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1. Inleiding 

Welkom	  bij	  BiodiverCity,	  het	  instrument	  dat	  de	  potentie	  voor	  biodiversiteit	  van	  wijken	  meet.	  Het	  
programma	  ondersteunt	  u	  bij	  het	  inbrengen	  van	  biodiversiteit	  bij	  gebiedsontwikkeling	  en	  
herontwikkeling	  van	  bestaande	  wijken	  en	  geeft	  u	  de	  handvatten	  om	  de	  biodiversiteit	  met	  uw	  
plannen	  te	  verbeteren.	  

Wereldwijd,	  en	  ook	  in	  Nederland	  gaan	  concentraties	  van	  menselijke	  activiteiten	  gepaard	  met	  een	  
forse	  uitbreiding	  van	  het	  areaal	  stedelijk	  gebied.	  In	  het	  belang	  van	  biodiversiteit	  verdient	  natuur	  in	  de	  
stad	  meer	  en	  structurele	  aandacht.	  Voor	  het	  aspect	  natuur	  in	  de	  stad	  (in	  het	  bijzonder:	  biodiversiteit)	  
zijn	  behalve	  goede	  intenties	  nog	  weinig	  richtinggevende	  kaders	  gesteld.	  	  	  

Er	  zijn	  instrumenten	  (zoals	  DPL)	  waarmee	  duurzaamheid	  in	  ruimtelijke	  ontwikkelingen	  meetbaar	  en	  
bespreekbaar	  wordt	  gemaakt.	  In	  deze	  instrumenten	  is	  het	  aspect	  	  ‘biodiversiteit’	  nog	  niet	  
opgenomen.	  Voor	  de	  prestatie	  van	  biodiversiteit	  zijn	  nog	  geen	  indicatoren	  ontwikkeld	  die	  zowel	  
praktisch	  hanteerbaar	  zijn	  als	  voldoende	  robuust	  zijn	  voor	  een	  oordeel	  over	  biodiversiteit.	  Door	  de	  
biodiversiteit	  prestatie	  in	  beeld	  te	  brengen,	  daag	  je	  ontwerpers	  uit	  de	  plannen	  te	  verbeteren	  en	  meer	  
ruimte	  te	  maken	  voor	  bepaalde	  dier-‐	  en	  plantensoorten.	  	  

BiodiverCity	  meet	  de	  potentiële	  biodiversiteitswaarde	  van	  een	  gebied	  en	  vergelijkt	  deze	  met	  een	  
referentie.	  Het	  instrument	  BiodiverCity	  werkt	  daarmee	  als	  een	  communicatie-‐instrument	  dat	  
informatie	  verschaft	  over	  hoe	  het	  is	  gesteld	  met	  de	  biodiversiteit	  in	  een	  specifiek	  plan	  voor	  een	  
nieuwe	  of	  bestaande	  wijk.	  Het	  is	  een	  afwegingskader	  waarop	  gestuurd	  kan	  worden.	  Zo	  kunnen	  
kansen	  geïdentificeerd	  worden	  om	  biodiversiteit	  in	  de	  gebouwde	  omgeving	  te	  behouden	  of	  zelfs	  te	  
vergroten.	  

BiodiverCity	  is	  ontworpen	  door	  	  BWZ	  ingenieurs,	  Bureau	  Waardenburg	  1	  en	  	  IVAM	  UvA	  BV	  2	  voor	  het	  
SBIR	  programma	  van	  Agentschap	  NL.	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Contactpersoon	  bij	  BWZ	  ingenieurs	  en	  Bureau	  Waardenburg:	  Hans	  van	  Zanten	  +06-‐51417173.	  	  

2	  Contactpersoon	  bij	  IVAM:	  Jaap	  Kortman	  +020-‐5255918;	  Ckees	  van	  Oijen	  +020-‐5256232.	  

 



 
2. Wat is BiodiverCity? 

BiodiverCity	  is	  een	  webbased	  computerinstrument	  dat	  op	  basis	  van	  de	  groene	  en	  blauwe	  inrichting	  
van	  een	  stedelijk	  gebied,	  een	  biodiversiteitscore	  berekent:	  een	  score	  die	  uitdrukt	  wat	  de	  potentie	  is	  
voor	  biodiversiteit.	  	  

Gemeentelijke	  projectleiders,	  projectontwikkelaars,	  stedenbouwkundigen,	  milieuadviseurs	  en	  
stadsecologen	  kunnen	  BiodiverCity	  gebruiken	  om	  biodiversiteit	  een	  heldere	  plek	  te	  geven	  in	  de	  
ruimtelijke	  planvorming	  van	  nieuwe	  of	  bestaande	  wijken.	  

Voor	  	  het	  bepalen	  van	  de	  biodiversiteitsprestatie	  gebruikt	  BiodiverCity	  een	  uitgebreide	  database	  met	  
informatie	  over	  groen-‐	  en	  waterelementen	  en	  doelsoorten.	  	  

Daarnaast	  geeft	  de	  website	  praktische	  informatie	  over	  aanleg,	  beheer	  en	  kosten	  van	  de	  verschillende	  
biotopen	  en	  biedt	  zo	  inspiratie	  en	  kennis	  om	  het	  stedenbouwkundig	  ontwerp	  te	  kunnen	  
optimaliseren	  voor	  biodiversiteit.	  	  

Het	  prestatie-‐instrument	  BiodiverCity	  kan	  als	  zelfstandig	  instrument	  worden	  gebruikt,	  en	  wordt	  
daarnaast	  opgenomen	  in	  het	  duurzaamheidsinstrument	  DPL	  (Duurzaamheidsprofiel	  van	  een	  Locatie).	  
BiodiverCity	  gaat	  uit	  van	  invoergegevens	  waarvoor	  de	  informatie	  aanwezig	  is	  bij	  gemeenten	  of	  
eenvoudig	  te	  verkrijgen.	  	  

Op	  termijn	  zal	  de	  koppeling	  gemaakt	  worden	  met	  Geografische	  Informatie	  Systemen	  (GIS).	  Door	  de	  
koppeling	  met	  GIS	  en	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  resultaten	  van	  BiodiverCity	  visueel	   te	  presenteren	  op	  
bijvoorbeeld	   een	   digitale	   tafel	   met	   de	   plantekeningen,	   zal	   de	   relatie	   tussen	   stedenbouwkundig	  
ontwerp	  en	  biodiversiteit	  nog	  helderder	  gepresenteerd	  kunnen	  worden.	  	  
	  

2.1 Definitie van biodiversiteit in stedelijk gebied 

Biodiversiteit	   is	   een	   ruim	   begrip.	   Het	   omvat,	   zoals	   de	   naam	   al	   aangeeft,	   de	   diversiteit	   van	   het	  
biotische	  systeem,	  het	  levende	  systeem,	  op	  aarde.	  Onder	  het	  biotische	  systeem	  wordt	  verstaan:	  alles	  
wat	   verband	   houdt	   met	   of	   onder	   invloed	   staat	   van	   levende	   organismen.	   In	   het	   Verdrag	   inzake	  
behoud	  van	  biodiversiteit	  (Verenigde	  Naties	  1992)	  is	  biodiversiteit	  gedefinieerd	  als:	  	  
	  

“De	   variabiliteit	   onder	   levende	   organismen	   van	   allerlei	   herkomst,	   met	   inbegrip	   van,	   onder	  
andere,	   terrestrische,	   mariene	   en	   andere	   aquatische	   ecosystemen	   en	   de	   ecologische	  
complexen	  waarvan	  zij	  deel	  uitmaken,	  dit	  omvat	  mede	  de	  diversiteit	   tussen	  soorten,	  binnen	  
soorten	  en	  van	  ecosystemen”	  

	  
Bij	  biodiversiteit	  gaat	  het	  dus	  kort	  gezegd	  om	  variatie	  in	  soorten	  èn	  landschap.	  Urbane	  (stedelijke)	  
biodiversiteit	  onderscheidt	  zich	  wat	  betreft	  variatie	  en	  samenstelling	  van	  soorten	  en	  ecosystemen	  
van	  het	  omliggende	  gebied.	  Het	  urbane	  gebied	  heeft	  een	  eigen	  identiteit	  en	  natuurkenmerken	  die	  
nauw	  samenhangen	  met	  het	  landgebruik,	  de	  dynamische	  mens,	  beheer	  en	  inrichting.	  De	  erkenning	  
van	  deze	  identiteit	  en	  de	  gedachte	  dat	  het	  stedelijk	  gebied	  een	  volwaardig	  ecosysteem	  is	  kreeg	  



onder	  andere	  gestalte	  in	  het	  vaststellen	  van	  het	  urbaan	  district	  als	  volwaardig	  flora	  district	  (Denters	  
1994).	  

Stedelijk	  groen,	  stadswateren	  en	  bebouwing	  hebben	  hun	  eigen	  kenmerkende	  soortengemeenschap	  
die	  zowel	  afhankelijk	  is	  van	  	  de	  inrichting	  van	  het	  stedelijk	  gebied	  	  als	  van	  de	  ommelanden.	  	  	  

BiodiverCity	  omvat	  stedelijke	  biotopen	  binnen	  de	  hoofdgroepen	  groen,	  water	  en	  bebouwing,	  en	  hun	  
bijbehorende	  doelsoorten.	  Het	  beoordeelt	  potenties	  voor	  diversiteit	  tussen	  soorten	  èn	  biotopen.	  

	  



 

3. Waarom BiodiverCity? 
BiodiverCity	  geeft	  handvatten	  om	  in	  stedenbouwkundige	  planvorming	  de	  biodiversiteit	  te	  verhogen.	  
Het	  helpt	  biodiversiteit	  op	  de	  agenda	  te	  zetten	  en	  te	  houden.	  	  En	  het	  geeft	  inzicht	  in	  welke	  
maatregelen	  het	  meest	  effectief	  zijn	  voor	  een	  rijke	  biodiversiteit.	  	  

BiodiverCity	  wordt	  gebruikt	  met	  uiteenlopende	  doelen:	  

• Inspiratie	  en	  kennis;	  
Het	  instrument	  bevat	  omschrijvingen	  van	  groen-‐	  en	  waterelementen	  die	  geschikt	  zijn	  als	  
waardevolle	  biotoop	  in	  stedelijk	  gebied	  en	  geeft	  weer	  welke	  soorten	  er	  voor	  kunnen	  komen.	  
	  

• Het	  verhogen	  van	  de	  biodiversiteit	  prestatie	  van	  een	  plan;	  
Gedurende	  het	  planproces	  worden	  de	  plannen	  doorgerekend	  met	  BiodiverCity	  en	  ontstaat	  er	  
een	  duidelijk	  beeld	  van	  de	  kwaliteit	  van	  een	  plan.	  Wordt	  die	  kwaliteit	  als	  onvoldoende	  ervaren,	  
dan	  kunnen	  maatregelen	  ter	  verbetering	  worden	  aangereikt.	  Nadat	  deze	  verwerkt	  zijn	  in	  het	  
plan,	  kan	  met	  behulp	  van	  BiodiverCity	  een	  nieuwe	  berekening	  worden	  uitgevoerd	  om	  het	  effect	  
te	  laten	  zien.	  	  

• Het	  vastleggen	  van	  ambities;	  
De	  BiodiverCity-‐score	  geeft	  u	  een	  goed	  uitgangspunt	  om	  een	  concrete,	  kwantitatieve	  ambitie	  te	  
formuleren	  ter	  verbetering	  van	  de	  biodiversiteit	  van	  de	  wijk.	  	  

• Het	  vergelijken	  van	  verschillende	  planscenario’s	  voor	  de	  wijk;	  
De	  impact	  van	  ruimtelijke	  keuzes	  op	  de	  biodiversiteit	  kan	  met	  BiodiverCity	  simpel	  worden	  
geanalyseerd	  en	  gecommuniceerd.	  
	  

• Het	  selecteren	  van	  wijken	  waarvan	  de	  aanpak	  hoge	  prioriteit	  heeft.	  
Door	  van	  alle	  bestaande	  wijken	  in	  een	  gemeente	  een	  BiodiverCity-‐score	  op	  te	  stellen	  en	  deze	  te	  
vergelijken	  met	  de	  gemiddelde	  score	  van	  de	  gemeente,	  worden	  wijken	  geselecteerd	  die	  prioriteit	  
hebben	  bij	  de	  wijkaanpak.	  

• Het	  monitoren	  van	  de	  biodiversiteit	  van	  een	  wijk	  gedurende	  de	  planvorming;	  	  
Door	  de	  BiodiverCity-‐analyse	  in	  de	  loop	  van	  de	  tijd	  te	  herhalen,	  kan	  in	  beeld	  gebracht	  worden	  of	  
ambities	  uit	  de	  beginfase	  van	  het	  project	  in	  stand	  blijven	  gedurende	  de	  ontwikkeling.	  

	  

3.1 Toepassingen  

Het	  BiodiverCity-‐instrument	  wordt	  ingezet	  bij	  gebiedsontwikkeling	  en	  herstructurering	  en	  beheer	  van	  
bestaande	  wijken.	  BiodiverCity	  kan	  worden	  gebruikt	  bij	  planontwerp,	  ambitiestelling	  en	  evaluatie	  van	  
gemeentelijke	  gebiedsplannen	  en	  voor	  opleidingsdoeleinden.	  Gebruikers	  zijn	  gemeentelijke	  
projectleiders,	  projectontwikkelaars,	  stedenbouwkundigen,	  architectenbureaus,	  milieuadviseurs	  en	  
stadsecologen.	  



BiodiverCity	  wordt	  in	  verschillende	  fasen	  van	  een	  planproces	  ingezet	  en	  heeft	  diverse	  
toepassingsmogelijkheden.	  Om	  de	  berekening	  te	  kunnen	  uitvoeren	  zijn	  kwantitatieve	  gegevens	  
nodig,	  dus	  de	  analyse	  met	  BiodiverCity	  kan	  pas	  gestart	  worden	  wanneer	  er	  een	  voorlopig	  plan	  is.	  
Verder	  geldt	  echter:	  hoe	  eerder	  in	  het	  proces,	  hoe	  beter	  (en	  goedkoper)	  maatregelen	  voor	  
biodiversiteit	  in	  het	  plan	  kunnen	  worden	  geïntegreerd.	  Dit	  geldt	  zeker	  voor	  plannen	  waarin	  
bestaande	  structuurelementen	  met	  een	  zekere	  waarde	  voor	  biodiversiteit	  en	  ecologische	  
verbindingen	  binnen	  en	  buiten	  het	  gebied	  kunnen	  worden	  behouden.	  

• Gebiedsontwikkeling	  
Bij	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  nieuwe	  wijk	  helpt	  BiodiverCity	  bij	  het	  opstellen	  van	  ambities	  voor	  
duurzaamheid	  en	  het	  analyseren	  van	  plannen.	  	  

• Binnenstedelijke	  herstructurering	  
Door	  de	  beperkte	  vierkante	  meters	  en	  bestaande	  functies	  is	  binnenstedelijke	  
gebiedsontwikkeling	  een	  grote	  uitdaging.	  Met	  BiodiverCity	  kan	  het	  gemeentebestuur	  
onderbouwde	  beslissingen	  over	  een	  plan	  nemen.	  

• Wijkontwikkeling	  
BiodiverCity	  kan	  ook	  toegepast	  worden	  voor	  de	  verbetering	  van	  de	  duurzaamheid	  en	  
leefbaarheid	  van	  bestaande	  wijken.	  Hierbij	  wordt	  een	  wijk	  niet	  alleen	  vergeleken	  met	  een	  
landelijke	  referentie,	  maar	  worden	  verschillende	  wijken	  binnen	  een	  gemeente	  met	  elkaar	  
vergeleken	  of	  met	  een	  gemeentelijk	  gemiddelde.	  	  

• Bedrijventerreinen	  
De	  inrichting	  van	  bedrijventerreinen	  kan	  kansen	  creëren	  voor	  de	  het	  behoud	  en	  de	  
ontwikkeling	  	  van	  biodiversiteit.	  Ook	  hiervoor	  kan	  BiodiverCity	  helpen	  de	  potentie	  in	  kaart	  te	  
brengen.	  

Afbakening	  

BiodiverCity	  is	  in	  de	  huidige	  vorm	  (nog)	  niet	  geschikt	  voor	  landelijk	  gebied.	  Onder	  stedelijk	  gebied	  
verstaan	  we	  gebied	  dat	  grotendeels	  is	  verhard	  en/of	  bebouwd	  en	  door	  mensen	  in	  gebruik	  is	  om	  te	  
werken,	  wonen	  en	  recreëren.	  Daarmee	  behoren	  ook	  dorpen	  tot	  stedelijk	  gebied,	  voor	  zover	  
gesproken	  kan	  worden	  van	  een	  bebouwde	  kom	  en	  niet	  een	  mozaïek	  van	  bebouwing	  en	  agrarisch	  of	  
natuurlijk	  gebied.	  BiodiverCity	  werkt	  op	  het	  schaalniveau	  van	  wijken	  en	  buurten	  en	  is	  geschikt	  voor	  
gebieden	  van	  ca.	  15	  tot	  ca.	  500	  ha.	  	  

BiodiverCity	  	  is	  bedoeld	  om	  bij	  planontwikkeling	  van	  stedelijk	  gebied	  de	  potentie	  voor	  behoud	  en	  
ontwikkeling	  van	  biodiversiteit	  in	  kaart	  te	  brengen.	  Het	  is	  geen	  instrument	  om	  de	  biodiversiteit	  in	  het	  
gebied	  zelf	  te	  meten	  en	  te	  monitoren.	  	  Daarvoor	  kan	  onder	  meer	  gebruik	  gemaakt	  worden	  van	  
stadsnatuurmeetnetten.	  	  

	  



	  

4. Hoe werkt BiodiverCity?  
BiodiverCity	  berekent	  aan	  de	  hand	  van	  de	  groene	  en	  blauwe	  inrichting	  van	  de	  wijk	  of	  het	  plangebied,	  	  
wat	  de	  potentie	  is	  voor	  de	  biodiversiteit.	  Deze	  potentie	  voor	  biodiversiteit	  wordt	  gepresenteerd	  door	  
middel	  van	  een	  score	  en	  inzichtelijk	  gemaakt	  via	  indicatorsoorten.	  

Een	  gebruiker	  wordt	  gevraagd	  in	  te	  voeren	  welke	  biotopen	  (groen-‐,	  water-‐	  en	  steenelementen)	  in	  de	  
wijk	  aanwezig	  zijn.	  Voor	  deze	  biotopen	  is	  een	  onderverdeling	  gemaakt	  met	  de	  meest	  gangbare	  
inrichtingselementen,	  bijvoorbeeld	  gazon,	  bloemrijke	  ruigte,	  bos,	  bomenrij,	  poel,	  sloot,	  kademuur,	  
etc.	  	  Bij	  de	  berekening	  van	  de	  score	  wordt	  onderscheid	  gemaakt	  in	  biotopen	  met	  een	  lage	  potentie	  
voor	  biodiversiteit	  (bijvoorbeeld	  gazon)	  en	  biotopen	  met	  een	  hoge	  potentie	  voor	  biodiversiteit	  
(bijvoorbeeld	  bos).	  	  

Aan	  elke	  biotoop	  zijn	  indicatorsoorten	  gekoppeld.	  Dit	  zijn	  soorten	  die	  in	  potentie	  voorkomen	  in	  de	  
biotoop	  in	  kwestie.	  Wanneer	  het	  oppervlakte	  van	  de	  biotoop	  toeneemt,	  kunnen	  er	  meer	  
indicatorsoorten	  voorkomen.	  Kleine	  oppervlakten	  staan	  voor	  potenties	  voor	  algemene	  soorten	  met	  
een	  hoge	  vestigingskans,	  grote	  oppervlakten	  voor	  weinig	  algemene	  soorten	  met	  een	  lage	  
vestigingskans.	  Bijvoorbeeld,	  als	  er	  in	  de	  wijk	  een	  halve	  hectare	  bloemrijk	  grasland	  ligt,	  geeft	  
BiodiverCity	  aan	  dat	  er	  in	  de	  wijk	  potentieel	  margrieten	  voorkomen.	  Vanaf	  5	  hectare	  bloemrijk	  
grasland	  hebben	  niet	  alleen	  margrieten,	  maar	  ook	  knoopkruid	  potentie	  en	  vanaf	  10	  ha	  ook	  de	  grote	  
ratelaar.	  	  

Daarnaast	  kunnen	  combinaties	  van	  biotopen	  leiden	  tot	  extra	  indicatorsoorten:	  grenst	  het	  bloemrijke	  
grasland	  bijvoorbeeld	  aan	  een	  bos,	  dan	  ontstaat	  er	  een	  mantelzoom,	  die	  in	  BiodiverCity	  gezien	  wordt	  
als	  een	  aparte	  biotoop,	  met	  eigen	  indicatorsoorten,	  zoals	  het	  bont	  zandoogje.	  

Of	  deze	  soorten	  zich	  werkelijk	  vestigen	  is	  afhankelijk	  van	  het	  regionaal	  voorkomen,	  de	  mogelijkheden	  
van	  de	  soort	  de	  betreffende	  biotoop	  te	  bereiken	  en	  de	  uiteindelijk	  gerealiseerde	  kwaliteit,	  
onderhoud	  en	  beheer	  van	  het	  element.	  BiodiverCity	  heeft	  in	  dit	  opzicht	  geen	  voorspellende	  waarde	  
en	  is	  daar	  ook	  niet	  voor	  opgezet.	  

Voor	  de	  wijk	  wordt	  een	  totaalscore	  berekend.	  Elke	  aanwezige	  indicatorsoort	  (en	  dus	  elke	  aanwezige	  
biotoop)	  draagt	  bij	  aan	  de	  score.	  De	  bijdrage	  verschilt	  per	  biotoop	  en	  per	  oppervlak.	  Bij	  een	  groter	  
oppervlak	  zal	  de	  vestigingskans	  en	  overlevingskans	  voor	  soorten	  toenemen.	  In	  het	  algemeen	  geldt	  
voor	  BiodiverCity	  hoe	  groter	  de	  kans	  op	  weinig	  algemene	  soorten	  of	  rode-‐lijstsoorten,	  hoe	  zwaarder	  
de	  weegfactor.	  	  Per	  biotoop	  is	  er	  wel	  een	  maximum	  gesteld	  aan	  het	  aantal	  ‘punten’	  dat	  ermee	  
behaald	  kan	  worden.	  Dit	  maximum	  is	  voor	  de	  meeste	  biotopen	  vooralsnog	  vastgesteld	  bij	  een	  totaal	  
oppervlak	  van	  30	  ha.	  Daarboven	  zal	  ‘meer	  van	  het	  zelfde’	  geen	  meerwaarde	  geven	  in	  tegenstelling	  
tot	  het	  toevoegen	  van	  meer	  variatie.	  	  

Regio’s	  en	  referentiewijken	  	  

Omdat	  niet	  alle	  soorten	  in	  BiodiverCity	  in	  heel	  Nederland	  voorkomen,	  wordt	  onderscheid	  gemaakt	  
tussen	  verschillende	  regio’s	  (gebaseerd	  op	  fysisch	  geografische	  regio’s	  -‐	  FGR).	  Er	  wordt	  in	  
BiodiverCity	  onderscheid	  gemaakt	  tussen	  de	  regio’s	  heuvelland,	  zandgronden,	  duinen,	  



rivierlandschap	  en	  veenweidegebieden	  en	  kleipolders,	  zie	  de	  kaart	  in	  Figuur	  6.	  Afhankelijk	  van	  de	  
regio	  worden	  in	  sommige	  gevallen	  een	  andere	  indicatorsoort	  weergegeven	  bij	  dezelfde	  biotoop.	  Op	  
deze	  manier	  geven	  de	  indicator	  soorten	  altijd	  een	  realistisch	  beeld	  voor	  uw	  wijk.	  De	  score	  is	  echter	  
niet	  afhankelijk	  van	  de	  gekozen	  regio.	  

In	  BiodiverCity	  worden	  de	  scores	  van	  de	  afzonderlijke	  biotopen	  gesommeerd	  tot	  een	  totaalwaarde,	  
uitgedrukt	  als	  rapportcijfer.	  Bij	  BiodiverCity	  wordt	  de	  totaalwaarde	  gebruikt	  om	  een	  plan	  te	  
vergelijken	  met	  de	  huidige	  situatie	  of	  met	  alternatieve	  plannen.	  Om	  tot	  een	  rapportcijfer	  te	  komen	  
wordt	  de	  wijk	  in	  kwestie	  vergeleken	  met	  een	  referentiewijk.	  

Een	  kantorenwijk	  in	  een	  grote	  stad	  is	  moeilijk	  te	  vergelijken	  met	  een	  villawijk	  in	  een	  bosrijke	  
omgeving.	  De	  mogelijkheden	  om	  de	  biodiversiteit	  te	  verhogen	  verschillen	  sterk	  per	  gebiedstype	  en	  
de	  eisen	  die	  aan	  verschillende	  typen	  wijken	  gesteld	  worden,	  lopen	  soms	  ver	  uiteen.	  In	  BiodiverCity	  
betekent	  dit	  dat	  om	  een	  zes	  –	  een	  voldoende	  –	  te	  scoren,	  voor	  het	  ene	  type	  wijk	  andere	  criteria	  
gelden	  dan	  voor	  het	  andere.	  

Daarom	  zijn	  verschillende	  referentiewijken	  opgenomen	  in	  het	  programma.	  Dit	  zijn	  theoretisch	  
geconstrueerde	  wijken,	  die	  van	  elkaar	  verschillen	  wat	  betreft	  bebouwingsdichtheid	  (laagbouw	  vs	  
hoogbouw),	  bouwperiode	  en	  functies	  (woonwijk	  vs	  kantorenwijk).	  Deze	  referentiewijken	  
representeren	  een	  gemiddelde	  wijk	  waarin	  geen	  bijzondere	  maatregelen	  voor	  de	  biodiversiteit	  zijn	  
getroffen.	  Deze	  wijken	  scoren	  net	  een	  6,	  ofwel	  een	  voldoende.	  In	  het	  programma	  zijn	  elf	  
referentiewijken	  opgenomen	  op	  basis	  van	  de	  meest	  voorkomende	  bouwwijzen	  en	  bouwperioden.	  

Een	  wijk	  wordt	  in	  BiodiverCity	  dus	  altijd	  beoordeeld	  in	  relatie	  tot	  het	  type	  wijk	  en	  zo	  moeten	  de	  
resultaten	  ook	  geïnterpreteerd	  worden.	  BiodiverCity	  geeft	  antwoord	  op	  vragen	  als:	  Is	  de	  
biodiversiteit	  in	  de	  wijk	  goed	  voor	  een	  stadscentrum/een	  woonwijk	  uit	  de	  jaren	  ’30,	  etc.?	  	  

	  

4.1 Hoe kunt u de score voor biodiversiteit in een plan 
verhogen? 

Groen,	  water	   en	   steen	   vormen	  biotopen,	   de	   leefruimte	   voor	   planten	   en	   dieren.	  De	  waarde	  wordt	  
bepaald	  op	  basis	  van	  enerzijds	  het	  oppervlak	  van	  de	  afzonderlijke	  inrichtingselementen	  en	  anderzijds	  
de	   variatie	   in	   toegepaste	   elementen.	   Naarmate	   het	   oppervlak	   toeneemt,	   is	   er	   meer	   ruimte	   voor	  
soorten	   om	   zich	   te	   vestigen.	   Maar	   ook	   hoe	   meer	   variatie	   in	   biotopen	   er	   aanwezig	   is,	   hoe	   meer	  
verschillende	  gemeenschappen	  zich	  kunnen	  ontwikkelen.	  BiodiverCity	  beoordeelt	  dan	  ook	  potenties	  
voor	  variatie	  in	  soorten	  èn	  landschap.	  
	  
Oppervlak	  versus	  variatie	  
Daar	  het	  totaal	  planoppervlak,	  en	  vaak	  ook	  het	  totaal	  oppervlak	  groen,	  een	  vast	  gegeven	  is	  vormen	  
de	   variabelen	   oppervlak	   en	   variatie	   een	   spanningsveld.	   Kies	   je	   voor	   meer	   bloemrijk	   grasland	   en	  
daarmee	  meer	  ruimte	  voor	  graslandsoorten,	  of	  bestem	  je	  een	  deel	  van	  het	  groen	  voor	  struweel	  om	  
zo	  meer	  variatie	  in	  biotopen	  te	  creëren?	  	  
Meer	  ruimte,	  variatie	  en	  samenhang	  in	  en	  tussen	  biotopen	  betekent	  meer	  ruimte	  en	  mogelijkheden	  
voor	  soorten.	  
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Figuur	  1.	  Biodiversiteit:	  meer	  ruimte	  voor	  groen	  betekent	  meer	  ruimte	  voor	  soorten.	  
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Figuur	  2.	  Biodiversiteit:	  meer	  variatie	  in	  groen	  betekent	  meer	  mogelijkheden	  voor	  soorten.	  

In BiodiverCity kunt u de score op 3 manieren verhogen. Ten eerste door het vergroten van het 
oppervlak van de biotopen (Figuur 1). Ten tweede door het aanbrengen van meer variatie in biotopen 
(Figuur 2). In het algemeen geldt in BiodiverCity dat bij kleine wijken de meeste verbetering kan 
worden bewerkstelligd door het oppervlak van de biotopen te vergroten. Deze worden dan robuuster 
en een aantrekkelijker vestigingsgebied voor soorten. Dit geldt met name als de oppervlakten van de 
afzonderlijke biotopen kleiner zijn dan 5 ha. In het geval van grote biotopen, geldt dat het vergroten 
van het oppervlak minder bijdraagt aan de biodiversiteit, en meer variatie vaak de voorkeur heeft. 
Tot slot heeft de ene biotoop bij een gelijk oppervlak een hogere biodiversiteitswaarde dan de andere, 
zo heeft een bloemrijke ruigte een hogere waarde dan een gazon. 

4.2 Andere opties om de biodiversiteit te versterken 

BiodiverCity zal de komende jaren doorontwikkeld worden, zodat meer factoren die positieve invloed 
hebben op de biodiversiteitspotentie een plaats kunnen krijgen. Hieronder staan de belangrijkste 
genoemd. 
 
Permeabiliteit	  
Permeabiliteit	  is	  de	  samenhang	  door	  ecologische	  verbindingen	  tussen	  de	  afzonderlijke	  
biotoopeenheden	  binnen	  het	  plangebied	  (Figuur	  3).	  	  
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Figuur	  3.	  Biodiversiteit:	  meer	  samenhang	  in	  groen	  betekent	  meer	  mogelijkheden	  voor	  soorten.	  

	  
Connectiviteit	  
De	  samenhang	  via	  ecologische	  verbindingen	  tussen	  de	  biotoopeenheden	  binnen	  het	  plangebied	  en	  
groengebieden	  buiten	  het	  plangebied	  wordt	  connectiviteit	  genoemd.	  De	  vestigingskans	  voor	  soorten	  
is	  groter	  als	  de	  biotoop	  in	  verbinding	  staat	  met	  grotere	  groengebieden.	  

Historische	  waarde	  
Bestaande	  groenelementen	  die	  kunnen	  worden	  ingepast	  in	  plannen	  hebben	  een	  belangrijke	  
meerwaarde	  voor	  biodiversiteit.	  Deze	  groenelementen	  beschikken	  bijvoorbeeld	  over	  een	  reeds	  
ontwikkelde	  bodemflora	  en	  –fauna	  die	  een	  belangrijke	  betekenis	  hebben	  voor	  de	  planten	  en	  dieren	  
die	  bij	  het	  groenelement	  thuishoren.	  Inpassen	  van	  bestaande	  groenelementen	  zal	  veelal	  vanuit	  
biodiversiteit	  de	  voorkeur	  hebben	  boven	  nieuw	  aanleg.	  Maar	  ook	  het	  omvormen	  van	  biotopen	  op	  
bestaande	  groenelementen	  zoals	  het	  inplanten	  van	  gras	  met	  bomen	  of	  struiken	  heeft	  de	  voorkeur	  
boven	  nieuw	  aanleg	  waarbij	  de	  gehele	  bodemstructuur	  op	  de	  schop	  gaat.	  

	  



 

5. Aan de slag 
Wanneer	  u	  www.biodivercity.nl	  opent,	  komt	  u	  op	  het	  welkomstscherm	  met	  algemene	  informatie.	  
Om	  projecten	  aan	  te	  kunnen	  maken	  logt	  u	  rechtsboven	  in.	  	  Heeft	  u	  nog	  geen	  inloggegevens?	  Neem	  
dan	  contact	  met	  ons	  op	  via	  ‘contact’.	  

Eenmaal	  ingelogd	  komt	  u	  op	  het	  beginscherm	  waar	  u	  een	  nieuw	  project	  kunt	  beginnen	  of	  een	  reeds	  
aangemaakt	  project	  kunt	  openen,	  zie	  Figuur	  4.	  

Figuur	  4.	  Beginscherm	  BiodiverCity.	  

	  

Wanneer	  u	  een	  project	  opent,	  komt	  u	  op	  het	  invoerscherm	  terecht,	  zie	  

	  

Figuur	  5.	  Hier	  vult	  u	  algemene	  gegevens	  over	  de	  wijk	  in,	  en	  welke	  biotopen	  er	  in	  de	  wijk	  aanwezig	  (of	  
gepland)	  zijn.	  Bovenaan	  het	  scherm	  kunt	  u	  uw	  bestanden	  beheren.	  

	  

	  

	  

	  

U	  kunt	  uw	  projecten	  ook	  
bereiken	  via	  
Werkgegevens	  –	  Mijn	  
Projecten.	  

	  

Een	  nieuw	  project	  openen	  

Dubbelklikken	  om	  bestaand	  
project	  te	  openen	  

Uitgebreide	  
achtergrondinformatie	  
over	  de	  biotopen	  en	  
soorten	  in	  BiodiverCity.	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

Figuur	  5.	  Invoerscherm	  

	  

Bestandsbeheer	  

De	  knoppen	  voor	  het	  opslaan	  verwijderen	  of	  afdrukken	  van	  de	  invoergegevens,	  staan	  rechtsboven	  
op	  het	  invoerscherm.	  	  Met	  de	  knop	  ‘Kopieer’	  wordt	  een	  kopie	  van	  de	  invoer	  onder	  een	  andere	  naam	  

Invoergegevens	  
vergelijken	  met	  die	  
van	  een	  andere	  wijk	  
of	  planvariant	  

	  

Bestandsbeheer	  

Eindscore	  

De	  waarschuwing	  
geeft	  aan	  dat	  de	  
maximale	  score	  voor	  
deze	  biotoop	  bereikt	  
is.	  

Algemene	  gegevens	  
invoeren	  

Invoer	  biotopen	  

De	  bijdrage	  (aantal	  
punten)	  van	  deze	  soort	  
aan	  de	  totaalscore.	  

Scroll	  met	  de	  muis	  
over	  de	  afbeelding	  
om	  de	  soortnaam	  te	  
zien.	  

	  

Klik	  op	  de	  biotopen	  
voor	  extra	  info.	  



opgeslagen	  –	  handig	  als	  u	  een	  variant	  op	  een	  plan	  wilt	  invoeren.	  Met	  de	  knop	  ‘vergelijk’	  kunt	  u	  de	  
invoergegevens	  van	  twee	  wijken	  of	  planvarianten	  vergelijken.	  

	  

Het	  invoeren	  van	  algemene	  gegevens	  

Na	  het	  openen	  van	  een	  project	  wordt	  u	  eerst	  gevraagd	  algemene	  gegevens	  van	  het	  plan	  in	  te	  voeren:	  
de	  naam	  van	  het	  plan,	  de	  gemeente,	  het	  totale	  oppervlakte	  en	  de	  datum.	  	  Optioneel	  kunt	  u	  een	  
afbeelding	  van	  uw	  wijk	  toevoegen.	  U	  wordt	  gevraagd	  een	  regio	  en	  een	  referentiewijk	  te	  kiezen	  (zie	  
hieronder).	  Met	  het	  vinkje	  ‘Gepubliceerd’	  ten	  slotte	  kiest	  u	  of	  u	  de	  resultaten	  van	  uw	  wijk	  openbaar	  
beschikbaar	  wilt	  stellen	  op	  www.biodivercity.nl.	  	  

Regio	  

Omdat	  niet	  alle	  soorten	  die	  in	  BiodiverCity	  zijn	  opgenomen,	  in	  heel	  Nederland	  voorkomen,	  wordt	  
onderscheid	  gemaakt	  tussen	  verschillende	  regio’s.	  Op	  deze	  manier	  geven	  de	  indicator	  soorten	  altijd	  
een	  realistisch	  beeld	  voor	  uw	  wijk.	  Er	  wordt	  onderscheid	  gemaakt	  tussen	  de	  regio’s	  heuvelland,	  
zandgronden,	  duinen,	  rivierlandschap	  en	  veenweidegebieden	  en	  kleipolders,	  zie	  de	  kaart	  in	  Figuur	  6.	  



	  

Figuur	  6.	  Fysisch	  geografische	  regio's.	  

	  

	  

Referentiewijk	  

In	  BiodiverCity	  zijn	  11	  referentiewijken	  opgenomen,	  die	  van	  elkaar	  verschillen	  op	  het	  gebied	  van	  de	  
aanwezige	  functies	  (wonen,	  werken,	  etc),	  bouwperiode,	  bebouwingsdichtheid	  en	  ligging	  (kleine	  stad,	  
grote	  stad,	  dorp).	  De	  indeling	  is	  gebaseerd	  op	  de	  wijkindeling	  van	  het	  Nationaal	  Pakket	  Duurzame	  
Stedenbouw.	  Voor	  een	  beschrijving	  van	  de	  referentiewijken	  die	  in	  BiodiverCity	  zijn	  opgenomen,	  zie	  
bijlage	  2.	  

Waarschijnlijk	  zal	  geen	  van	  deze	  wijken	  exact	  overeenkomen	  met	  uw	  wijk.	  Zo	  staan	  er	  in	  de	  meeste	  
wijken	  woningen	  van	  verschillende	  leeftijden.	  U	  kiest	  daarom	  de	  referentie	  die	  het	  meest	  op	  uw	  wijk	  



lijkt,	  uitgaande	  van	  wat	  in	  uw	  wijk	  de	  dominante	  functies,	  bouwperiode,	  bebouwingsdichtheid	  en	  
ligging	  (kleine	  stad,	  grote	  stad,	  dorp)	  zijn.	  

Wanneer	  geen	  van	  de	  beschikbare	  referentiewijken	  toepasbaar	  is	  op	  uw	  wijk,	  kunt	  u	  ons	  opdracht	  
verlenen	  een	  nieuwe	  referentie	  op	  te	  stellen,	  die	  specifiek	  op	  uw	  project	  is	  toegespitst.	  	  

Het	  invoeren	  van	  biotopen	  

Onder	  de	  algemene	  invoer	  begint	  de	  daadwerkelijke	  invoer	  van	  de	  biotopen.	  U	  wordt	  gevraagd	  in	  de	  
tabel	  in	  te	  voeren	  wat	  de	  oppervlakte,	  lengte	  of	  het	  aantal	  is	  van	  de	  groen-‐	  en	  waterelementen	  die	  in	  
de	  wijk	  aanwezig	  zijn.	  Als	  u	  dit	  doet	  ziet	  u	  onmiddellijk	  in	  beeld	  verschijnen	  welke	  indicatorsoorten	  
nu	  potentie	  hebben	  in	  uw	  wijk.	  	  	  

U	  voert	  altijd	  het	  totaal	  oppervlak	  van	  een	  biotoop	  in.	  Hoewel	  in	  principe	  wordt	  aangenomen	  dat	  het	  
voor	  het	  bepalen	  van	  de	  potenties	  voor	  biodiversiteit	  verschil	  maakt	  of	  er	  in	  een	  plangebied	  een	  bos	  
van	  1,5	  ha	  wordt	  gerealiseerd	  of	  3	  bosjes	  van	  0,5	  ha,	  wordt	  om	  praktische	  redenen	  in	  BiodiverCity	  
gerekend	  met	  het	  totaal	  oppervlak	  van	  een	  biotoop.	  Een	  totaal	  oppervlak	  is	  door	  de	  gebruiker	  
eenvoudig	  in	  te	  voeren,	  dit	  in	  tegenstelling	  tot	  afzonderlijke	  ontwerpeenheden.	  In	  het	  hiervoor	  
genoemde	  voorbeeld	  voert	  u	  in	  beide	  gevallen	  1,5	  ha	  bos	  in.	  	  

In	  bijlage	  1	  vindt	  u	  een	  beschrijving	  van	  de	  biotopen.	  

Bepaalde	  combinaties	  kunnen	  meerwaarde	  voor	  biodiversiteit	  leveren.	  Zo	  geldt	  de	  oever	  tussen	  een	  
waterstroom	  en	  grasland,	  zelf	  ook	  als	  biotoop	  voor	  soorten	  als	  de	  waterhoen.	  Wanneer	  u	  bepaalde	  
combinaties	  aan	  biotopen	  heeft	  ingevoerd,	  boven	  een	  bepaalde	  ondergrens	  qua	  oppervlak,	  
verschijnt	  daarom	  onder	  aan	  het	  scherm	  een	  vraag	  naar	  de	  lengte	  van	  het	  grensvlak	  tussen	  deze	  
twee	  biotopen,	  zie	  Figuur	  7.	  

	  

Figuur	  7.	  Invoer	  van	  grensvlakken	  tussen	  twee	  biotopen.	  Deze	  invoermogelijkheid	  verschijnt	  pas	  in	  beeld	  als	  
voldoende	  water	  en	  grasland	  zijn	  ingevoerd.	  

	  

Resultaten	  

Het	  resultaat	  van	  de	  berekening	  is	  tweeledig:	  enerzijds	  het	  overzicht	  aan	  indicatorsoorten	  dat	  in	  
beeld	  verschijnt,	  anderzijds	  de	  eindscore.	  Dit	  is	  een	  rapportcijfer	  van	  1-‐10.	  Een	  score	  6	  betekent	  
‘voldoende’,	  gelijk	  aan	  de	  referentiewijk.	  Dit	  rapportcijfer	  verschijnt	  rechtsboven	  in	  beeld	  en	  
onderaan	  het	  scherm.	  	  

Onderaan	  het	  scherm	  wordt	  bovendien	  	  het	  totale	  oppervlak	  aan	  biotopen	  opgeteld	  en	  afgezet	  tegen	  
het	  totale	  oppervlak	  van	  de	  wijk.	  



	  

	  

	  

	  

Figuur	  8.	  Resultaten	  

	  

Score	  in	  punten.	  Dit	  is	  de	  
som	  van	  de	  punten	  die	  
rechtsonder	  bij	  elke	  
indicatorsoort	  is	  
weergegeven.	  

Eindscore.	  Een	  
rapportcijfer	  van	  1	  tot	  10.	  

Totaal	  oppervlakte	  
biotopen.	  



 

Bijlage 1. Beschrijving biotopen 
GRAS EN KRUIDENBEGROEIING 

 G1 Gazon 

Definitie 
Een (speel)gazon is een intensief beheerd grasveld, dat veel belopen of bespeeld wordt. 
Ook sportvelden vallen hieronder. 
 
Betekenis biodiversiteit 
Een gazon heeft door het intensieve beheer en gebruik en strakke structuur een 
soortenarme levensgemeenschap. Gazon kan desondanks een belangrijke aanvulling 
vormen op andere groenelementen. De regenwormen in de bodem vormen bijvoorbeeld 
door de korte vegetatie een goed bereikbare voedselbron voor vogels als merel en spreeuw 
en voor kleine grondgebonden zoogdieren.  
 
Voorbeeldsoorten database 
Madeliefje, merel, spreeuw. 
 

 G2 Bloemrijk grasland 

Definitie 
Bloemrijke graslanden zijn extensief beheerde graslanden die in tegenstelling tot gazon een 
grote variatie aan kruiden kent. De soortensamenstelling van bloemrijke graslanden is 
afhankelijk van milieu-omstandigheden zoals bodemsoort, vochtigheid en zuurgraad van de 
bodem.  
 
Betekenis biodiversiteit 
Bloemrijke graslanden bieden groeiplaatsen aan veel verschillende soorten vaatplanten. Ze 
trekken veel insecten aan die op hun beurt weer insectenetende vogels aantrekken. 
Bloemrijke graslanden vormen het leefgebied van diverse zoogdieren en bij graslanden die 
aan water grenzen ook voor amfibieën.  
Het beheer, maaien, begrazen of een combinatie van beiden is mede bepalend voor het 
landschappelijke beeld en de soortensamenstelling van het grasland. Ook leeftijd is 
bepalend, zo zullen graslanden met een extensief beheer dat ruim een decennium 
ongewijzigd is soortenrijker zijn dan recent aangelegde graslanden. Inpassen van bestaande 
oudere graslanden met hun eigen bodemflora en -fauna verdient vanuit het oogpunt van 
biodiversiteit de voorkeur boven nieuw aanleg. 
 
Daar waar bloemrijke graslanden grenzen aan water, bos of struweel vormen ze een biotoop 
op zich. Bloemrijk grasland langs water kan deel uitmaken van een natuurvriendelijke oever 
(zie G5). Bloemrijk grasland dat grenst aan bos of struweel kan deel uitmaken van een 
zoomvegetatie. 
 



Voorbeeldsoorten database 
Afhankelijk van de fysisch geografisch regio margriet, knoopkruid, koekoeksbloem, grote 
ratelaar, grasklokje en wilde marjolein. 
 
De overgang van grasland naar bos en water wordt extra gewaardeerd als een apart 
biotoop. De overgang wordt gemeten in lengte. 

 G3 Bloemrijke ruigte 

Definitie 
Een bloemrijke ruigte is een hoogopgaande vegetatie (0,7 tot ca. 2 m) gedomineerd door 
meestal overblijvende en sterk concurrentiekrachtige kruiden. Deze groeien vaak samen met 
grassen, riet, brandnetels en distels. De standplaats en bodemsamenstelling is bepalend 
voor de soorten die er groeien. 
 
Betekenis biodiversiteit 
Bloemrijke ruigte biedt groeiplaats aan veel verschillende soorten vaatplanten, afhankelijk 
van de milieuomstandigheden. Zaden worden gegeten door vogels en kleine zoogdieren. 
Ruigtes trekken bovendien veel insecten aan die op hun beurt weer insectenetende 
zoogdieren en vogels aantrekken. Niet alleen vinden deze dieren in de ruigte voedsel maar 
ook beschutting. Zangvogels en kleine zoogdieren gebruiken de ruigtes ook voor 
nestgelegenheid en insecten kunnen overwinteren in holle stengels.  
 
Daar waar bloemrijke ruigten grenzen aan water, bos of struweel vormen ze een biotoop op 
zich. Ruigte langs water kan deel uitmaken van een natuurvriendelijke oever (zie § G5). 
Ruigte dat grenst aan bos of struweel kan deel uitmaken van een zoomvegetatie. 
 
Voorbeeldsoorten database 
Afhankelijk van de fysisch geografisch regio koninginnekruid,  boerenwormkruid, groot 
warkruid, rietorchis, dwergmuis.  
 
De overgang van ruigte naar bos en water wordt extra gewaardeerd als een apart biotoop. 
De overgang wordt gemeten in lengte. 

 G4 Moeras 

Definitie 
Een moeras is een vlakvormige vegetatie, die voorkomt op natte bodem of ondiep water. 
Een moerasvegetatie bestaat uit allerlei planten, die aan de natte omstandigheden zijn 
aangepast. Moeras kan nat rietland zijn of functioneren als helofytenfilter, waarbij matig 
verontreinigd afvalwater wordt gezuiverd. 
Lijnvormige moerasstroken langs water worden behandeld als natuurvriendelijke oevers. 
 
Betekenis biodiversiteit 
Moerassen trekken specifieke insecten aan en bieden leefgebied aan allerlei watergebonden 
organismen. Zo overwinteren bepaalde insecten in de holle stengels van de waterplanten. 
Moeras en/of helofytenfilters bieden nestgelegenheid aan water- en moerasvogels zoals 
eenden, waterhoentje kleine karekiet. Rietmoeras is het leefgebied voor de dwergmuis. Ook 



voor libellen, amfibieën, reptielen als ringslangen en andere zoogdieren hebben moerassen 
betekenis.  
 
Voorbeeldsoorten database 
Riet, gele lis en kleine karekiet. 
 

 G5 Natuurvriendelijke oever 

Definitie 
Een natuurvriendelijke oever is een overgang van land naar water die uittreedbaar is voor 
dieren en gekenmerkt wordt door een goed ontwikkelde oeverbegroeiing. Dit kan een flauw 
oplopend talud of een plasberm zijn. Een natuurvriendelijke oever kan uit verschillende 
materialen bestaan die een functie hebben als oeverbescherming, zoals een vlechtwerk van 
wilgentenen, doorgroeibare geotextielen of een schanskorf. In stadswateren worden ook 
(drijvende) kokosrollen toegepast.  
 
Betekenis biodiversiteit 
De geleidelijke overgang van water naar land of de luwe ligging achter een 
oeverbescherming, vormt een geschikte groeiplaats voor helofyten, planten die hun 
winterknoppen onder water hebben en waarvan de bloeiende plant boven het water 
uitsteekt. Natuurvriendelijke oevers hebben een meerwaarde voor zowel watergebonden 
soorten als soorten van grasland en hebben daarnaast hun eigen kenmerkende 
oevergebonden soorten. Soorten van natuurvriendelijke oevers zijn vergelijkbaar met 
soorten van moeras zoals watervogels, amfibieën, libellen etc. 
 
Voorbeeldsoorten database 
Grote kattestaart, dotterbloem en waterhoen. 
 
Oevers die u hier heeft ingevoerd, dient u niet nogmaals in te voeren bij ‘Combinaties’. 

 G6 Perk (vaste) planten 

Definitie 
Perken met vaste planten worden vaak toegepast op geïsoleerde plaatsen zoals op 
rotondes, in stads- en winkelcentra. Ook worden perken aangelegd in stadsparken. Een 
vaste plant is een plant die langer dan twee jaar leeft. Het verschil met perk rozen/heesters 
(B7) is dat de planten in perk vaste planten geen houtige delen bevatten. 
 
Betekenis biodiversiteit 
Bloeiende planten in een perk kunnen dienen als waardplant (gastheer) voor insecten en 
nectarbron voor bijen en vlinders. Deze vormen op hun beurt weer voedsel voor vogels en 
andere dieren in de stad. Perken vormen een biotoop voor allerlei ongewervelde dieren en 
bieden een groeiplaats aan kleine eenjarige plantjes. De meerwaarde voor de biodiversiteit 
ligt vooral in het voedselaanbod voor dieren van andere groenelementen in een 
dichtbebouwde omgeving. De eigen waarde voor biodiversiteit van perken is over het 
algemeen beperkt. De oppervlakten zijn klein, er worden vaak geen inheemse planten 
aangeplant en er is meestal weinig variatie in soorten en (mede daardoor) weinig structuur.  
 



Voorbeeldsoorten database 
Vroegeling. 
 

G7 Greppel 

Definitie 
Een greppel is een smalle ondiepe geul in de grond, die dient om overtollig water af te 
voeren. Een greppel kan, afhankelijk van de hoeveelheid neerslag, droogstaan of water 
bevatten. Plantensoorten die in de greppel groeien zijn daarom aangepast aan een 
wisselende waterstand. Ook kan het voorkomen dat er kwel opwelt in een greppel. Er 
kunnen dan kwelindicatoren als holpijp groeien. 
  
Betekenis biodiversiteit 
Greppels hebben vaak een toegevoegde waarde voor de biodiversiteit doordat de taluds 
reliëf bieden in het vaak vlakke landschap en vaak minder intensief beheerd worden dan 
aanliggend gazon. 
Wanneer een greppel onder de beschutting van bomen gelegen is, kan deze helemaal 
onbegroeid zijn en bedekt met dode bladeren die daar door inwaaien terecht zijn gekomen. 
Deze bladeren kunnen een voedingsbodem zijn voor paddenstoelen die leven van dode 
organische stof (een bijzondere paddenstoel is het mijtertje, maar deze komt alleen voor in 
greppels aan de Veluwerand). Wanneer een greppel in een open omgeving ligt, is deze 
meestal begroeid met grasachtigen (mannagras, riet, greppelrus, geknikte vossenstaart, 
liesgras, holpijp) met daartussen kruiden die vochtige omstandigheden verdragen 
(moerasvergeet-mij-nietje, moeraswalstro, moeraskers) en de dwergheester dopheide. De 
greppelkanten vormen (bij beschaduwing) een specifieke groeiplaats voor mossen 
(pronkmos, gewone pellia) en varens (koningsvaren, dubbelloof) of kruiden van vochtige 
voedselrijke grond (dauwnetel). Greppels bieden plaats aan allerlei ongewervelde dieren 
(pissebedden, slakken, kevers, zandblauwtje) en bij drogere greppels ook zoogdieren 
(bosmuis, egel). 
 
Voorbeeldsoorten database 
Greppelrus, echte koekoeksbloem, zandblauwtje 

G8 Wadi 

Definitie 
Een wadi (Water Afvoer Door Infiltratie) is een groene infiltratievoorziening voor regenwater. 
Het is meestal een laaggelegen grasveld met een speciaal infiltratiepakket in de ondergrond. 
Hemelwater wordt hier naar toe geleid, waarna het rustig kan infiltreren in de bodem. Een 
goed werkende wadi staat binnen enkele uren na een regenbui alweer droog. 
Een wadi wordt ingezaaid met een grasmengsel dat frequent gemaaid kan worden. 
Afhankelijk van de ligging en het belang van de wadi kan ook worden gekozen voor een 
bloemenmengsel. 
 
Betekenis biodiversiteit 
In de door grasachtigen (ruige zegge, fioringras, mannagras, engels raaigras) gedomineerde 
vegetatie kunnen kruiden voorkomen als witte klaver, gewone brunel, kruipende boterbloem, 



moeraskers, akkerkers, grote weegbee, pinksterbloem, moerasrolklaver en zilverschoon. 
Regenwormen in de bodem vormen een voedselbron voor merel, egel en mol. 
Insecten die er voor kunnen komen zijn kevers, sprinkhanen, vlinders en hommels. Er zijn 
waarnemingen van rugstreeppadden bekend die eisnoeren afzetten in wadi’s die langer 
water houden. 
Voorbeeldsoorten database 
Witte klaver, pinksterbloem 

BOMEN EN STRUIKEN 

 B1 Struweel 

Definitie 
Een struweel is een lijn- of vlakvormige houtige vegetatie, gekarakteriseerd door struiken tot 
ongeveer vijf meter hoog. Een struweel moet enige omvang hebben (minstens 15 m breed). 
 
Betekenis biodiversiteit 
Struwelen bieden beschutting, nestgelegenheid en voedsel aan vogels en kleine zoogdieren. 
Struwelen zijn vaak insectenrijk en vormen daarmee ook geschikte jachtplekken voor 
vleermuizen van stedelijk gebied. 
Struweel grenzend aan grasland biedt bij een juist beheer mogelijkheden voor een 
zoomvegetatie. Een zoom vormt een biotoop met eigen kenmerkende soorten en is zeer 
geschikt voor vinders, libellen en andere vliegende insecten. Struweel langs water biedt met 
in het water hangende takken broedgelegenheid voor watervogels, eiafzetplekken voor vis 
en biotoop voor aquatische ongewervelden. 
  
Voorbeeldsoorten database 
Bosmuis, koolmees, braamsluiper. 
  
De overgang van struweel naar grasland en/of water wordt extra gewaardeerd als een apart 
biotoop indien er eenheden van minimaal 1 ha aanwezig zijn. De overgang wordt gemeten in 
lengte.  

 B2 Bos 

Definitie 
Een bos of bosje is een beplanting die bestaat uit opgaande bomen waaronder een meer of 
minder ontwikkelde struik- of kruidlaag aanwezig kan zijn. Een bosje heeft een oppervlakte 
kleiner dan 0,5 ha en met een maximale breedte van 30 m. Bij grotere oppervlakten is er 
sprake van bos. Bij een bosje is de relatieve randlengte veel groter dan bij de 
beplantingsvorm bos. Geriefhoutbosjes zijn (hakhout)bosjes die in het verleden zijn 
aangeplant om de eigenaar van hout voor dagelijks gebruik te voorzien.  
 
Betekenis biodiversiteit 
Bossen zijn met name bekend als leefgebied voor vogels en zoogdieren. In de ondergroei 
van bossen kunnen echter verschillende planten- en struiksoorten voorkomen die goed aan 
het leven in de schaduw zijn aangepast. Bossen zijn door hun relatief vochtige milieu 
belangrijk voor paddestoelen en mossen. Deze waarde voor de biodiversiteit neemt sterk toe 
als dood hout (takken, stammen etc.) in het bos kan blijven liggen en vergaan. De bosfauna 



is dan zeer divers, vrijwel alle soortgroepen kunnen er een plek vinden. De diversiteit is 
afhankelijk van het soort bos en de grootte en neemt sterk toe naarmate er meer inheemse 
soorten voorkomen en het bos ouder. Inpassen, en eventueel omvormen, van bestaande 
opstanden heeft vanuit het oogpunt van biodiversiteit dan ook altijd de voorkeur boven nieuw 
aanleg.   
 
Voor bos dat grenst aan water en/of grasland geldt hetzelfde als bij struweel. Deze 
overgangen vormen een biotoop op zich met eigen kenmerkende soorten.  
 
Voorbeeldsoorten database 
Bosmuis, zanglijster, grote bonte specht. 
  
De overgang van bos naar grasland en/of water wordt extra gewaardeerd als een apart 
biotoop indien er eenheden van minimaal 1 ha aanwezig zijn. De overgang wordt gemeten in 
lengte.  

 B3 Boomlaan 

Definitie 
Een boomlaan bestaat uit één of meer rijen bomen die aan één of beide zijden van een weg 
of straat zijn aangeplant. De laan bestaat traditioneel slechts uit één boomsoort van 
eenzelfde leeftijd. De horizontale en verticale structuur van de beplanting is daardoor over 
het algemeen eenvormig.  
 
Betekenis biodiversiteit 
De aanwezigheid van laanbomen in stedelijk gebied is gunstig voor vogels die hier 
nestgelegenheid vinden, maar ook voedsel doordat bomen insecten aantrekken. Hiermee 
hebben boomlanen in de stad vaak ook betekenis als vlieg- en jachtroutes voor vleermuizen. 
Op boomstammen groeien verschillende mossoorten. Laanbomen leven vaak samen met 
paddenstoelen. Op alle bomen leven ongewervelde dieren. Sommige insecten gebruiken 
specifieke boomsoorten om hun eieren op af te zetten. Een grotere waarde voor de 
biodiversiteit wordt behaald wanneer verschillende, inheemse soorten worden toegepast 
omdat op inheemse soorten meer insecten leven die op hun beurt weer voedselbron zijn (zie 
kader ‘bos’).  
 
Voorbeeldsoorten database 
Ekster, vink en boomkruiper. 
 

 B4 Boomweide 

Definitie 
Een boomweide of boomgroep bestaat uit een groep bomen met een ondergroei van 
grassen. Het kronendak is in principe niet gesloten. Een boomweide bestaat meestal slechts 
uit één soort van eenzelfde leeftijd. De horizontale en verticale structuur van de beplanting is 
eenvormig.  
 
Betekenis biodiversiteit 



Boomweiden hebben een toegevoegde waarde voor gazon maar leveren een minder grote 
bijdrage aan de biodiversiteit dan bos of struweel. Dit is een gevolg van de beperkte variatie 
en structuur. Boomweiden bieden net als laanbomen nestgelegenheid voor vogels, 
leefgebied voor ongewervelde, groeiplaatsen voor verschillende mossoorten en jachtplekken 
voor vleermuizen. De waarde voor de biodiversiteit wordt geoptimaliseerd wanneer 
inheemse boomsoorten worden toegepast (zie kader ‘bos’). 
 
Voorbeeldsoorten database 
Houtduif en zwarte kraai. 
 

 B5 Solitaire boom 

Definitie 
Een solitaire boom is een boom die geheel vrij staat en dus de ruimte heeft om voluit uit te 
groeien. De takken kunnen tot laag bij de grond hangen, maar de boom kan ook zijn 
opgekroond. Bepaalde boomsoorten kunnen zeer oud worden en uitgroeien tot 
monumentale bomen. Solitaire bomen kunnen zowel in bestrating als in gras staan. 
 
Betekenis biodiversiteit 
Een solitaire boom biedt een plaats voor vogels en de breed uitgegroeide boomkruinen 
vormen jachtplekken voor vleermuizen. Bomen leven vaak samen met paddenstoelen en op 
de boomstammen groeien verschillende mossoorten leven tal van ongewervelde dieren.  
 
Voorbeeldsoorten database 
Afhankelijk van de fysisch geografisch regio putter of ekster en Turkse tortel. 
 

 B6 Haag 

Definitie 
Een haag is een lijnvormig element dat bestaat uit struiken (of kortgehouden bomen) die op 
korte afstand van elkaar (25-75 cm) in één of twee rijen geplant zijn. Afhankelijk van het 
beheer spreekt men van een geschoren haag of een vrij uitgroeiende of “losse” haag. 
 
Betekenis biodiversiteit 
Hagen zijn een leefplaats voor ongewervelde dieren. Een haag biedt schuilgelegenheid aan 
zoogdieren en nestgelegenheid aan vogels zoals het winterkoninkje. Vruchten of noten zijn 
voedsel voor zowel vogels als zoogdieren. Losse, bloeiende hagen lokken bijen. In 
combinatie met andere groene elementen zoals bos, gras of water kunnen amfibieën en 
reptielen zich schuilhouden tussen het strooisel.  
Een grotere waarde voor de biodiversiteit wordt behaald wanneer inheemse soorten worden 
toegepast en de haag niet geschoren wordt. 
 
Voorbeeldsoorten database 
Winterkoning, huismus, braamsluiper. 
 

 B7 Perk met heesters 



Definitie 
Een perk is ingeplant met rozenstruiken, heesters en evt. bodembedekkers. Heesters zijn 
houtige planten die in de regel niet meer dan manshoogte bereiken en waarvan de takken, 
die niet dikker worden dan 10 cm, laag bij de grond ontspringen. Het onderscheid met perk 
‘vaste planten’ is dat de begroeiing uit houtige gewassen bestaat en minimaal 50 cm hoog is.  
 
Betekenis biodiversiteit 
Bloeiende heesters en rozen trekken insecten als bijen, hommels, dag- en nachtvlinders, 
zweefvliegen, kevers enz. aan. Rozenbottels en heesters met bessen zijn aantrekkelijk voor 
vogels. Naast vogels kunnen zoogdieren er al dan niet tijdelijk beschutting in het vinden. Een 
perk met heesters levert in vergelijking met struweel een minder grote bijdrage aan 
biodiversiteit door het gecultiveerde karakter en het meer intensieve onderhoud. 
 
Voorbeeldsoorten database 
Egel. 
 

WATER 

W1 Poel 

Definitie 
Een poel is een geïsoleerd stilstaand water van beperkte omvang (van 1 tot niet veel meer 
dan 100 m2). Een poel kan ontstaan doordat een natuurlijke laagte in het landschap volloopt 
met (regen- of grond)water, maar meestal is hij gegraven. Poelen zijn bij voorkeur niet 
beschaduwd en liggen in grasland of enkele meters van de bosrand. Veel soorten profiteren 
van deze specifieke combinatie van water en groen. 
 
Betekenis biodiversiteit 
Ondiepe, incidenteel droogvallende poelen leveren de meeste biodiversiteit op (aan planten, 
amfibieën en insecten). Voor amfibieën zijn ondiepe poelen (uitgraven tot op 0,5 à 1 m 
beneden de laagste grondwaterstand) met geleidelijk oplopende oevers het meest geschikt. 
Diepere poelen worden op den duur door vissen bevolkt, wat ze ongeschikt maakt voor 
bijvoorbeeld watersalamanders.  
Poelen vormen een groeiplaats voor water- en moerasplanten. Hierop kunnen amfibieën hun 
eieren afzetten. Poelen zijn voor amfibieën van levensbelang als voortplantingsbiotoop. Ook 
insecten en andere ongewervelden kunnen in de poel zelf of op het talud leven. Deze 
vormen op hun beurt weer voedsel voor de amfibieën. Poelen vormen ook een drinkplek 
voor zoogdieren en vogels. Libellensoorten (azuurwaterjuffer, variabele juffer, gewone 
oeverlibel, keizerlibel, platbuik) vinden er hun biotoop als er ook moerasplanten aanwezig 
zijn. 
 
Voorbeeldsoorten database 
Kleine watersalamander, variabele waterjuffer, azuurwaterjuffer, meerkikker, poelkikker 

 

W2 Vijver, plas 



Definitie 
Een vijver of een plas is een door land omgeven stilstaand water, vrijwel altijd door 
vergraving ontstaan. Het verschil met het biotoop ‘poel’ is de omvang: een poel is kleiner 
(van 1 tot niet veel meer dan 100 m2), terwijl een plas of vijver ook veel groter en meestal 
dieper is. Verder kan een vijver in contact met ander open water staan. De oever van een 
vijver of plas in stedelijk gebied is vaak beschoeid, maar bestaat bij voorkeur uit een 
onbeschoeid flauw talud. Een flauw talud biedt betere mogelijkheden voor een gevarieerde 
oevervegetatie waar diverse soorten flora en fauna baat bij hebben.  
 
Betekenis biodiversiteit 
In een vijver of plas kunnen waterplanten groeien als kranswieren, sterrenkroos, stijve 
waterranonkel, grof hoornblad, witte waterlelie en gele plomp, Langs de oever kunnen 
soorten als riet, grote egelskop, gele lis, grote lisdodde, gewone dotterbloem staan. In en 
rond vijvers en plassen leven diverse vissoorten, zoals bittervoorn, kleine modderkruiper en 
grote modderkruiper (zeldzaam) en amfibieën als gewone pad, bastaardkikker of 
meerkikker. Voor watersalamanders zijn vijvers minder geschikt. Vijvers kunnen geschikte 
jachtplekken voor de ringslang vormen. Watervogels als wilde eend, meerkoet en waterhoen 
foerageren en broeden hier. Allerlei waterdieren kunnen in het water leven; een goede 
waterkwaliteit is dan wel van belang. Vleermuissoorten als de watervleermuis en ruige 
dwergvleermuis vliegen boven het water om insecten te vangen. Libellensoorten kunnen er 
leven als er ook een goed ontwikkelde oevervegetatie aanwezig is. Een bloeiende 
oevervegetatie is aantrekkelijk voor insecten (o.a. dagvlinders). 
 
Voorbeeldsoorten database 
Witte waterlelie, meerkoet, waterhoen 

 

W3 Watergang 

Definitie 
Een watergang is een lijnvormig element dat permanent water bevat en dient voor 
waterberging. De oevers zijn bij voorkeur onbeschoeid . De diepte varieert in stedelijk gebied 
over het algemeen tussen de 0,5 en 1,5 m en de breedte kan variëren van 2 m op de 
waterlijn tot soms wel 10 m. 
 
Betekenis biodiversiteit 
In het water kunnen soorten met drijfbladeren als sterrenkroos, witte waterlelie, gele plomp, 
watergentiaan en kikkerbeet voorkomen, maar ook planten die grotendeels onder water 
groeien als sterrenkroos of grof hoornblad. De oeverzone biedt, afhankelijk van type 
beschoeiing, grondsoort, talud en beheer, plaats aan soorten als riet, mattenbies, 
zwanebloem, gele lis en grote kattenstaart. Soms bestaat het talud alleen uit gras. 
Watervorkje is een mossoort die zowel in het water als op de oever kan groeien. In en rond 
watergangen leeft een grote diversiteit aan fauna zoals vissen (bittervoorn, kleine 
modderkruiper, bermpje en grotere watergangen ook snoek), vogels (waterhoen, wilde eend, 
meerkoet) en amfibieën (bastaardkikker, gewone pad). Watergangen worden gebruikt als 
jachtgebied door vleermuizen (watervleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone 
dwergvleermuis). Tot slot zijn er insectensoorten als libellen (gewone oeverlibel en 
keizerlibel) en vele andere aquatische ongewervelde soorten te vinden. 



Voor overwintering van vissen is een diepe plek nodig. Een watergang die grenst aan bos of 
grasland levert een meerwaarde op voor de biodiversiteit wanneer deze voorzien is van een 
oeverbegroeiing. Veel soorten profiteren van deze specifieke combinatie. Zo vormen 
overhangende takken paai- en opgroeiplekken voor vis en broeden diverse water- en 
moerasvogels in dichte oeverbegroeiing (zie natuurvriendelijke oever). 
 
Voorbeeldsoorten database 
Gewoon sterrenkroos, kleine modderkruiper, bittervoorn, bermpje, snoek. 

 

W4 Floatland 

Definitie 
Een floatland is een kunstmatig drijvend eilandje met een begroeiing van moerasplanten die 
in het water wortelen. Floatlands worden als kleinschalige natuurontwikkeling toegepast in 
wateren, waar geen natuurlijke oevers mogelijk zijn, bijvoorbeeld in grachten en singels. Een 
floatland kan ook als lijnvormig element worden toegepast. Andere benamingen zijn 
drijftuinen, drijftillen, wilgenscheepjes of aqua-flora floats.  
 
Betekenis biodiversiteit 
De floatlands worden gebruikt als rust- of nestplaats door watervogels als meerkoet, wilde 
eend, waterhoen en fuut. Onder de floatlands kunnen vissen schuilen en eieren afzetten. 
Jonge vis kan opgroeien tussen plantenwortels. Kleinere dieren als insecten kunnen zich in 
de vegetatie verschuilen of nectar uit de bloemen halen. Voor libellen (lantaarntje, gewone 
oeverlibel, keizerlibel) kunnen floatlands een onderdeel van hun leefgebied vormen. Er 
kunnen moerasplanten groeien zoals: moeras-vergeet-mij-nietje, hoge cyperzegge, blauw 
glidkruid, grote kattenstaart, gele lis, kalmoes, grote waterweegbree, wolfspoot, echte 
valeriaan, watermunt, moerasandoorn, waterscheerling, harig wilgenroosje, waterzuring, 
bitterzoet en rietgras. 
 
Voorbeeldsoorten database 
Moeras-vergeet-mij-nietje, lantaarntje, fuut. 

 

STEEN 

 S1 Stadsmuur, kademuur 

Definitie 
Een kademuur is een muur van gemetselde stenen of gestort beton langs een water. Een 
kademuur heeft een gedeelte onder water en een gedeelte boven water. Een stadsmuur 
staat op het land en bestaat uit stenen en cement.  
 
Betekenis biodiversiteit 
Muren hebben hun eigen kenmerkende flora- en fauna. Daarnaast hebben muren een groot 
effect op het microklimaat, waar warmteminnende planten en dieren in de directe omgeving 
van de muur van profiteren.  



Muren van bakstenen met diepe voegen van zachte kalkmortel, bieden groeiplaatsen voor 
planten en hebben meer betekenis voor biodiversiteit dan betonnen muren of strak 
afgewerkte muren met weinig vestigingsmogelijkheden. 
Op vochtige (kade)muren groeien mossen, korstmossen, varensoorten en kruiden. Op droge 
muren vestigen zich weer andere muurplanten.  
Nabij de waterlijn groeien vaak algen op de kademuur en onder water biedt de muur 
vestigingsplaatsen voor zoetwatersponzen, driehoeksmosselen en allerlei andere aquatische 
flora en fauna. Deze gemeenschappen op zich vormen weer voedsel voor vissen en vogels.  
 
Voorbeeldsoorten database 
Muurvaren, tongvaren. 
 

 S2 Kunstwerk 

Definitie 
Met kunstwerk wordt hier een bouwkundig of civieltechnisch bouwwerk bedoeld, dat meestal 
een onderdeel is van infrastructuur (wegen of wateren). Voorbeelden zijn bruggen, duikers, 
stuwtjes, tunnels en viaducten. 
 
Betekenis biodiversiteit 
De betekenis van kunstwerken voor biodiversiteit is vergelijkbaar met die van muren. 
Daarnaast kunnen ze nestgelegenheid bieden voor vogels.  
 
Een specifieke bijdrage kunnen kunstwerken leveren aan het passeerbaar maken van 
wegen. Ze dienen daarvoor geschikt te zijn of worden gemaakt als faunapassage. 
Faunapassages hebben een functie voor allerlei soorten grondgebonden dieren. Ze dragen 
zo bij aan de samenhang van afzonderlijke groenelementen en leveren een directe bijdrage 
aan de indicatoren Permeabiliteit en Connectiviteit. 
 
Voorbeeldsoorten database 
Muurvaren, tongvaren. 
 

 S3 Ruïne 

Definitie 
Een ruïne bestaat uit de resten van bijvoorbeeld een kerk, kasteel of steenfabriek. Een ruïne 
kan ook speciaal gebouwd worden om een bepaalde sfeer aan een plek te geven. Zo 
werden op landgoederen in de 19e eeuw soms nepruïnes gebouwd, de zogenoemde folly’s. 
Daarnaast worden in landschapsparken soms restanten van bestaande gebouwen ingepast. 
 
Betekenis biodiversiteit 
De betekenis van ruïnes voor biodiversiteit is deels vergelijkbaar met (stads)muren. Maar 
ruïnes kunnen daarnaast meer mogelijkheden bieden als schuil- en verblijfplaatsen voor 
dieren. Deze betekenis neemt toe naarmate de begroeiing zich spontaan kan ontwikkelen en 
de ruïne extensief gebruikt wordt en min of meer afgesloten ruimten kent. Deze ruimten 
kunnen diverse dieren overwinteringmogelijkheden bieden, waaronder dagvlinders en 



andere insecten, amfibieën, kleine zoogdieren en zelfs vleermuizen. Ook zijn 
nestgelegenheid bieden aan vogels als kerkuilen en steenuil. 
 
Voorbeeldsoorten database 
Kauw. 
 

 S4 Steen, stapel/los verband 

Definitie 
Stenen in los verband is een verzamelnaam voor allerlei constructies opgebouwd uit stenen 
die niet gemetseld zijn. Voorbeelden zijn stapelmuren, droog gestapelde muren van 
natuursteen, en schanskorven. Ze worden vaak toegepast als geluidswal, water- en 
grondkering, gevelbekleding, erfafscheiding of als losstaand object in steden. 
 
Betekenis biodiversiteit 
Stenen in los verband hebben met name een meerwaarde voor biodiversiteit in combinatie 
met andere groenelementen als gazon, bloemrijk grasland, bloemrijke ruigte, moeras, 
struweel en bos. De holtes tussen de stenen kunnen opgevuld worden met steengruis, zand 
of aarde, en bieden vestigingsplaats voor planten en een milieu voor ongewervelden. 
Doordat een stapelmuur, schanskorf of steenhoop snel kan opwarmen in de zon is het 
vooral aantrekkelijk voor warmteminnende soorten. De muren kunnen schuilgelegenheid 
bieden aan amfibieën, reptielen en kleine grondgebonden zoogdieren. Zo blijken 
schanskorven in Zuid-Limburg een aantrekkelijk biotoop te vormen voor de muurhagedis en 
hazelworm. 
 
Voorbeeldsoorten database 
Robertskruid, wilde marjolein. 
 

 S5 Groen dak 

Definitie 
Een groen dak is een dak waarop een substraatlaag met beplanting wordt aangebracht.  
 
Betekenis biodiversiteit 
Groene daken hebben met name een meerwaarde voor biodiversiteit in dichtbebouwde 
omgeving. De soortensamenstelling varieert van alleen sedumsoorten tot complete tuinen 
met struiken en kleine bomen. Vaak worden vooral sedumdaken toegepast omdat dat weinig 
eisen aan de draagconstructie stelt. Sedumdaken worden gekenmerkt door een sterk 
wisselend milieu en hebben met name betekenis voor allerlei ongewervelde dieren 
(insecten, spinnen, loopkevers etc.). Deze vormen op zich weer een voedselbron voor 
vogels. 
 
Voorbeeldsoorten database 
Muurpeper, veelkleurige loopkever, aardhommel. 
 

 S6 Groene muur 



Definitie 
Groene muren kunnen worden onderscheiden van begroeide muren. Bij groene muren is 
sprake van speciale constructies die de ontwikkeling van een ‘verticale tuin’ mogelijk maken 
met een diversiteit aan plantensoorten. Begroeide muren zijn veelal het gevolg van 
klimplanten die met of zonder hulp van een klimsteun muren bedekken. Er is dan meestal 
sprake van één soort klimplant. 
 
Betekenis biodiversiteit 
De meerwaarde van groene muren voor biodiversiteit is vergelijkbaar met die van groene 
daken en wordt sterk bepaald door de vegetatiesamenstelling.  
 
Voorbeeldsoorten database 
Merel, winterkoning, aardhommel. 
 

 S7 Bruin dak 

Definitie 
Bij bruine daken wordt (op de locatie van nieuwbouw) de toplaag van de, vaak 
braakliggende, grond afgegraven en vervolgens teruggeplaatst op het nieuwe dak. Indien 
mogelijk wordt de variatie bevordert door het dak te voorzien van materiaal als stenen en 
stammen. In tegenstelling tot een groen dak wordt op een bruin dak geen beplanting 
aangebracht.  
 
Betekenis biodiversiteit 
Bruine daken hebben met name een meerwaarde voor biodiversiteit in dichtbebouwde 
omgeving. Het bruine dak wordt spontaan gekoloniseerd door planten en (bodem)dieren uit 
de directe omgeving. De soortensamenstelling van bruine daken is erg verschillend, 
afhankelijk van (soorten in de omgeving van) de locatie, het aangebrachte substraat, 
vochtigheid en bezonning.  
Bruine daken zijn met name in Engeland toegepast om broedgelegenheid te bieden aan 
zwarte roodstaart, een broedvogel van braakliggende grond. 
 
Voorbeeldsoorten database 
Zwarte roodstaart, veelkleurige loopkever, scholekster. 
 



STADSLANDBOUW 

 X1 Kinderboerderij 

Definitie 
Een kinderboerderij is een boerderij zonder commercieel oogmerk maar met een educatieve 
en recreatieve functie voor gezinnen. Ook natuur(educatie) kan hierin een  plaats innemen. 
Ook hertenkampen kunt u hier invoeren. 
 
Betekenis biodiversiteit 
De bijdrage aan biodiversiteit is afhankelijk van hoe invulling gegeven wordt aan activiteiten 
en hoe het terrein is ingericht. Zo kan er bijvoorbeeld een moestuin, een kruidentuin, een 
heemtuin, een akkertje, een bijenhotel of een nectarbar voor vlinders aanwezig zijn, die een 
extra natuurwaarde aan de kinderboerderij geven.  
Stro en voer voor de dieren trekt andere diersoorten aan zoals vogels en kleine zoogdieren. 
Vogels en vleermuizen profiteren van de vaak grote aantallen insecten op en rond 
kinderboerderijen. Vogels kunnen in gebouwen met ouderwetse pannendaken en (open) 
schuren nestgelegenheid vinden.  
 
Voorbeeldsoorten database 
Boerenzwaluw. 
 

 X2 Volkstuinen 

Definitie 
Een volkstuinencomplex (ook schooltuinen en dergelijke) bestaat uit akkergrond, verdeeld in 
kleine percelen die door particulieren gehuurd worden. Op de percelen worden planten, 
groenten en fruit voor eigen gebruik geteeld.  
 
Betekenis biodiversiteit 
Vaak groeien in volkstuinen behalve groenten ook kruiden en sierbloemen. Er kan fruit 
geteeld worden of noten. De diversiteit aan gewassen is groot. Akkerplanten vinden hier hun 
groeiplaatsen. Een groot aantal van deze soorten zijn door intensivering van de landbouw 
zeldzaam geworden en staan op de Rode lijst. 
Op de gewassen komen diersoorten af zoals ongewervelde, kleine grondgebonden 
zoogdieren en vogels. Composthopen trekken allerlei ongewervelden dieren aan, en vormen 
overwinteringsplaatsen amfibieën en kleine zoogdieren. In ringslanggebieden hebben ze als 
broeihoop een belangrijke betekenis. 
 
Voorbeeldsoorten database 
Kneu. 
 

 X3 (Hoogstam)boomgaard 

Definitie 



Een hoogstamboomgaard is een traditionele boomgaard met hoge fruitbomen die een 
takvrije stam en breed ontwikkelde kroon hebben. De eerste dwarstakken beginnen op een 
hoogte van 1,75 tot 2 meter. Onder de bomen groeit gras vergelijkbaar met de boomweide. 
De bomen staan zo ver uit elkaar dat de kronen elkaar niet raken en het gras nog kan 
worden benut voor (groot of klein) vee. 
 
Betekenis biodiversiteit 
De fruitbomen zelf hebben naast een natuurwaarde, ook een cultuurhistorische waarde 
(oude fruitrassen). De boomstammen zijn geschikte plaatsen voor mossen en korstmossen. 
In de kruidlaag groeien grassen en kruiden. 
Een hoogstamboomgaard biedt een schuilplaats, nestelplaats en voedsel aan kleine 
zoogdieren, vleermuizen, vogels en insecten. Vaak worden bijenkasten bij 
hoogstamboomgaarden geplaatst voor bestuiving van de bloesems en de productie van 
honing. Het zaaien van een bloemenmengsel onder de bomen zorgt voor waardplanten voor 
insecten. 
 
Voorbeeldsoorten database 
Houtduif, steenuil. 
 



	  

Bijlage 2. Referentiewijken 
In	  BiodiverCity	  zijn	  de	  volgende	  referentiewijken	  opgenomen:	  

• Woonwijk,	  laagbouw,	  rond	  1930.	  
Een	  wijk	  met	  voornamelijk	  rijtjeshuizen	  en	  twee-‐onder-‐een-‐kapwoningen,	  gebouwd	  vóór	  de	  
Tweede	  Wereldoorlog.	  De	  functie	  wonen	  overheerst,	  maar	  er	  kunnen	  ook	  enkele	  winkels,	  
bedrijven	  en	  voorzieningen	  gevestigd	  zijn.	  In	  de	  referentiewijk	  beslaan	  niet-‐wonen	  functies	  
ongeveer	  2%	  van	  het	  totale	  vloeroppervlakte	  in	  de	  wijk.	  

• Woonwijk,	  laagbouw,	  rond	  2012.	  
Nieuwbouwwijk	  met	  voornamelijk	  rijtjeshuizen	  en	  twee-‐onder-‐een-‐kapwoningen.	  De	  functie	  
wonen	  overheerst,	  maar	  er	  kunnen	  ook	  enkele	  winkels,	  bedrijven	  en	  voorzieningen	  gevestigd	  
zijn.	  In	  de	  referentiewijk	  beslaan	  niet-‐wonen	  functies	  ongeveer	  2%	  van	  het	  totale	  
vloeroppervlakte	  in	  de	  wijk.	  

• Woonwijk,	  laag-‐	  en	  middelhoogbouw,	  rond	  1960.	  
Naoorlogse	  wijk	  met	  overwegend	  rijtjeshuizen	  en	  portiekwoningen,	  veelal	  gelegen	  in	  een	  
kleine	  stad	  of	  buitenwijk	  van	  een	  grote	  stad.	  De	  functie	  wonen	  overheerst,	  maar	  er	  kunnen	  
ook	  enkele	  winkels,	  bedrijven	  en	  voorzieningen	  gevestigd	  zijn.	  In	  de	  referentiewijk	  beslaan	  
niet-‐wonen	  functies	  ongeveer	  5%	  van	  het	  totale	  vloeroppervlakte	  in	  de	  wijk.	  

• Woonwijk,	  laag-‐	  en	  middelhoogbouw,	  rond	  2012.	  
Nieuwbouwwijk	  met	  overwegend	  rijtjeshuizen	  en	  portiekwoningen,	  veelal	  gelegen	  in	  een	  
kleine	  stad	  of	  buitenwijk	  van	  een	  grote	  stad.	  De	  functie	  wonen	  overheerst,	  maar	  er	  kunnen	  
ook	  enkele	  winkels,	  bedrijven	  en	  voorzieningen	  gevestigd	  zijn.	  In	  de	  referentiewijk	  beslaan	  
niet-‐wonen	  functies	  ongeveer	  5%	  van	  het	  totale	  vloeroppervlakte	  in	  de	  wijk.	  Dit	  is	  tevens	  een	  
geschikte	  referentie	  voor	  de	  meeste	  VINEX-‐wijken.	  

• Woonwijk,	  middelhoogbouw,	  rond	  1900	  in	  grote	  stad.	  
Woonwijk	  in	  een	  grote	  stad,	  gebouwd	  aan	  het	  begin	  van	  de	  twintigste	  eeuw	  of	  nog	  eerder.	  
De	  functie	  wonen	  overheerst,	  maar	  er	  zijn	  ook	  winkels,	  bedrijven	  en	  voorzieningen.	  In	  de	  
referentiewijk	  beslaan	  niet-‐wonen	  functies	  ongeveer	  10%	  van	  het	  totale	  vloeroppervlakte	  in	  
de	  wijk.	  De	  bebouwingsdichtheid	  is	  tamelijk	  hoog,	  er	  staat	  voornamelijk	  middelhoogbouw.	  

• Woonwijk,	  middelhoogbouw,	  rond	  2012	  in	  grote	  stad.	  
Nieuwbouwwijk	  in	  een	  grote	  stad.	  De	  functie	  wonen	  overheerst,	  maar	  er	  zijn	  ook	  winkels,	  
bedrijven	  en	  voorzieningen.	  In	  de	  referentiewijk	  beslaan	  niet-‐wonen	  functies	  ongeveer	  5%	  
van	  het	  totale	  vloeroppervlakte	  in	  de	  wijk.	  De	  dichtheid	  is	  tamelijk	  hoog,	  er	  staat	  
voornamelijk	  middelhoogbouw.	  

• Stadscentrum,	  laag-‐	  en	  middelhoogbouw,	  oud	  en	  nieuw.	  
Het	  stadscentrum	  van	  een	  kleine	  stad,	  waar	  verschillende	  functies	  voorkomen,	  voornamelijk	  
woningen	  en	  winkels.	  In	  de	  referentiewijk	  bestaat	  circa	  40%	  van	  het	  totale	  vloeroppervlak	  in	  
de	  wijk	  uit	  woningen,	  30%	  uit	  winkels	  en	  30%	  uit	  bedrijven	  en	  voorzieningen.	  De	  gebouwen	  
hebben	  verschillende	  leeftijden	  en	  zowel	  laagbouw	  als	  middelhoogbouw	  komt	  voor.	  



• Stadscentrum,	  middelhoogbouw,	  oud	  en	  nieuw.	  
Het	  stadscentrum	  van	  een	  grote	  stad,	  waar	  verschillende	  functies	  voorkomen,	  zowel	  
woningen,	  winkels	  als	  bedrijven.	  In	  de	  referentiewijk	  bestaat	  circa	  40%	  van	  het	  totale	  
vloeroppervlak	  in	  de	  wijk	  uit	  woningen,	  30%	  uit	  winkels	  en	  30%	  uit	  bedrijven	  en	  
voorzieningen.	  De	  gebouwen	  hebben	  verschillende	  leeftijden,	  middelhoogbouw	  domineert.	  

• Kantoor-‐/woonwijk,	  middelhoogbouw,	  rond	  2012.	  
Gemengde	  nieuwbouwwijk,	  waar	  woningen	  en	  kantoren	  in	  ongeveer	  gelijke	  mate	  aanwezig	  
zijn.	  (In	  de	  referentiewijk	  wordt	  uit	  gegaan	  van	  45%	  van	  het	  vloeroppervlak	  woningen,	  45%	  
kantoren	  en	  10%	  overige	  functies.)	  De	  dichtheid	  is	  tamelijk	  hoog,	  er	  staat	  voornamelijk	  
middelhoogbouw.	  	  

• Kantoorwijk,	  middelhoog-‐	  en	  hoogbouw,	  rond	  2012.	  
Kantoorwijk	  met	  hoge	  dichtheid,	  de	  bebouwing	  is	  hoog-‐	  en/of	  middelhoog.	  De	  wijk	  is	  
gelegen	  in	  een	  grote	  stad	  en	  bestaat	  voornamelijk	  uit	  nieuwbouw.	  De	  functie	  werken	  
overheerst,	  maar	  er	  kunnen	  ook	  woningen	  en	  voorzieningen	  zijn.	  De	  referentiewijk	  bestaat	  
voor	  70%	  van	  het	  vloeroppervlak	  uit	  kantoren,	  20%	  uit	  woningen	  en	  10%	  uit	  overige	  functies,	  
zoals	  voorzieningen.	  

• Park	  met	  enige	  woningen	  en	  voorzieningen,	  rond	  2012.	  
Groen	  en	  water	  overheersen,	  maar	  er	  staan	  ook	  enkele	  gebouwen,	  zowel	  woningen	  als	  
voorzieningen.	  In	  de	  wijk	  beslaat	  het	  vloeroppervlak	  van	  de	  gebouwen	  ongeveer	  5%	  van	  het	  
grondoppervlak	  van	  de	  wijk.	  Het	  vloeroppervlak	  van	  de	  gebouwen	  is	  gelijkmatig	  verdeeld	  
over	  de	  functies	  woningen	  (45%)	  en	  voorzieningen	  (45%),	  met	  10%	  overige	  functies.	  

• Bedrijventerrein,	  rand	  van	  de	  stad,	  1980	  
Terrein	  met	  overwegend	  bedrijfsgebouwen.	  Op	  het	  terrein	  liggen	  kantoren	  en	  
bedrijfsgebouwen,	  maar	  het	  kan	  ook	  enkele	  woningen	  bevatten.	  Er	  staat	  voornamelijk	  laag-‐	  
en	  	  middelhoogbouw	  en	  er	  kunnen	  braakliggende	  percelen	  zijn.	  De	  referentiewijk	  is	  een	  
bestaand	  bedrijventerrein	  aan	  de	  rand	  van	  de	  stad,	  gebouwd	  rond	  1980.	  

Waarschijnlijk	  zal	  geen	  van	  deze	  wijken	  exact	  overeenkomen	  met	  uw	  wijk.	  Zo	  staan	  er	  in	  de	  meeste	  
wijken	  woningen	  van	  verschillende	  leeftijden.	  U	  kiest	  daarom	  de	  referentie	  die	  het	  meest	  op	  uw	  wijk	  
lijkt,	  uitgaande	  van	  wat	  in	  uw	  wijk	  de	  dominante	  functies,	  bouwperiode,	  bebouwingsdichtheid	  en	  
ligging	  (kleine	  stad,	  grote	  stad,	  dorp)	  zijn.	  

Wanneer	  geen	  van	  de	  beschikbare	  referentiewijken	  toepasbaar	  is	  op	  uw	  wijk,	  kunt	  u	  IVAM	  UvA	  BV	  
opdracht	  verlenen	  een	  nieuwe	  referentie	  op	  te	  stellen,	  die	  specifiek	  op	  uw	  project	  is	  toegespitst.	  	  

	  

	  

	  

	  


