatieve kanten van de factoren die het EVZ-

beleid beïnvloeden en die in alle gemeenten een rol spelen, behandeld. In tabel 5.1 wordt een overzicht 

gegeven van de beleidsfactoren die in paragraaf 5.3.1 tot en met 5.3.4 worden behandeld. 
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Tabel 5.1 

Overzicht van factoren die onder de onderzochte gemeenten een algemene geldigheid hebben. 

 

Beleidsvoorbereiding 

 

• inventarisatie nulsituatie 

• samenwerking tussen gemeente en natuur- en milieuorganisaties 

• draagvlak binnen de eigen organisatie 

Beleidsbepaling 

 

• kaartmateriaal voor het vastleggen van de groenstructuur 

• tijdspanne van het beleid 

• doelen van EVZ  

Beleidsuitvoering 

 

• keuze van aannemer 

• samenwerking tussen instanties en/of afdelingen bij de uitvoering 

van het beleid 

• monitoring 

Beleidsevaluatie • beleidsevaluatie van proces en doelen 

 

 

5.3.1 beleidsvoorbereiding 

 

Inventarisatie nulsituatie 

Resultaat 

Er zijn in de 4 steden weinig voorbeelden gevonden van een door de gemeente georganiseerde en 

gestructureerde inventarisatie. De inventarisatie vindt meestal plaats aan de hand van een kaart waarop 

alle groenstructuren zijn ingetekend, eigen ervaring en gegevens die worden aangeleverd door natuur- en 

milieuorganisaties. Er zijn ook uitzonderingen waar de gemeente een adviesbureau opdracht geeft om de 

natuurwaarden te inventariseren. Dit lijkt niet voor de stad in zijn geheel (stadsbreed) plaats te vinden 

maar op projectbasis. 

Bij de inventarisatie van de nulsituatie hoort ook het in kaart brengen van knelpunten voor de 

stadsfauna. De knelpuntanalyse is in de meeste gevallen gebaseerd op fysieke barrières. Hiermee wordt 

bedoeld dat er gekeken is naar obstakels (bruggen, duikers, wegen etc.) die de structuur van EVZ 

doorkruisen. Er wordt bij het inventariseren van de knelpunten rekening gehouden met diersoorten door 

bijvoorbeeld te kijken of bomenrijen een gesloten structuur vormen (vogels en vleermuizen) en oevers 

onderbroken worden (kleine zoogdieren). 

 

Discussie 

Het is noodzakelijk eerst een beeld te hebben van de aanwezige natuurwaarden en hun 

eigenschappen alvorens te bepalen waar de EVZ in de stad moeten worden gerealiseerd. 

Bij het bepalen van de nulsituatie moet ook het menselijk handelen worden meegenomen. 

Recreatiedruk en ander menselijk gebruik worden zelden meegenomen in de knelpuntanalyse. Dit is 

verbazingwekkend omdat de menselijk handelen van invloed is op het functioneren van de EVZ. Als 

bijvoorbeeld een honden-losloopgebied op dezelfde locatie is als een EVZ voor kleine zoogdieren, neemt 

de druk op de EVZ toe. 

Daarnaast is een goed bepaalde nulsituatie van essentieel belang om later de effectiviteit te 

kunnen bepalen van het uitgevoerde project. In enkele situaties lijkt het minder noodzakelijk om aandacht 
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te besteden aan de nulsituatie. Bijvoorbeeld wanneer de te realiseren EVZ locatie nog geen natuurfunctie 

heeft. Ook in deze gevallen is het echter van belang te weten wat er stadsbreed aan flora en fauna 

aanwezig is zodat later kan worden nagegaan welke veranderingen in de soortsamenstelling zijn 

opgetreden na realisatie van de EVZ. Ondanks dat de onderzochte gemeenten het EVZ-beleid serieus 

nemen, is een gestructureerde en stadsbrede inventarisatie van de nulsituatie niet de regel. 

 

Conclusie 

Het gestructureerd en stadsbreed inventariseren van de nulsituatie is een essentieel onderdeel van 

de voorbereiding. Desondanks vindt er in geen van de onderzochte gemeenten een gestructureerde en 

door de gemeente georganiseerde stadsbrede inventarisatie plaats. 

 

Samenwerking tussen de gemeente en natuur- en milieuorganisaties. 

Resultaat 

Draagvlak onder natuur- en milieuorganisaties in de stad wordt in de vier onderzochte steden 

belangrijk gevonden. De stadsecologen geven aan dat ze de input vanuit de organisaties prettig vinden. Ze 

doen er ideeën uit op, krijgen informatie over het voorkomen van flora en fauna in de stad, weten wat er 

speelt en worden scherp gehouden door de vaak kritische houding van de organisaties. 

 

Discussie 

Het gebruik van gegevens van natuur- en milieuorganisaties kan dienstbaar zijn als de gegevens 

compleet en betrouwbaar zijn en worden aangeleverd in een bruikbaar formaat. Hiervoor moeten goede 

afspraken met de natuur- en milieuorganisaties worden gemaakt. 

De goede samenwerking is de basis voor draagvlak voor het beleid onder natuur- en 

milieuorganisaties en is daarmee van belang voor het EVZ-beleid. Het gebruiken van inventarisatie-

gegevens die door natuur- en milieuorganisaties worden aangeleverd moet echter geen middel worden 

voor het creëren van draagvlak. Een mogelijke aanpak om dit te voorkomen is de natuur en 

milieuorganisaties te belonen voor de geleverde diensten. Als de natuur- en milieuorganisaties voor hun 

diensten beloond worden, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de methode en het formaat van de 

aan te leveren gegevens. Tevens wordt op deze manier de waarde van de natuur- en milieuorganisaties 

erkend. 

 

Conclusie 

Een goede samenwerking tussen de gemeente en natuur- en milieuorganisaties is wenselijk voor 

draagvlak onder natuur- en milieuorganisaties en de uitwisseling van ideeën en gegevens tussen gemeente 

en natuur- en milieuorganisaties.    

 

Draagvlak binnen de eigen organisatie 

Resultaat 

In de vier onderzochte gemeenten is het verkrijgen van draagvlak voor het EVZ-beleid soms 

moeilijk binnen andere afdelingen binnen de gemeente. Het overbrengen van de visie op het ecologisch 

inrichten levert discussie op over noodzaak en wenselijkheid. 

Discussie 

Ideeën over de indeling van de openbare ruimte kunnen logischerwijs botsen. Ruimte met 

bebouwing levert geld op. Ruimte voor groen levert een betere ecologische structuur. Op dit punt kunnen 

de belangen van de verschillende afdelingen botsen. Ogenschijnlijk tegengestelde belangen kunnen echter 
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ook samen gaan, bijvoorbeeld wanneer de huizenprijs stijgt ten gevolge van een groene omgeving. 

Sommige afdelingen neigen meer naar het vasthouden aan traditionele inrichtingsvormen dan andere. Dit 

is te begrijpen wanneer het ecologisch inrichten wordt gezien als een cultuuromslag waarbij er getornd 

wordt aan gevestigde ideeën. Discussies kunnen helder worden gehouden als uitleg en toelichting worden 

gegeven over vernieuwende inrichtingsplannen. Kritiekpunten kunnen dan worden toegelicht zodat een 

betere afweging gemaakt kan worden. 

 

Conclusie 

Er is weinig draagvlak bij bepaalde afdelingen binnen de eigen organisatie. 

 

5.3.2 beleidsbepaling 

 

Kaartmateriaal voor het vastleggen van de groenstructuur 

Resultaat 

In de meeste gemeenten wordt uitgegaan van een wensbeeld voor het groen. Bij het bepalen van 

het beleid zijn sommige gemeenten verder gegaan met het vastleggen van de groenstructuren dan ‘slechts’ 

een wensstructuur. Het groen heeft in een aantal gemeenten de status van ‘groene onderlegger’ die is 

vastgelegd door de gemeenteraad. Met een ‘groene onderlegger’ wordt bedoeld dat bij nieuwe plannen 

voor de ruimtelijke ordening eerst naar de beschermde groenstructuur moet worden gekeken. 

Het kaartmateriaal wordt niet alleen gebruikt om aan te geven wat het wensbeeld is. De kaarten 

worden ook gebruikt om aan te geven welke projecten al gerealiseerd zijn en aan welke projecten wordt 

gewerkt. 

 

Discussie 

De status van het in kaartgebrachte beeld van het groen lijkt belangrijk voor het realiseren van 

EVZ. Beleid waarbij gewerkt wordt met een ‘groene onderlegger’ is echter vrij nieuw en de praktijk moet 

nog uitwijzen hoe hard de status van ‘groene onderlegger’ is. Het geven van overzichten van de stand van 

zaken in het beleid met behulp van kaarten kan verhelderend werken. De overzichtskaarten kunnen 

helpen bij het stellen van prioriteiten en geven buitenstaanders zicht op de voortgang van projecten. Een 

overzicht alleen is wellicht niet genoeg om aan te geven wat er gepland en daadwerkelijk gerealiseerd is. 

Een beschrijving van wat er op de kaart te zien is, kan extra helderheid geven zodat er van misverstanden 

over de locatie en aanpak geen sprake hoeft zijn. 

 

Conclusie 

Kaartmateriaal wordt op verschillende manieren gebruikt voor het vastleggen van de 

groenstructuur. Het gebruik van duidelijk kaartmateriaal met een duidelijke status is belangrijk voor een 

goede communicatie over EVZ in de stad. 

 

Tijdspanne van het beleid 

Resultaat 

De tijdspanne die nodig is voor het realiseren van wensbeelden (de SEHS, de EIS, etc.) is in de 

beleidsstukken voornamelijk gebaseerd op de tijd die nodig is om een gebied in te richten. Er wordt daarbij 

weinig aandacht besteed aan het eigelijke effect van de inrichting. De evaluatie en beoordeling van de 

effectiviteit van een project valt daarmee vaak buiten de planning van het beleidsplan. Wanneer het 
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bijvoorbeeld gaat over de evaluatie van verbindingszones, wordt meestal gekeken of de zone naar 

behoren is ingericht zonder dat de gemeente na gaat of de inrichting het gewenste effect heeft. 

 

Discussie 

Een drijfveer voor een tijdsinschatting op basis van de oplevering van het project kan de 

zittingstermijn van het gemeentebestuur zijn. Deze is niet lang genoeg voor een gedegen studie naar de 

langdurige effecten van een bepaalde inrichting. Wanneer er in het EVZ-beleid evaluatie van het EVZ-

beleid wordt beschreven, heeft dit veelal betrekking op de realisatie van de projecten. Aandacht voor het 

beleidsproces en de effecten van de inrichting komen niet of nauwelijks ter sprake. Het is echter nuttig te 

weten of de inrichting van de EVZ ook het gewenste effect heeft. Wanneer bekend is welke EVZ werken en 

welke niet, dan kan er gerichter gewerkt worden aan een werkende ecologische structuur in de stad. Voor 

een evaluatie dient echter wel eerst een inventarisatie van de nulsituatie te hebben plaatsgevonden. 

 

Conclusie 

De tijdspanne voor de realisatie van een project is gebaseerd op productie, niet op werkzaamheid. 

Wanneer effectiviteit van de EVZ een doel is in het EVZ-beleid moet hier in de tijdspanne rekening mee 

worden gehouden. 

 

Doelen van EVZ 

Resultaat 

De onderzochte gemeenten hebben sterk uiteenlopende doelen voor hun EVZ-beleid. Er zijn, in 

verschillende gemeenten, verschillende niveaus waarop de doelen worden afgestemd. Er wordt 

bijvoorbeeld uitgegaan van algemene natuurtypen met daaraan gekoppeld een aantal kenmerkende 

soortgroepen (met bijvoorbeeld graslandvlinders of kleine zoogdieren). Er kan ook worden uitgegaan van 

reeds aanwezige soorten of van natuurdoeltypen en modelsoorten. 

 

Discussie 

Elke doelstelling heeft voordelen en nadelen. Wanneer wordt uitgegaan van algemene natuur-

typen, spreekt dit het grote publiek wellicht minder aan. De doelen zijn echter beter te halen dan wanneer 

gekozen wordt voor een veeleisende modelsoort. De modelsoorten staan weliswaar model voor een 

grotere groep dieren maar wekken bij het grote publiek vaak de indruk dat het om een specifieke soort 

(bijvoorbeeld de kamsalamander) gaat. Het gebruik van algemenere modelsoorten kan zorgen voor meer 

begrip voor de inrichting als uitgelegd wordt waarom de inrichting van een EVZ er op een bepaalde manier 

uit moet zien. Welke doelstellingen nog haalbaar zijn en welke niet (hoe bijzonder mag de modelsoort 

zijn?), is onduidelijk omdat de werkzaamheid van de verschillende EVZ (voor verschillende modelsoorten) in 

de stad niet is onderzocht. 

 

Conclusie 

De doelstellingen voor de EVZ lopen tussen gemeenten sterk uiteen....    
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5.3.3 beleidsuitvoering 

 

Keuze van aannemer 

Resultaat 

De keuze van aannemer speelt een rol in de kwaliteit van het geleverde werk. Er zijn gemeenten 

waar de goedkoopste aannemer moet worden gekozen voor de uitvoering. Dit leidt soms tot problemen bij 

de uitvoering. 

 

Discussie 

Gemeenten moeten bij de keuze van de aannemer mogelijk rekening houden met de Europese 

aanbestedingsregels. Dat houdt in dat er niet altijd voor een kwalitatief betere aannemer gekozen kan 

worden. De hoogte van de offerte speelt een belangrijke rol. Wanneer een gemeente de mogelijkheid 

heeft meerjarige contracten met aannemers af te sluiten, kan tijd en geld besteed worden aan de opleiding 

van de (goedkopere) uitvoerders om zo de kwaliteit van hun werk te verhogen. Een andere mogelijkheid is 

het maken van duidelijke bestektekeningen zodat de aannemer precies weet wat hij moet doen. Als de EVZ 

zich niet eenvoudig laten omschrijven (onregelmatige oevers, heuvels en kuilen, beplanting niet in rijtjes, 

etc.), kan het maken van goed bestek lastig zijn. Inzicht bij de aannemer in de doelen van de EVZ speelt 

dan een belangrijke rol. 

 

Conclusie 

De keuze van aannemer speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van het geleverde werk. 

 

Samenwerking tussen instanties en of afdelingen bij de uitvoering van het beleid 

Resultaat 

Er is door gemeenten samenwerking gezocht met verschillende instanties bij de uitvoering van het 

EVZ-beleid. Dit gebeurde onder andere op grond van gezamenlijke verantwoordelijkheden en/of belangen. 

Voorbeelden zijn samenwerking met waterschappen en het bundelen van activiteiten va afdelingen binnen 

de gemeente. 

 

Discussie 

Het integreren van beleidsvelden als ruimtelijke ordening, milieu, natuur en onderhoud kan een 

gunstig effect hebben op de samenwerking in uitvoering. Bijvoorbeeld door verschillende werkzaamheden 

uit in een project te combineren en door bij het bepalen van het beleid rekening te houden met de wensen 

vanuit andere beleidsvelden. Dit kan de efficiëntie van de uitvoering verhogen, ergernis achteraf 

voorkomen en kan leiden tot een eenduidiger beeld van het beleid dat de gemeente voert. Een apart EVZ-

beleid geeft daarentegen mogelijkheden sterk de nadruk te leggen op de doelen die een gemeente op dat 

gebied wil bereiken. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de ideeën uit een dergelijk 

beleidsterrein kunnen botsen met ander beleidterreinen binnen de gemeenten. 

Door samen te werken met andere partijen is het mogelijk kosten te delen en daarmee meer te 

bereiken met minder geld per partner. Daarnaast komen ideeën over de aanpak en uitvoering van 

projecten van meerdere kanten. Samenwerking vergt echter meer organisatie. De organisatie wordt 

wellicht logger doordat er meer moet worden afgestemd. Het kan ook leiden tot tegenstellingen wanneer 

de verschillende partijen andere prioriteiten hebben of als de manier van werken te sterk verschilt. 

Projecten komen moeilijker van de grond als er meer partijen bij betrokken zijn omdat er meer overlegd en 

afgestemd moet worden. 
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Conclusie 

De samenwerking tussen instanties en of afdelingen bij de uitvoering van het beleid heeft zowel 

positieve als negatieve kanten. 

 

Monitoring 

Resultaat 

In een aantal gevallen worden projecten gemonitored. De monitoring richt zich met name op de 

aanwezigheid van soorten en aantallen daarvan in kerngebieden, monitoring van EVZ zelf vindt minder 

plaats. 

 

Discussie 

Voor monitoren geldt net als voor het inventariseren van de nulsituatie dat het noodzakelijk is 

voor het evalueren van de effectiviteit van de EVZ. Zoals hierboven vermeld wordt een aantal projecten wel 

gemonitored. Stadsbrede monitoring blijkt niet voor te komen. Om uitspraak te doen over de effectiviteit 

van de EVZ is het nodig te weten of soorten zich over de EVZ verplaatsen of dat ze hun leefgebied hebben 

uitgebreid of verlegd na aanleg van de EVZ. Daarvoor moeten idealiter migratiepatronen in kaart worden 

gebracht voor de verschillende (doel-)soorten. 

Het in kaart brengen van migratiepatronen is wellicht lastig wanneer het alle fauna betreft. Slechts 

enkele soorten monitoren (de modelsoort en of de doelsoorten) maakt een dergelijk onderzoek beter 

uitvoerbaar. 

 

Conclusie 

Het monitoren van natuur in de stad richt zich met name op de aanwezigheid van soorten en 

aantallen daarvan in kerngebieden. Monitoring wordt niet stadsbreed uitgevoerd op initiatief van de 

gemeenten. Het gestructureerd monitoren van natuur is van essentieel belang voor het toetsen van de 

effectiviteit van de EVZ. 

 

5.3.4 beleidsevaluatie 

Resultaat 

Bij de gemeenten waar een evaluatie is uitgevoerd, heeft deze alleen betrekking op de uitvoering 

van de projecten en niet op de effectiviteit van de projecten. Het beleidsproces wordt niet of kort en 

oppervlakkig onder de loep genomen. 

 

Discussie 

Om uitspraak te kunnen doen over het succes van het EVZ-beleid, is evaluatie van dat beleid nodig. 

Een uitgebreide evaluatie bestaat uit drie onderdelen, te weten de realisatie van de EVZ, de effectiviteit 

van de EVZ en het beleidsproces. De realisatie van de EVZ is eenvoudig te toetsen en gaandeweg het EVZ-

beleid weer te geven op kaartmateriaal. De doelen met betrekking tot de EVZ moeten worden getoetst. 

Daarvoor moet vooraf de nulsituatie zijn vastgelegd en na een bepaalde tijd, de tijd die nodig wordt 

geacht voor het goed functioneren van de EVZ, een monitoring systeem worden opgezet. De gegevens die 

hierbij worden verkregen, moeten worden opgeslagen in een goed toegankelijke en makkelijk uitwissel-

bare databank. Aan de hand van de zo ontstane databank kan in kaart worden gebracht of de genomen 

maatregelen het gewenste effect hebben. 
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Het evalueren van het beleidsproces kan bijzonder nuttig zijn omdat de organisatie (gemeente) zo 

gedwongen wordt te kijken naar het eigen handelen om met de daaruit voortvloeiende resultaten, de 

effectiviteit van het beleidsproces in de toekomst vergroten. 

 

Conclusie 

Als er geëvalueerd wordt, heeft de evaluatie betrekking op de productie, niet op de werkzaamheid 

van EVZ of het beleidsproces. Voor het toetsen van alle doelen in het EVZ-beleid is het nodig om de 

effectiviteit van de EVZ te toetsen. 

 

Hierboven zijn de factoren beschreven die in het EVZ-beleid een veelal eenduidige uitwerking 

hadden. Wellicht is deze lijst niet volledig wanneer gedetailleerder wordt gekeken. Dit onderzoek geeft 

een algemene indruk. In hoofdstuk 6 (aanbevelingen) zal voor deze factoren worden besproken hoe 

hiermee kan worden omgegaan. Dit zal mede resulteren in ideeën ter verfijning van het beleid met 

betrekking tot EVZ. 
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H o o f d s t u k  6  
 

 

 

Aanbevelingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 beleidsfactoren 

 

Naar aanleiding van de discussie en conclusies worden hieronder voor een aantal factoren 

aanbevelingen gedaan die het EVZ-beleid een betere vorm kunnen geven. Het zijn factoren die gerelateerd 

zijn aan voor het EVZ optimaal beleid alsmede factoren waarvoor algemene aanbeveling kunnen worden 

gegeven omdat alle 4 de onderzochte gemeenten ze als succesfactoren ervaren. De aanbevelingen beslaan 

niet alle hierboven behandelde factoren. 

    

6.1.1 beleidsvoorbereiding 

• Het strekt tot aanbeveling de natuurwaarden in de stad voorafgaand aan het opstellen van EVZ-

beleid, niet voor specifieke projecten maar de gehele stad (stadsbreed) te inventariseren. 

• Het strekt tot aanbeveling migratiepatronen van flora en fauna voorafgaand aan het opstellen van 

EVZ-beleid, te inventariseren. 

• Het strekt tot aanbeveling een monitoringsysteem op te zetten voor natuur in de stad met 

aandacht voor migratiepatronen van aanwezige of beoogde flora en fauna. 

• Het strekt tot aanbeveling bovenstaande inventarisaties te laten uitvoeren door een onafhanke-

lijke instantie zodat er een gestructureerd en gestandaardiseerd systeem ontstaat dat makkelijk 

toegankelijk is. 

• Het strekt tot aanbeveling om samenwerking met natuur- en milieuorganisaties te zoeken bij het 

inventariseren en meedenken over oplossingen van knelpunten. 

• Het strekt tot aanbeveling, de natuur- en milieuorganisaties te belonen voor bewezen diensten 

zodat voorwaarden kunnen worden gesteld aan het formaat van de gegevens en de gebruikte 

methoden. 

• Het strekt tot aanbeveling gezamenlijke doelen te zoeken voor verschillende afdelingen binnen de 

gemeente. 

 

6.1.2 beleidsbepaling 

• Het strekt tot aanbeveling om een combinatie van duidelijke kaarten en beschrijvingen te 

gebruiken om de ecologische structuur vast te leggen. 
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• Het strekt tot aanbeveling om een combinatie van duidelijke kaarten en beschrijvingen te 

gebruiken om de actuele situatie weer te geven. 

• Het strekt tot aanbeveling om de tijdspanne voor realisatie van het EVZ-beleid op te splitsen in een 

tijdsspanne voor de oplevering van EVZ en een tijdsspanne voor de functionaliteit van de EVZ. 

 

6.1.3 beleidsuitvoering 

• Het strekt tot aanbeveling om waar mogelijk een duidelijk bestek voor projecten te maken zodat 

fouten bij de uitvoering kunnen worden voorkomen. 

 

6.1.4 beleidsevaluatie 

• Het strekt tot aanbeveling om de evaluatie van het beleid te splitsen in drie onderdelen: 

beleidsproces, oplevering van de EVZ en de effectiviteit van de EVZ. 

 

Deze lijst geeft een aantal aanbevelingen over factoren die van invloed zijn op het EVZ-beleid. In 

bijlage 4 is een checklist voor het opzetten van beleid opgenomen. Hierin worden andere ideeën, over de 

hele beleidscyclus, weergegeven. 

 

 

6.2 toekomstig onderzoek 

 

Er zijn veel mogelijkheden voor vervolgonderzoek of onderzoek dat aansluit bij dit onderzoek. 

Enkele mogelijkheden staan hieronder vermeld. 

De factoren die in dit onderzoek zijn beschreven, beïnvloeden het beleid. Het is onduidelijk hoe 

groot de invloed van de factoren is op het verloop van het beleidsproces. Vervolgonderzoek naar de 

invloed van afzonderlijke factoren, kan hierover uitsluitsel geven. 

Één van de factoren is het stellen van doelen voor EVZ. Het is niet bekend welke doelen een 

optimaal samenspel zijn van haalbaarheid, ecologische waarde en het genereren van draagvlak bij het 

publiek. Het is interessant te kijken of daar een optimum in te vinden is, of dat verschillende aanpakken 

hetzelfde succes hebben. Hiervoor moeten EVZ eerst worden getoetst of er moet gewerkt worden met 

reeds geëvalueerde EVZ. Aan de hand van gegevens over EVZ met verschillende doelstellingen kan het 

succes van de verschillende aanpakken worden vergeleken. 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat veel factoren die van invloed zijn op het beleid, te maken 

hebben het toetsbaar maken van de werkzaamheid van EVZ in de stad. Het toetsen van het beleid is 

noodzakelijk om te bepalen of de doelen die gesteld zijn, ook zijn gehaald.  

Vervolgonderzoek kan zich richten op de effectiviteit van het huidige EVZ-beleid in gemeenten. 

De factoren die een rol in de toetsbaarheid spelen, zijn vaak de minder of niet uitgewerkte 

onderdelen (inventarisatie, monitoring, evaluatie) in het beleid. De conclusies dat het vaak ontbreekt aan 

inventarisatie en monitoring maakt het interessant een aantal EVZ te testen op effectiviteit. Het onderzoek 

zal over een lange periode (minimaal 5-10 jaar) moeten lopen. Vóór de aanleg moet duidelijk zijn wat de 

nulsituatie is in de te verbinden gebieden en de aan te leggen EVZ. Daaruit moet worden opgemaakt voor 

welke (doel)soort(en) de EVZ moet dienen. Het moet duidelijk zijn of er uitwisseling van (doel)soorten is 

tussen de gebieden. Na aanleg moet over een langere periode (3-7 jaar) worden gekeken naar de 

veranderingen in soortsamenstelling en uitwisseling van (doel)soorten.  
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B i j l a g e n  
 

 

 

Bijlage 1 
 

 

 

 

 

 

 

Enquête EVZ-beleid in 32 Nederlandse gemeenten  

 

Vragenlijst telefonische enquête 

Aan 32 Nederlandse gemeenten is gevraagd naar de stand van zaken betreffende het beleid m.b.t. 

ecologische verbindingszones in de stad. De onderstaande vragen zijn bij deze enquête als leidraad 

gebruikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bovenstaande enquête is telefonisch afgenomen bij de volgende steden: Almere, Alkmaar, 

Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Emmen, 

Groningen, Haarlem, Heerlen, Hengelo, Hoogeveen, Leeuwarden,  Leiden, Lelystad, Maastricht, Meppel, 

Middelburg, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, Utrecht, Venlo, Vlissingen, Zoetermeer, 

Zwolle. 

 

Vragenlijst telefonische enquête: 

 

• Voert de gemeente een beleid dat betrekking heeft op 

ecologische verbindingszones in steden? 

• Is het EVZ-beleid bestuurlijk vastgelegd? 

• Indien ja; wilt u de betreffende beleidsdocumenten toesturen?

• Indien ja; in hoeverre is het beleid uitgevoerd? 

• Indien ja; is het beleid geëvalueerd? 

• Indien nee; is er een reden waarom er geen EVZ-beleid is? 
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B i j l a g e n  
 

 

 

Bijlage 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht van EVZ-beleid in 32 Nederlandse gemeenten  

 

Inleiding 

De resultaten uit de telefonisch afgenomen enquête onder 32 Nederlandse gemeenten (bijlage 1) 

zijn samen met de eventueel toegestuurde beleidsdocumenten , uitgewerkt. Hieronder staan de beleids-

documenten in 32 gemeenten beschreven. De genoemde beleidsdocumenten zijn niet altijd beschikbaar 

voor inzage. In dat geval is de mondelinge informatie overgenomen. Soms is naar aanleiding van het 

telefoongesprek nog extra informatie toegevoegd. 

De gemeenten zijn onderverdeeld in vier groepen. De eerste groep (geen beleid) bevat gemeenten 

die naar eigen zeggen geen EVZ-beleid voor het stedelijk gebied hebben. Ook gemeenten waarbij niet in 

beleidsdocumenten naar voren kwam dat ze EVZ-beleid voor de stad hadden, zijn in de categorie geen 

beleid geplaatst. In de tweede categorie staan de gemeenten die een EVZ-beleid hebben maar nog niets 

van de plannen hebben uitgevoerd. Hiertoe behoren gemeenten die veelal nieuw beleid hebben. In de 

categorie beleid en uitvoering, zijn de gemeenten die al een (groot) deel van de plannen gerealiseerd 

hebben. Het EVZ-beleid is in uitvoering. De laatste categorie bevat de gemeenten die de beleidscyclus voor 

het EVZ-beleid, rond hebben. Het EVZ-beleid is geëvalueerd en dit is op schrift vastgelegd. Hieronder is, om 

het overzicht te bewaren, tabel 3.1 uit hoofdstuk 3 opgenomen. 
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Tabel b2.1 

Overzicht van de status van het EVZ-beleid in 32 Nedewrlandse gemeenten. 

 

Geen EVZGeen EVZGeen EVZGeen EVZ----beleid beleid beleid beleid  EVZEVZEVZEVZ----Beleid, geen Beleid, geen Beleid, geen Beleid, geen 

uitvoeringuitvoeringuitvoeringuitvoering     

EVZEVZEVZEVZ----Beleid, uitvoering, geen Beleid, uitvoering, geen Beleid, uitvoering, geen Beleid, uitvoering, geen 

evaluatieevaluatieevaluatieevaluatie 

Beleid, uitvoering, Beleid, uitvoering, Beleid, uitvoering, Beleid, uitvoering, 

evaluatieevaluatieevaluatieevaluatie 

Almere (Flevoland) 

Assen (Drenthe) 

Emmen (Drenthe) 

Haarlem (Noord-Holland) 

Hoogeveen (Drenthe) 

Leeuwarden (Friesland) 

Lelystad (Flevoland) 

Meppel (Drenthe) 

Middelburg (Zeeland) 

Venlo (Limburg) 

Vlissingen (Zeeland) 

Amersfoort (Utrecht) 

Apeldoorn (Gelderland) 

Arnhem (Gelderland)  

Den Bosch (Noord-Brabant)

Eindhoven (Noord-Brabant)

Leiden (Zuid-Holland) 

Roermond (Limburg) 

Rotterdam (Zuid-Holland) 

 

 

Amsterdam (Noord-Holland) 

Breda (Noord-Brabant) 

Den Haag (Zuid Holland) 

Hengelo (Overijssel) 

Maastricht (Limburg) 

Nijmegen (Gelderland) 

Schiedam (Zuid-Holland) 

Tilburg (Noord-Brabant) 

Utrecht (Utrecht) 

Zoetermeer (Zuid-Holland) 

Zwolle (Overijssel) 

 

Alkmaar (Noord-Holland) 

Groningen (Groningen) 

 

 

In de linker kolom (Geen EVZ-beleid) zijn gemeenten te vinden waar in de beleidsdocumenten 

niets is terug te vinden over EVZ in de stad. In de drie kolommen daarnaast zijn gemeenten te vinden die 

in beleidsdocumenten aandacht besteden aan EVZ in de stad. De gemeenten zijn van elkaar onderscheiden 

door de stand van zaken m.b.t. het EVZ in stad. EVZ-beleid wil zeggen dat er in de gemeente beleids-

documenten aanwezig zijn m.b.t. EVZ. Wel of geen uitvoering geeft aan of het EVZ-beleid in uitvoering is, 

of er bijvoorbeeld projecten zijn gerealiseerd. Wanneer er sprake is van evaluatie wordt bedoeld dat er 

een evaluatie op papier heeft plaatsgevonden. 

 

 

Geen EVZ-beleid 

 

Almere (Flevoland) 

Groenstructuurvisie (1998): visie op het groen in Almere met als belangrijkste punten: het 

verbeteren van de samenhang en de verscheidenheid van groene structuren in Almere, het versterken van 

de identiteit van het groen, het ontwikkelen van ecologische diversiteit en het bevorderen van het gebruik 

van groen.  

Themastudie Groen, Water, Kusten: inventarisering van de bestaande situatie in Almere en een 

oriëntatie op de toekomst. Deze studie loopt vooruit op het structuurplan. 

Structuurplan (in ontwikkeling): In Almere wordt gewerkt aan een nieuw structuurplan (de vorige 

is van 1984). Hierin krijgen beheer, water, natuur en groen een groot aandeel. De belangrijke punten met 

betrekking tot groen in het komende plan zijn: grotere verschillen in soorten groen en meer gebruik 

maken van water. 

Milieuplan: in het milieuplan wordt o.a. aandacht besteed aan ecologie. Dit heeft zich vertaald in 

het besluit van het college van B&W om een ‘ecologisch masterplan’ op te stellen. Dit plan is in ontwik-

keling. De rol van EVZ in de stad is hierin onduidelijk. 
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Assen (Drenthe) 

Geen gemeentelijk EVZ-beleid in de stad. Er wordt gekeken naar provinciaal beleid. 

 

Emmen (Drente) 

Geen gemeentelijk EVZ-beleid in de stad. Volgen het nationaal en provinciaal beleid. Geen draag-

vlak vanuit de politiek. 

 

Haarlem (Noord-Holland) 

Geen gemeentelijk EVZ-beleid in de stad. 

 

Hoogeveen (Drente) 

Geen gemeentelijk EVZ-beleid in de stad. Wel eigen initiatieven. Er zijn ook geen echte ecologische 

verbindingszones aanwezig. Hoogeveen wordt omsloten door kanalen en snelweg. Buiten Hoogeveen ligt 

deel van de EHS. 

 

Leeuwarden (Friesland) 

Geen gemeentelijk EVZ-beleid in de stad. Leeuwarden volgt het provinciale beleid. Er is wel een 

groenbeleidsplan en ecologische verbindingen binnen de stad zijn een aandachtspunt voor de gemeente. 

 

Lelystad (Flevoland) 

In Lelystad ligt een groenstructuurplan. Er wordt daarin geen aandacht besteed aan EVZ in de stad. 

 

Meppel (Drente) 

Geen gemeentelijk EVZ-beleid in de stad. Wel veel rondom de stad. Investeringen worden daar 

gedaan vanwege het hogere rendement. 

 

Middelburg (Zeeland) 

Geen gemeentelijk EVZ-beleid in de stad. 

Waterbreed, plan op hoofdlijnen (2002): Dit plan heeft tot doel te voorzien in een gezamenlijke 

visie op het waterbeheer in de stad. Gezamenlijk wil zeggen de gemeente, het waterschap en andere 

belanghebbenden. In deze visie wordt aandacht besteed aan de ecologische potenties van het stedelijk 

waterbeheer. Het plan moet uiteindelijk gaan gelden voor alle gemeenten in zeeland. Er worden drie pilot 

study’s beschreven (Vlissingen, Middelburg en Tholen). 

 

Venlo (Limburg) 

Groenbeleidsplan Gemeente Venlo (1994): In dit plan wordt geen melding gemaakt van EVZ in de 

stad. Nota Integrale Natuurvisie Venlo (in ontwikkeling): In deze visie zal aandacht worden besteed aan 

ecologische verbindingen in de stad. De aanleiding van het opstellen van de visie is de aanleg van 

compensatienatuur a.g.v. de aanleg van grote infrastructuur (A73, A74). 

 

Vlissingen (Zeeland) 

Geen gemeentelijk EVZ-beleid in de stad. 

Waterbreed, plan op hoofdlijnen (2002): Dit plan heeft tot doel te voorzien in een gezamenlijke 

visie op het waterbeheer in de stad. Gezamenlijk wil zeggen de gemeente, het waterschap en andere 
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belanghebbenden. In deze visie wordt aandacht besteed aan de ecologische potenties van het stedelijk 

waterbeheer. Het plan moet uiteindelijk gaan gelden voor alle gemeenten in zeeland. Er worden drie 

pilotstudy’s beschreven (Vlissingen, Middelburg en Tholen). 

 

 

Wel EVZ-beleid, nog geen uitvoering 

    

Amersfoort (Utrecht) 

In Amersfoort is een groenstructuurplan aanwezig. Er zijn een aantal plannen voor ruimtelijke 

ordening (groen-blauwe structuur en structuurplan water). Daarin wordt gevraagd wat de natuurwaarde 

van bepaalde gebieden is. 

Amersfoortse STEK ‘Stedelijke Ecologie in Kaart: de ecologische structuur van Amersfoort op 

stadsniveau’ (Veen en Reitsma, 2001): Het rapport is een beschrijving van de ecologische structuur van 

Amersfoort. Het geeft de stad in een regionaal kader weer, beschrijft natuurtypen en wijst knelpunten aan. 

Het is verder bedoeld ter ondersteuning van het ruimtelijke ordeningbeleid. 

Beheerplan (in ontwikkeling): Hierin worden concrete projecten worden beschreven. Dierenleven 

en bestaand groen zijn hierbij het uitgangspunt, zowel in de stad als eromheen. 

    

Apeldoorn (Gelderland) 

Groene Mal (2002): De groene mal is een document waarin de groene structuren van de stad 

worden vastgelegd. Het fungeert als een kader waarbinnen andere functies een plaats krijgen. Er wordt op 

verschillende niveaus gekeken naar de natuur. Verbindingen van landelijk gebied naar stadsgebied, een 

lanenstructuur en water dat groengebieden verbindt. 

 

Arnhem (Gelderland) 

Groenstructuurvisie (1992): Deze visie heeft drie invalshoeken: beeld, gebruik en natuur (ecologie). 

De visie geeft het beleid in grove lijnen weer. Er wordt niet expliciet gesproken over EVZ hoewel er wel 

sprake is van het aanleggen en onderhouden van ecologische infrastructuur.  

Beleidsplan ecologie (1992): Het beleidsplan ecologie vormt een toetsingskader voor plannen op 

gebied van ruimtelijke ordening. Op gemeentelijk niveau wordt er gesproken over het verbinden van 

groene gebieden; het ontwikkelen van een ecologische infrastructuur en zorg dragen voor de ontwikkeling 

van voldoende grote aaneengesloten groenvoorzieningen.  

Het structuurplan (2001): In het structuurplan zijn globale afspraken gemaakt. Er wordt geconsta-

teerd dat er schakels ontbreken in de ecologische verbindingen naar het omliggende landschap. De 

verbindingen hebben vooral betrekking op verbindingen door de grote parkdelen van Arnhem. 

 

Den Bosch (Noord-Brabant) 

Landschapsvisie ’s-Hertogenbosch (Gemeente Den Bosch, 1999): In deze landschapsvisie wordt zeer 

schaars aandacht besteed aan EVZ in de stad. Er wordt gesproken over het dommeldal (de Dommel loopt 

door de stad) als onderdeel van de provinciale en nationale ecologische hoofdstructuur. Voor het 

Dommeldal als verbindingszone is subsidie aangevraagd. Deze subsidie is gekoppeld aan de restauratie van 

de stadsverdedigingswerken. 
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Eindhoven (Noord-Brabant) 

Groenbeleidsplan (2002): In het groenbeleidsplan wordt vooral gesproken over EVZ op provinciaal 

niveau.  

Leiden (Zuid-Holland)  

Ecologisch beleidsplan gemeente Leiden, naar een dragende ecologische groenstructuur in de stad 

(2000): De doelstelling van dit plan luidt: “het completeren dan wel opstellen van een gebiedsdekkend plan 

voor een ‘duurzame ecologische groenstructuur’ voor de gemeente Leiden. De ecologische groenstructuur 

dient vervolgens beschermt te worden”. Er wordt gestreefd naar veel verschillende milieus en verbindingen 

tussen die milieus. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘vaste’ verbindingen en ‘stepping stones’. Dit 

beeld wordt samengevat in de Leidse Ecologische Dragende Groenstructuur (LES). De LES wordt bij plannen 

op de ruimtelijke orde geraadpleegd. Er worden in het plan projecten beschreven die volgens het plan 

gemonitored moeten worden. 

Uitvoeringsprogramma ecologisch beleidsplan (heden): Het plan wordt aan de raad voorgelegd 

(mei 2002). Er wordt ad hoc al wat uitgevoerd. In het concept staan projecten beschreven. Er is ook een 

onderdeel evaluatie opgenomen. 

 

Roermond (Limburg) 

Ecologische Structuurvisie Roermond (1997): In deze visie is de ecologische structuur beschreven van 

de stad. Daarnaast is aangegeven waar nieuwe verbindingen kunnen worden gerealiseerd. 

Structuurvisie Roermond (2001): In de structuurvisie Roermond wordt aandacht besteed aan EVZ. 

Deze worden voornamelijk vermeld als vertaling van de nationale en provinciale Ecologische 

Hoofdstructuur. Enkele verbindingen hebben betrekking op de stad zelf. Deze zijn in overeenstemming 

met de verbindingen uit de Ecologische structuurvisie Roermond. 

 

Rotterdam (Zuid-Holland) 

Ruimtelijk plan 2010 (2001) 

Waterplan 2030 (2001) 

Rotterdams Milieuplan (2002) 

Groenplan (in ontwikkeling) 

 

 

Wel EVZ-beleid en uitvoering, geen evaluatie 

 
Amsterdam (Noord-Holland) 

Ecolint: Het ecolint in Amsterdam is een losstaand project uit 1994. Het verbindt het oosten van 

Amsterdam (nieuwe diep), met de landelijke ecologische hoofdstructuur aan de westkant ( nieuwe meer) 

van Amsterdam. In deze EVZ heeft 5 jaar monitoring plaatsgevonden. 

De Hoofdgroenstructuur versterkt, Wensbeeld voor de Hoofdgroenstructuur tot 2030 (2001): Deze 

nota is een discussiestuk voor de aanloop naar een nieuw structuurplan. In de nota zijn streefbeelden 

uitgewerkt waar ecologische verbindingszones een plaats hebben. Een voorbeeld hiervan is de verbinding 

tussen IJmeerkust en waterland (pag. 6). In kaartmateriaal is aangegeven waar welke verbindingen moeten 

komen. De nadruk in dit wensbeeld ligt echter bij de recreatie en bereikbaarheid van het groen. 

 

Breda (Noord-Brabant) 

Groenstructuurplan (1986): in dit plan staat de Bredase ‘groene situatie’ beschreven. 
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Beleidsplan Groenbeheer (1990): Dit plan geeft globaal aan wat er met het groen in Breda moet 

gebeuren. Het plan laat veel ruimte voor vrije interpretatie. 

Beleidsplan buitenruimte (1998): In dit plan wordt een systematische aanpak behandeld voor het 

inrichten van de openbare ruimte. De stad wordt enerzijds onderverdeeld in verschillende gebieden 

(bijvoorbeeld de wijken) en anderzijds in verschillende elementen (wegen, groen, water, verlichting, 

enzovoorts). In het element groen wordt de stedelijke ecologische hoofdstructuur behandeld. Dit is een 

doorvertaling van de nationale en provinciale ecologische hoofdstructuur. Het is gericht op zowel beheer 

als ontwikkeling van een groene structuur door de stad heen. 

Elementplan Openbaar Groen, Deelplan Ecologische Groenstructuur (beheerdocument 1999): Dit 

plan voorziet in een praktische uitwerking van ecologische deel van het beleidsplan buitenruimte. De 

gemeentelijke ecologische hoofdstructuur (GEHS) is beschreven en de knelpunten op beheer, infrastructuur 

en inrichting van de GEHS. Er staan projecten in beschreven voor uitbreiding en herinrichting van groen in 

Breda. 

 

Den Haag (Zuid Holland) 

Groenstructuurplan (1992): In het Groenstructuurplan wordt de Stedelijke Ecologische Hoofd-

structuur (SEHS) geschetst (wenselijke situatie). De SEHS sluit aan op de nationale en provinciale ecologische 

hoofdstructuur ((P)EHS). 

Groenbeleidsplan 1996-2000 (1997): Het groenbeleidsplan geeft de prioriteit aan het behouden en 

versterken van natuurwaarden en ecologische betekenis van deze ‘stedelijke natuurkerngebieden’.  

Ontwikkelingsvisie ‘Stedelijke Ecologische Verbindingszones’ (1999): In deze nota wordt een 

ontwikkelingsvisie beschreven aan de hand van streefbeelden. Hiertoe behoren natuurdoeltypen, de 

vegetatie en doelsoorten (fauna). Een van de uitgangspunten is de verbindingszones uit de SEHS. Ook het 

oplossen van knelpunten in de SEHS behoort tot de aandachtspunten. Verder wordt het ambitieniveau 

aangegeven, streefbeelden beschreven en natuurdoeltypen per gebied besproken. 

Groenbeheerssysteem (in ontwikkeling): bevat een inventarisatie van het aanwezige groen en 

richtlijnen voor beheer van dit groen. 

Monitoring (in ontwikkeling): gekoppeld aan het beheersysteem wordt een monitoring systeem 

opgezet om de gevolgen van het beleid / beheer te kunnen volgen.  

Waterplan Den Haag (1999): in het waterplan wordt per verbindingszone aandacht besteed aan 

kwaliteitsverbetering van de SEHS. 

 

Hengelo (Overijssel) 

Groenstructuurplan (1990): In het groenstructuurplan wordt het groen in Hengelo beschreven. 

Natuurlijk Hengelo (1995): Een visie op de stedelijke ecologische hoofdstructuur (SEHS) Hengelo. In 

deze nota worden de aanwezige en geplande natuurwaarden beschreven. In hoofdstuk zes wordt een 

ruimtelijke planning voor de SEHS gegeven en er worden aanbevelingen gedaan voor de inrichting van de 

verschillende delen van de SEHS. De nota is opgezet op basis van het bestemmingsplan buitengebied, het 

landschapsplan en de ecologische infrastructuur Hengelo-Borne. De aanbevelingen zijn gedaan aan de 

hand van inrichtingseisen voor de doelsoorten. 

Natuurontwikkeling heeft in Hengelo dezelfde status als planologie, stedenbouw en verkeer. 

Monitoring vindt op continue basis plaats met behulp van natuur en milieuverenigingen. Evaluatie vindt 

niet plaats. 

Gemeentelijk Groenplan (GGP) 2002-2005 (2002) : Het conceptplan, Gemeentelijk Groenplan (GGP) 

Hengelo 2002-2005, bestaat uit twee delen. Deel 1, Grip op Groen, geeft een integrale beschrijving van een 
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duurzame samenhangende stedelijke groenstructuur verfijnt in de wijken met mogelijkheden voor natuur 

en recreatie. Het conceptplan gaat uit van reeds bestaande structuren op provinciaal (PEHS), regionaal (in 

relatie met Enschede) en plaatselijk niveau (SEHS). Daarbij wordt het dierenleven als uitgangspunt 

genomen. Aan de hand van voorkomende diersoorten en de eisen die de diersoorten aan hun omgeving 

stellen wordt een inrichtingsplan gemaakt.  

In deel 2 van het GGP worden de groenprojecten die in deel één staan beschreven, uitgewerkt. Per 

project wordt aangegeven wat de stand van zaken is, wie contactpersoon is, de geldbronnen, en het 

tijdspad. Daarnaast wordt een overzicht van de betrokken partijen gegeven. Daarbij wordt onderscheidt 

gemaakt tussen regio, stad en wijk. In deze betrokkenheidsmatrix wordt ook aangegeven wie de trekker 

van het project is. 

    

Maastricht (Limburg) 

Nota gedifferentieerd groenbeleid (1992): In deze nota wordt aandacht besteed aan EVZ in de 

stad. Veel van de projecten daarin beschreven zijn uitgevoerd. Beheer is een probleem omdat het afwijkt 

van de traditionele methoden. Er vindt geen monitoring en evaluatie plaats. Aanvankelijk was monitoring 

wel opgenomen in het plan maar uit budgettaire overweging is dit geschrapt. 

 

Nijmegen (Gelderland) 

Groenstructuurplan ‘Nijmegen rijk aan groen’ (1995): Het groenstructuurplan is een plan op 

hoofdlijnen voor de onbebouwde ruimte. Het schept een kader waarbinnen ruimtelijke ordening kan 

plaatsvinden. In het plan is sprake van ecologische corridors in de stad en groene verbindingszones die 

groengebieden in de stad moeten verbinden met die buiten de stad. Er wordt gebruik gemaakt van 

streefbeelden (voor fauna). Projectbeschrijvingen geven een idee van de uitwerking van het beleid. 

Ecologische Atlas Nijmegen 1997: In de Ecologische Atlas Nijmegen wordt een overzicht gegeven 

van de in Nijmegen aanwezige flora en fauna (1994-1997). De inventarisatie is gedaan met behulp van 

natuurorganisaties en vrijwilligers.  

Meerjarenplan groen 1997 (in kaart gebracht): Het meerjaren plan groen is de concrete uitwerking 

van het groenstructuurplan. Hierin staan projecten beschreven, concreet met prioriteit en kostenplaatje. Bij 

de uitvoering ligt de nadruk op recreatie.    

 

Schiedam (Zuid-Holland)  

Groenstructuurplan: Veel van de projecten die in het groenstructuurplan zijn beschreven, zijn 

uitgevoerd. Mogelijkheden voor een monitoring systeem worden nu nagegaan. 

 

Tilburg (Noord-Brabant) 

Groenstructuurplan: In het groenstructuurplan staan de aanwezige groenstructuren in de stad 

beschreven. 

Kadernota Groene Mal (2002): De groene mal is een intentie overeenkomst over de instandhouding 

en ontwikkeling van het groen in de stad. In de kaart die daarbij hoort is sprake van ecologische 

verbindingszones. Deze lopen voornamelijk aan de rand van en buiten de stad. Enkele EVZ lopen door de 

stad. Deze verbindingen lijken gebieden die buiten de stad liggen met elkaar te moeten verbinden. De 

nota is van januari 2002 en wordt momenteel in werking gesteld. 

 



 

77 

Utrecht (Utrecht) 

Groensructuurplan deel 1 (1990): Dit plan is gemaakt ter ondersteuning van ruimtelijke ordening. 

Het geeft een beleidskader en de planningsrichting voor het stedelijk groen. Het plan geeft in hoofdlijnen 

o.a. de ecologische betekenis van het groensysteem in de stad. Er wordt aangegeven dat er gestreefd moet 

worden naar verbreding van groene aders in de stad om de ecologische waarden te versterken. Er wordt op 

verschillende niveaus gekeken. O.a. bomenrijen en blokgroen. Er wordt een vijftigtal projecten beschreven 

waarbij velen betrekking hebben op aansluiting van de buitennatuur op de stad. Groene verbindingen en 

aders zijn weergegeven in kaarten. 

Groenstructuurplan deel 2 (1990): Dit deel geeft de uitwerking van het groenstructuurplan (deel 1) 

in een paar wijken. Ecologische infrastructuur wordt hierin expliciet genoemd als aandachtspunt. Er 

worden twee benaderingen genoemd. De natuur van buiten de stad naar binnen halen en de ontwikkeling 

van een aparte stadsnatuur. In de uitwerking en op de kaarten op wijkniveau zijn ecologische relaties 

alleen terug te vinden op de kaart van de wijk Overvecht. Het begrip ecologische relatie wordt niet 

verklaard. 

Visie Natuur in de Stad (1996): Deze visie is opgezet als een discussienota met als inzet de vargen 

'Wat is natuur in de stad? ' en 'Hoe kunnen we natuur in de stad waarderen?'. 

Nota Recreatief Perspectief (1997): Deze nota geeft een kader voor de functie recreatie in de 

openbare ruimte van de stad en de Utrechtse regio. 

Kadernota Stadsnatuur (1998): Nota is opgesteld in opdracht van de diensten Stadsbeheer en 

Stadsontwikkeling. Een van de doelstellingen is: “het scheppen van een dusdanige samenhang tussen 

groene plekken in de stad dat een goed functionerende ecologische infrastructuur in een tiental jaren 

bereikt kan worden”. Binnen die infrastructuur wordt onderscheidt gemaakt tussen verbindingen tussen 

groene plekken onderling (bijv. parken) en tussen groene plekken en het buitengebied. Deze plekken en 

verbindingen worden in kaarten weergegeven. Er is in deze nota een relatieschema weergegeven voor alle 

actoren in de uitvoering en een overzicht van alle groene projecten op dat moment. Er horen 4 bijlagen bij 

deze nota: een kensoortenlijst (beschrijving van planten en dieren in Utrecht), waarderingsmethode 

stedelijke natuur, een stedelijke inventarisatiemethodiek en natuur voor de stad Utrecht (voorbeeldenboek 

ter ondersteuning van de bestuurlijke en maatschappelijke dialoog). 

Het Groene Web Project, projecten ter verbetering van de ecologische infrastructuur in de stad 

Utrecht (1997): Het Groene web is een verzameling projecten die tot doel hebben de ecologische 

infrastructuur te versterken. De ecologische infrastructuur bestaat uit verbindingszones, kerngebieden en 

‘stepping-stones’. Er wordt geschreven dat het wenselijk is de ecologische infrastructuur in de stad aan te 

sluiten op de landelijke EHS en andere natuur buiten de stad. Er worden knelpunten in de ecologische 

infrastructuur besproken. De knelpunten worden per wijk besproken. De kosten van de projecten om de 

knelpunten op te lossen worden weergegeven. 

Stadsnatuur voor Utrecht (1999): Het doel van stadsnatuur voor utrecht is het uitwerken van een 

opdracht van de diensten ruimtelijke ordening en stadsbeheer om een ecologische infrastructuur (EIS) te 

realiseren. Nevendoelen daarbij zijn o.a. “het plan moet antwoord geven op de vraag of en zo ja welke 

gebieden met elkaar moeten worden verbonden”. In dit plan worden besproken: het planologisch 

beleidskader, de huidige situatie en ontwikkelingsmogelijkheden, een visie op de EIS, een concretisering 

van de EIS, Een bespreking van de EIS op stadsniveau en wijkniveau en knelpunten in de EIS en punten die 

prioriteit verdienen. 

Er komt naar voren dat er weinig kennis voorhanden is over de nul-situatie. Er worden gidssoorten 

gebruikt om de inrichtingsvorm weer te geven. Daarnaast worden begeleidende soorten beschreven; 

soorten waaraan het natuurtype ten goede komt maar die de verbindingszone niet nodig hebben om 
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uitwisseling tussen kerngebieden mogelijk te maken. Dit resulteert in vijf modellen met verschillende 

kenmerken van structuur. Model Bermpje, Icarusblauwtje, Kamsalamander, Hermelijn, Rietzanger, en 

Boomklever. Over de verspreiding van deze soorten zijn geen gegevens bekend. Er wordt in het plan 

verteld waar in Utrecht welke modellen kunnen worden toegepast. In het kader van het oplossen van 

knelpunten in de EIS wordt aangegeven waar de knelpunten liggen en of deze kunnen worden opgelost 

door aanleg van nieuwe structuur of ‘mitigerende’ maatregelen (maatregelen die de barrièrewerking 

verzachten of oplossen). 

Voor de prioriteitstelling is uitgegaan van het principe: 'veiligstellen en versterken van die 

onderdelen die onder druk staan, vervolgens aansluiten op de omgeving en tot slot het realiseren van 

overige verbindingen.' (pag. 57). Dit principe is niet direct gekoppeld aan projecten. 

Het Groene webproject, de stand van zaken (1999): Dit stuk geeft de stand van zaken weer in 1999. 

Er wordt kort geëvalueerd en aangegeven welke projecten voor 1999 en 2000 staan gepland. 

Openbaar groenprogramma 2000-2005 (2000): In dit programma staan projecten beschreven waar 

financiële dekking voor is. Bij de beschreven projecten staan subsidiegevers vermeld en staat vermeld in 

welke nota het project staat beschreven. Er zijn veel projecten bij die beschreven staan in de Het Groene 

Web Project. 

 

Zoetermeer (Zuid-Holland) 

Stadsnatuurplan (1999): Het stadsnatuurplan geeft richting aan het ruimtelijk beleid van de 

gemeente. In dit plan is aandacht voor het verbinden van groene gebieden op stadsniveau en de 

samenhang van de natuur in de stad. Er is monitoring en evaluatie (elke 4 jaar) in opgenomen. Het plan 

moet gerealiseerd zijn in 2010 

Waterplan Zoetermeer (2002): Het waterplan is opgesteld voor gemeente Zoetermeer, Hoogheem-

raadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en waterschap Wilck & Wiericke. De 

doelstelling van het waterplan is: “Het behouden en verder ontwikkelingen van een duurzaam systeem”. 

Dit uit zich onder andere door het realiseren van verbindingen ten behoeve van de natuur: “ Het water 

biedt uitstekende mogelijkheden om het groen in de stad te verbinden met het toekomstige Bentwoud (…) 

Deze verbindingen bevorderen tevens het ecologisch functioneren van de stad in zijn omgeving”. EVZ 

nemen een belangrijke plaats innemen in. In levend water wordt over de weteringen gezegd: “Dit zijn 

ononderbroken linten met een grote waarde als verbindingszones voor planten en dieren.” Ook de parken 

worden genoemd als belangrijk onderdeel van het groene netwerk van de stad. En over de wijken wordt 

geschreven: “In de wijken bieden met name de singels goede verblijfs- en verbindingsmogelijkheden voor 

planten en dieren. De effecten van de genomen maatregelen moeten volgens plan worden gemonitored. 

Hierbij worden de natuurwaarden expliciet genoemd. Aan de hand van de monitorgegevens wordt 

geëvalueerd en een nieuw plan opgesteld. 

Er worden in het plan streefbeelden beschreven en er is een kostenraming met verdeling van 

verantwoordelijkheden gemaakt. 

Monitoren: De Benthuizer plas is een stergebied (een aangewezen natuurgebied) dat onlangs is 

aangelegd. Voor de Bethuizerplan is een monitorplan gemaakt. Dit plan is reeds in werking. Voor de 

andere stergebieden is ook een monitorplan opgesteld. Over monitoring van de stadsnatuur is niets 

gevonden. 

Evaluatie stadsnatuurplan (2002): In de evaluatie van het Stadsnatuurplan wordt niet specifiek 

ingegaan op EVZ. Er wordt gekeken naar de genomen maatregelen, het bereiken van de doelstelling, en er 

worden aanbevelingen gedaan voor nieuw beleid.  
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Zwolle (Overijssel) 

Groenstructuurplan (1985) 

Groenbeleidsplan (1998): Het groenbeleidsplan is voortgevloeid uit een in 1993 uitgevoerde 

evaluatie van het Zwolse groenbeleid. Het groenbeleidsplan wijst de stedelijke hoofd groenstructuur aan. 

Er wordt aangegeven dat verbindingen tussen leefgebieden niet goed door lopen. Er wordt een aantal 

concrete plannen geschetst waarbij een schatting van de kosten wordt gemaakt. Er wordt verder geen 

prioriteit aan de plannen toegekend. In dit plan staat een evaluatie gepland voor 2010. 

 

EVZ-beleid, uitvoering en evaluatie 

 

Alkmaar (Noord-Holland) 

Groenstructuurplan (1991): In dit plan worden de groenstructuren beschreven die in de gemeente 

aanwezig zijn. 

Ecologiebeleidsplan (1991): In dit plan wordt een visie op beheer, inrichting, gebruik en organisatie 

van het groen in Alkmaar beschreven. Er wordt een streven uitgesproken naar het verbinden van 

groenstructuren. Van tevoren zijn de potenties van de verbindingszones geïnventariseerd. 

Aktieplan “Groen in beweging” (1991): In dit plan wordt samenvatting van de plannen op het 

groengebied beschreven. 

Evaluatie en activiteitenprogramma groenbeleid (1999): De evaluatie betreft het groenbeleidsplan 

en het ecologiebeleidsplan. Er wordt gekeken wat er geplant was, wat er is uitgevoerd en wat er op het 

programma voor de komende jaren staat. 

 

Groningen (Groningen) 

‘De Levende Stad’ Een aanzet voor een stadsecologisch beleid (1994): In dit document is de 

natuurwaarde van Groningen geïnventariseerd. Hierbij werd geconcludeerd dat de stad mogelijkheden 

biedt voor een samenhangende duurzame Stedelijke Ecologische Structuur. “Een afgestemd beleid dat 

nodig is om deze structuur in stand te houden en knelpunten en hiaten op te lossen.” 

Stedelijke Ecologische Structuur: In de Stedelijke Ecologische Structuur wordt beschreven hoe de 

samenhang van de natuur in de stad het best kan worden opgezet. Nadruk ligt onder andere op de 

onderlinge verbinding van stedelijke ecosystemen. Er wordt aangegeven Waar de verbindingen liggen en 

welke verbindingen gerealiseerd moeten worden. 

‘Natuurlijk Basismateriaal’ Een evaluatie van vijf jaar stadsecologisch beleid (1999): Uit de evaluatie 

wordt geconcludeerd dat vijf jaar een te korte periode is om de stedelijke ecologische structuur te 

realiseren. Het verwerven van deskundigheid en het opdoen van ervaring kost tijd. Om de kwaliteit van de 

structuur te waarborgen moet deze tijd genomen worden.  

Heden: Er wordt nog steeds gewerkt aan het beleid. Er zijn wel haperingen bij de uitvoering van 

het beleid. Uit een startaanvraag voor het actualiseren van het ecologisch beleidsplan uit 1994 blijkt dat de 

uitvoering van het ecologisch beleid achterblijft. “er ontbreken nog veel verbindingen en er komen 

barrières voor”. 
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Bijlage 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene vragenlijst vraaggesprek 4 gemeenten 

 

Om een beeld te krijgen van de factoren die van invloed zijn op het EVZ-beleid is in vier 

gemeenten gesproken met stadsecologen. Aan de stadsecologen is gevraagd om een tweetal projecten te 

beschrijven die als illustratie kunnen dienen bij het vraaggesprek. Er is gevraagd om een goed verlopen en 

een slecht verlopen project te beschrijven.  

De richtinggevende vragen zijn per gemeente bijgesteld aan de hand van een korte enquête via e-

mail en toegezonden beleidsdocumenten . Hieronder is de algemene vragenlijst opgenomen. 

    

    

Projectbeschrijving  

1. Welke projecten heeft u als voorbeeld gekozen? 

 

Beleidsvoorbereiding 

 

Organisatie: 

2. Welke partijen waren er betrokken bij het verzamelen van informatie met betrekking tot EVZ? 

3. Welke functie hadden de betrokken partijen (informatie, coördinatie, opdrachtgevers)? 

4. Hoe stonden de betrokken partijen tegenover het concept EVZ? 

 

Kwaliteit : 

5. Was er voldoende tijd / geld beschikbaar voor de inventarisatie van op de EVZ locaties aanwezige 

flora en fauna? 

6. Was er voldoende tijd /geld beschikbaar voor de inventarisatie van de fysisch geografische 

waarden (bodem en water)? 

7. Hoe volledig was de inventarisatie van flora en fauna in op de EVZ locaties? 

8. Welke flora en fauna is geïnventariseerd? 

9. Op welke locaties is er geïnventariseerd? 

10. Welke inventarisatie methoden zijn er gebruikt? 
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11. Was er voldoende tijd / geld voor de inventarisatie van de potenties van te verbinden 

groenstructuren? 

12. Hoe zijn de potenties van de EVZ locaties bepaald? 

13. Was er voldoende tijd / geld voor de inventarisatie van de knelpunten in de ecologische 

infrastructuur? 

14. Wat voor knelpunten zijn er bij de aangewezen EVZ gevonden? 

 

Informatie:  

15. Welke informatie dacht u nodig te hebben voor het goed opzetten van een EVZ? 

16. Heeft u alle informatie die u dacht nodig te hebben ook ter beschikking gehad? 

17. Heeft u overleg gehad met andere gemeenten over het opzetten van het EVZ-beleid? 

18. Heeft u het nuttig gevonden om overleg te hebben met andere gemeenten? 

19. Was er voldoende tijd /geld om bij andere gemeenten te informeren over de aanpak met 

betrekking tot EVZ in de stad? 

 

Beleidsbepaling: 

 

Organisatie: 

20. Welke partijen zijn er betrokken bij het bepalen van de doelen en de in te zetten middelen voor 

de realisatie van de EVZ? 

21. Welke functie hadden de betrokken partijen? 

22. Hoe stonden de betrokken partijen tegenover de plannen voor EVZ’s 

 

Kwaliteit : 

23. Welke doelen zijn er gesteld voor de EVZ? 

24. Op basis waarvan zijn de doelen voor de EVZ geformuleerd? 

25. Welke middelen worden ingezet om de doelen te bereiken? 

26. Hoe wordt er getoetst of de doelen voor de EVZ gehaald worden? 

27. Is er in de plannen een evaluatie opgenomen? Zo ja, op basis waarvan vindt die evaluatie plaats 

(Kwantitatief (doelen gehaald) of kwalitatief (procesevaluatie)? Constaterend (summative) of ook 

verklarend (formative))?  

28. Was er van tevoren bekend hoeveel geld er beschikbaar was voor de verschillende projecten? 

29. Is er een tijdspanne bepaald waarbinnen de projecten gerealiseerd moeten zijn? 

30. Waarop is de tijdsspanne gebaseerd? 

 

Informatie: 

31. Welke informatie had u beschikbaar om de gestelde doelen te onderbouwen? 

32. Had u voldoende informatie over en van de betrokken partijen om de projecten te schrijven?  

 

Beleidsuitvoering: 

 

Organisatie: 

33. Welke partijen zijn er betrokken bij het uitvoeren van de projecten die betrekking hebben op de 

EVZ? 

34. Welke functie hadden de betrokken partijen? 
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35. Hoe stonden de betrokkenen tegenover de uitvoeringplannen voor de EVZ’s? 

 

Kwaliteit : 

36. Welke middelen zijn er gebruikt bij de uitvoering van de projecten? 

37. Was er voldoende tijd beschikbaar voor een goede uitvoering van de projecten? 

38. Was er voldoende geld beschikbaar voor de uitvoering van de projecten? 

39. Hoe vond de controle op de uitvoering van de projecten plaats? 

 

Informatie: 

40. Waren de betrokken partijen op de hoogte van hun taken?  

41. Hadden de betrokken partijen voldoende en de juiste informatie om hun taken uit te voeren? 

42. Waren alle partijen op de hoogte van de doelen van de projecten? 

 

Beleidsevaluatie: 

 

Organisatie: 

43. Wie zijn er verantwoordelijk voor de evaluatie van de projecten? 

44. Wie heeft de evaluatie uitgevoerd?  

45. Welke actoren waren betrokken bij de evaluatie? 

46. Hoe stonden de betrokkenen tegenover de evaluatie van hun werk? 

 

Kwaliteit : 

47. Wat was het onderwerp van evaluatie? (fase, beheersaspecten, kwalitatief of kwantitatief) 

48. Welke criteria werden bij de evaluatie van de twee projecten gehanteerd? 

49. Wat was de uitkomst van de evaluatie met betrekking tot de twee projecten? 

50. Welke factoren kwamen in de evaluatie van de twee projecten naar voren als belangrijkste succes / 

faalfactoren? 

51. Welke status heeft de evaluatie? 

52. Is de evaluatie gekeurd door de raad? 

 

Informatie: 

53. Waren er voldoende gegevens beschikbaar voor een goede evaluatie? (Nulmeting, monitoring-

gegevens, interviews met actoren) 
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B i j l a g e n  
 

 

 

Bijlage 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Checklist EVZ-beleid 

 

Voorbereiding EVZ-beleid 

 

Beleidsinhoud 

• Politieke wensen geïnventariseerd (wat wil de politiek met het groen) 

• Inventarisatie 

• Groenstructuren geïnventariseerd (groene contouren) 

• Natte structuren geïnventariseerd (blauwe contouren) 

• Verharding geïnventariseerd (rode contouren) 

• Kwaliteit van abiotische factoren geïnventariseerd (lucht, water, land) 

• Antropogene factoren geïnventariseerd (menselijke invloeden als recreatie, verplaatsing, etc.) 

• Contact gelegd met natuur- en milieuorganisaties over het voorkomen van flora en fauna in de 

stad 

• Fauna stadsbreed geïnventariseerd 

• Flora stadsbreed geïnventariseerd 

• Migratie van soorten geïnventariseerd 

• Informatie verwerkt in een centraal systeem dat goed toegankelijk is en makkelijk kan worden 

aangevuld 

• Gebieden vastgesteld die worden verbonden 

• Doel van de EVZ vastgesteld (leefgebied, corridor, trekroute, soorten of soortgroepen vastgesteld 

die van de EVZ gebruik moeten maken) 

• Knelpunten in de EVZ geïnventariseerd (Abiotisch: duikers, snelwegen, steile oevers, etc. Biotisch; 

beplanting, etc. Antropogeen: recreatie, verplaatsing) 

• Deskundigen geraadpleegd over leefgewoonten van verschillende diersoorten en over inrichting 

van EVZ voor verschillende diersoorten 

• Literatuur verzameld over leefgewoonten van verschillende diersoorten en inrichting van EVZ voor 

verschillende diersoorten 



 

84 

• Overlegd met andere gemeenten over aanpak EVZ-beleid 

• Overlegd binnen het eigen beleidsveld over ideeën EVZ-beleid. (Ruggespraak met beheerafdeling 

en ontwerpafdeling over de uitvoerbaarheid) 

 

Beleidscontext 

• Overlegd met buurgemeenten over aansluiting op hun plannen 

• Provinciale nota’s geraadpleegd (randvoorwaarden in de vorm van PEHS) 

• Overlegd met provincie over hun EVZ-beleid 

• Rijksnota’s geraadpleegd (randvoorwaarden in vorm van EHS) 

• Overlegd met waterschappen over hun EVZ-beleid 

• Waterhuishoudkundige eisen geïnventariseerd 

• Plannen uit andere beleidsvelden geïnventariseerd 

• Overleg gepleegd met beleidsmakers uit andere beleidsvelden 

• Op de hoogte gesteld van ideeën van natuur en milieuorganisaties 

 

Bepaling van het EVZ-beleid 

 

Randvoorwaarden 

Doelen uit andere beleidsvelden en/of van andere betrokkenen gecombineerd in het uitvoerings-

programma (recreatie, natuur, waterberging) 

Randvoorwaarden van het Rijk en de Provincie geïntegreerd in plan 

Aansluiting EVZ op kerngebieden / verbindingen van buurgemeenten 

Aandacht besteed aan knelpunten in andere beleidsvelden 

Ideeën natuur en milieuverenigingen geïntegreerd voor zover deze nuttig en haalbaar zijn 

 

Middelen 

• Oplossingsrichting knelpunten bepaald (wildrichels, oeverbeschoeiing weg, beplanting aanpassen, 

recreatie sturen, herinrichting of ontwikkeling van natuur) 

• Kaartmateriaal gemaakt met duidelijkheid over afmetingen en locaties van EVZ, kerngebieden en 

natuurontwikkelingsgebieden 

• Toetsingsmethode bepaald voor de werkzaamheid van de oplossingsrichtingen 

 

Organisatie 

• Samenwerkingsverbanden gezocht met andere beleidsvelden, bedrijven en andere organisaties 

(Werkzaamheden gecombineerd: onderhoud, aanleg waterberging) 

• Prioriteiten in uitvoering gesteld (in overleg met samenwerkingsverbanden) 

• Uitvoering centraal geregeld. Één aannemer voor totale uitvoering 

• aansturing van de uitvoering centraal geregeld 

• Controle van de uitvoering centraal geregeld 

• Centrale persoon voor overzicht en terugkoppeling naar beleidsmakers 

• Contact met natuur en milieuorganisaties over het voorkomen van soorten en het inventariseren 

van soorten in het kader van monitoring 

• Contact met natuur en milieuorganisaties over de uitvoering (gang van zaken) 
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• Plenaire terugkoppeling naar alle belanghebbenden (bewoners, bedrijven, natuur- en 

milieuorganisaties) en inspraakronde voor vragen en ideeën 

• Beleidsplan aangepast aan de feedback van inspraakronde 

 

Tijdskeus 

• Tijdskeus gebaseerd op oplevering van projecten (productietijd) 

• Tijdskeus gebaseerd op ambtelijke termijn 

• Tijdskeus gebaseerd op effect van projecten (afhankelijk van het gewenste effect en de tijd die 

nodig is voor volwaardige ontwikkeling van de EVZ) 

 

Financiering 

• Financieringsmogelijkheden geïnventariseerd  

o Gemeentebudget gepeild (over met name de aanleg en de monitoring) 

o subsidies van het rijk 

o subsidies van de provincie 

o samenwerking in uitvoering met andere beleidsvelden 

o samenwerking met bedrijven  

o samenwerking met het waterschap 

• Begroting gemaakt 

o kosten oplevering projecten beschreven 

o kosten beheer projecten beschreven 

o kosten evaluatie projecten en beleid beschreven 

 

Vastleggen van het beleid 

• Beleid is bekrachtigd door de gemeenteraad 

• Status van het beleid is helder (hoe moet binnen de gemeente met dit beleid worden omgegaan?) 

 

Uitvoering 

• Oplossingsrichtingen zijn toegepast 

• Er is centrale controle op de uitvoering 

• Er wordt regelmatig teruggekoppeld over de stand van zaken (bij projecten en bij totaal beleid) 

• Het kaartmateriaal wordt regelmatig aangepast aan de stand van zaken 

• EVZ’s worden geopend voor bewoners en belangstellenden met uitleg 

• Er wordt na oplevering gemonitored voor soorten en aantallen van soorten (op regelmatige en 

systematische basis) 

• Organisatie van excursies in EVZ’s 

• Er zijn folders uitgegeven over EVZ 

• Er worden lezingen gehouden over EVZ 

 

Evaluatie 

• De beschreven projecten zijn na afloop beleidsperiode geëvalueerd (projecten opgeleverd?) 

• Het beleidsproces is na afloop beleidsperiode geëvalueerd (voorbereiding, bepaling, uitvoering 

positieve en negatieve punten) 

• Het effect van het beleid is na afloop beleidsperiode geëvalueerd (doelen gehaald?) 
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Bijlage 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stappenplan volgens Natuur als Buur (Lampert en Bergakker 1994) 

 

1. Weet wat er aan natuur is, stand van zaken. 

 

2. Weet waar natuur en/of leefgebieden van dieren zijn en geef dat aan op de (stads)kaarten. Teken 

ook de (gewenste en aanwezige) verbindingen met pijlen op de kaart. 

 

3. Kies uit welke dieren op daar op die plek een kans maken. Selecteer de doelgroepen van dieren. 

 

4. Bepaal de indicatorsoort(en). Welke diersoorten geven voor de doelgroepen een nauwkeurige 

indicatie voor de inrichting van die plek. 

 

5. Stel vast waarom en hoe toegewerkt moet worden naar de leefvoorwaarden van de 

indicatorsoort(en). Doe dit met behulp van faunadeskundigen. 

 

6. Geef aan welke maten de ontwerper moet aanhouden voor de inrichting van het 

natuurontwikkelingsproject hetgeen samenhangt met de leefgewoonten en leefgebieden van de 

gewenste diersoorten. 

 

7. Hef de verplaatsingsrichting voor diersoorten op of verklein ze (barrières en andere knelpunten). 

 

8. Bouw een gemeentelijke ecologische structuur uit, om op lange termijn toe te werken naar 

verruiming van het leefgebied voor inheemse dieren en daaraan duidelijk richting te geven. 

 

9. Vergroot het maatschappelijk draagvlak, want wanneer mensen meewerken, hebben dieren meer 

kansen. 
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