
 

  1/5 
 

                                            A. 

Werkplan stadsecoloog dec. 2019 -  dec. 2020 
 

Een raadsbrede steun is uitgesproken vóór het inzetten van de functie Stadsecoloog. De functie is 

voor een jaar uitgezet en inmiddels ingevuld. Gelet op de mogelijk verschillende beelden die kunnen 

bestaan rond invulling en afbakening van de functie is het gewenst een werkplan op te stellen, 

waarin de samenhang van verschillende deelopdrachten is aangegeven, maar ook de taken en 

verantwoordelijkheden af te bakenen. In de raadsinformatiebrief (vacature stadsecoloog en 

ambassadeur groen), van 11 juni 2019 zijn de volgende deelopdrachten benoemd: 

1. goede afspraken maken over ecologisch beheer met de uitvoerende partij Spaarnelanden; 

2. het oprichten van een vrijwilligersplatform;  

3. het verbinden van meerdere initiatieven met elkaar.  

  

1. Goede afspraken maken over ecologisch beheer met de uitvoerende partij Spaarnelanden; 

Verbeteren van de ecologische output van ‘hotspots en ontwikkelgebieden’ uit het Ecologisch 

Beleidsplan 2013 (en Actualisatie 2019) en het natuur-inclusief groenbeheer via goede 

beheerafspraken met onze beheerpartner in DDO-contracten. Via het monitoren worden de bereikte 

resultaten zo nodig bijgesteld. 

Geconstateerd is dat de ecologische ontwikkeling van een aantal hotspots (en 

ontwikkelingsgebieden) achter bleef/blijft bij de verwachtingen, uitgaande van de genomen 

maatregelen op basis van de beschreven uitvoeringsplannen. Dit kan een gevolg zijn van te 

rigoureuze maatregelen of niet genoeg gerichte werkzaamheden/maatregelen. Ook andere aspecten 

kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van de natuurontwikkeling: 

 Het externe beheer, zeg maar omgevingsbeheer (grondwaterpeil, bemesting vanuit de 

omgeving, predatiedruk, vernieling/verstoring etc.), kan een negatief effect hebben.  

 De depositie van stikstof vanuit de lucht (Schiphol, wegen, bemestingsdruk) vergt nog jaren 

compenserende maatregelen, in de vorm van maaien.  

 Verder is het zgn. eilandeffect1 van belang. Losse, geïsoleerde natuurgebieden zijn 

kwetsbaarder voor soortenverlies en trage herintroductie dan wanneer deze gebiedjes 

verbonden zijn of een soort continuüm kennen. Denk maar aan de ecoducten die ecotypen 

verbinden.  

 Tenslotte is het interne beheer van gebiedjes van belang: een voldoende scharnierzone naar 

meer voedselrijke situaties (overgangen die voldoende bufferend werken). 

 
1
 Hoe moeten de ontwikkelingsgebieden eruit gaan zien? Nu liggen de hotspots erbij als eilandjes in oude 

weidegebieden. 
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Vóór de start van het beheerseizoen worden afspraken met de beheerpartner over concrete en 

specifieke beheermaatregelen in de hotspots, voor het maaiwerk van de verschillende natuur-

inclusieve kruiden/grasvegetaties (Vlindertypen, Ruwgras) gemaakt en gemonitord. 

Per hotspot en het in het natuur-inclusieve maaibeheer wordt door de stadsecoloog gekeken of het 

beheer voldoende is toegesneden op de gewenste ecologische ontwikkeling en of de uitvoering leidt 

tot de gewenste ecologische kwaliteit. Bijstelling zal binnen de budgettaire ruimte gezocht worden.  

Als uitvloeisel van punt 10 van het Strategisch Beheerplan2 zal in kwartaal 4 een houtskoolschets 

worden opgesteld om bestaande hotspots op lange termijn beter in te bedden in een grotere 

ecologische structuur.  

Als uit de monitoring volgt dat achteruitgang plaats vindt, zal op een later tijdstip bekeken worden of 

nieuwe middelen nodig zijn (voor éénmalige ingrepen op termijn) om de kwaliteit op peil te houden 

en te verbeteren. 

Feitelijk is dezelfde lijn van toepassing voor het natuur-inclusieve groenbeheer. 

2. Het oprichten van een vrijwilligersplatform;  

Het gaat om het langdurig borgen van de inbreng van betrokken stakeholders/ deskundigen bij de 

natuurontwikkeling in de stad en verkennen en vergroten van draagvlak onder bewoners en 

bedrijven.  

Het is belangrijk om doelen, maatregelen en gewenste eindresultaten te motiveren, laagdrempelig 

aan te bieden en een forum te bieden om nadere vragen te beantwoorden en suggesties op te halen 

hoe het beter kan. Het te selecteren platform moet voldoende herkenbaar, aantrekkelijk en 

interactief zijn.  

2.1 Belang van natuurwerkgroepen en deskundigen. 

    Kennis. 

Deskundigen en betrokken vrijwilligers dragen vanuit verschillende kennisplatforms bij aan het in 

kaart brengen van vindplaatsen van soorten in Haarlem. Zij zorgen ervoor dat een steeds completer 

beeld ontstaat over de biodiversiteit in de stad en verdeling ervan over de verschillende biotopen3 en 

dragen bij aan de instandhouding van natuur in Haarlem. 

    Werken aan natuur. 

Er zijn veel vrijwilligersgroepen die nu al bepaalde terreinen beheren i.s.m. Spaarnelanden en deze 

dóór helpen te ontwikkelen. Ze steken niet alleen veel energie in de natuur, weten per groep veel 

over wat wel tot gewenste resultaten leidt, maar zorgen bovenal voor gerichte maatregelen voor een 

gewenste output, die niet met (grootschalig) arbeidsextensief, generiek beheer worden gerealiseerd. 

 
2
 10. Investeren in de ontwikkeling van de potentielocaties tot hotspots (zie bijlage 4) 

Kosten/Indicatief: € 20.000,- jaarlijks 
Periode: Doorlopend 
3
 Gebied met een landschapstype waarin bepaalde organismen goed gedijen. 
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In al deze groepen leidt specifieke kennis langjarig tot een steeds betere ontwikkeling en kwaliteit. 

Bovendien worden door de ingezette kennis en maatvoering in maatregelen, voorkomen dat 

miscommunicatie en grote fouten plaats vinden in het beheer. 

    Vasthouden betrokkenheid. 

Persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp is vaak groot; soms is er onbegrip over het gevoerde 

beleid/beheer. Soms is het beheer niet goed uitgevoerd. Het draagvlak kan verbeterd worden door 

de stakeholders, deskundigen op verschillende natuur doelgroepen, vrijwilligers en overige 

betrokkenen dichter te betrekken bij de gehele natuurontwikkeling en -beheer in Haarlem. Beter en 

gestructureerd uit te leggen wat er beoogd wordt, hoe dat wordt vormgegeven en in welke kwaliteit. 

Hun inbreng daarbij te betrekken en daarmee betere randvoorwaarden te creëren voor natuur in en 

rond de stad. Het is van belang een actieve communicatie te onderhouden met deze groepen.  

2.2 Effecten 

 Ze leveren daarmee ook belangrijke input voor inrichting en beheer van natuurterreinen  

 Er ontstaan geen blinde vlekken in beheer- en uitvoeringsplannen en de uitvoering;  

 Vanuit andere overheden en financiers kan gemakkelijker medefinanciering worden ontsloten. 

Het aandragen door bewoners van nieuwe ideeën of participatie in lokale 

natuurbeheerprojecten kan een aanleiding zijn voor andere overheden of particulieren 

organisaties om (veelal) medefinanciering in te zetten; 

 Tenslotte ontstaat een beter draagvlak (met ons, door ons en voor ons allen).  

 

De beleidsafdeling Groen verkent o.a. samen met de stadsecoloog de mogelijkheden van een 

geschikt platform. Nu zijn in beeld: Inspraak- en Participatieplatform van Haarlem// 

www.natuurinjestad.nl van Spaarnelanden i.o.v. gemeente Haarlem4 

 

3. Het verbinden van meerdere initiatieven met elkaar.  

Vanuit de stad worden op verschillende momenten initiatieven ingediend. In het kader van de 

Omgevingswet zal dit een procedure zijn die zoveel mogelijk wordt gevolgd. Daarbij wordt zoveel 

mogelijk aangehaakt bij de beleidsdoelen, zoals verwoord in de Actualisatie van het Ecologisch 

Beleidsplan. Het versterken van hotspots, het ontwikkelen van potentiegebieden en het versterken 

van fysieke ecologische verbindingen, maar ook meer natuur in de bebouwde omgeving inspireren 

burgers met initiatieven te komen die we zoveel mogelijk mee nemen. Belangrijk is wel dat de 

 
4
 IP-platform wordt veel door de gemeente gebruikt voor inspraak, o.a. op groenbeleid; kan ook ingericht 

worden als uitwisselingsplatform; natuurinjestad is een zeer laagdrempelig en qua structuur aantrekkelijk 
platform dat wel een duidelijke signatuur van Spaarnelanden draagt. Andere mogelijkheden worden 
onderzocht. 
 

http://www.natuurinjestad.nl/
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richtinggevende documenten, waar het kan, al zoveel mogelijk aanknopingspunten bieden voor 

versterken van de natuur in Haarlem.  

3.1 Actiepunten: Actualisatie Ecologisch Beleid. 

In de Actualisatie Ecologisch Beleid zijn actiepunten opgenomen waar kansen liggen voor het 

verbinden van initiatieven. De rode draad is: aandacht voor instandhouding en/of verbetering van de 

aanwezige natuurwaarden en het monitoren daarvan.  

Via monitoring zal duidelijk worden of doelen gehaald worden, de kwaliteit verbetert of verslechtert 

en of nieuwe bijstelling nodig is. Naast gegevens van het NDFF (Nat. Databank Flora en Fauna), richt 

Haarlem een meerjarig monitoringsprogramma op het meten van voor- of achteruitgaan van 

doeltypen (kensoorten en verspreiding).   

 

4. Overig. 

 

4.1 Verbeteren ecologische randvoorwaarden van beleidsplannen, ontwikkelzones, grote 

bouwplannen  

Er wordt zorggedragen voor een juiste implementatie van natuurwetgeving en het Haarlemse 

ecologisch- en groenbeleid in projecten, waaronder bijv. de Ecologische Visie, natuur-inclusief 

bouwen, bestrijding exoten en het opstellen van ontbrekende beleidsstukken/-plannen. Er wordt 

geadviseerd/geparticipeerd in interdisciplinaire projectgroepen t.b.v. het veilig stellen/verbeteren 

van de ecologische betekenis. In alle gevallen wordt de scharnierfunctie tussen beleid en uitvoering 

behartigd. Hierin of aangrenzend kunnen ook natuur-initiatieven worden aangedragen, die zo goed 

mogelijk worden verbonden. 

De stadsecoloog benut samen met de beleidsafdeling Groen van BBOR, in onderstaande 

projecten/documenten juist aan de voorkant, - waar dat ook goed inpasbaar is-, de mogelijkheden 

om natuur in de stad meer ruimte te geven. In één keer goed gaat hier zeker op. Als het 

ontwerpproces te ver gevorderd is, is de bereidheid ‘het helemaal anders te doen’ niet meer reëel. 

Het veroorzaakt vertraging en kostenverhoging. 

a. Koersdocument Groen en Groenvisie 

b. SOR Uitvoeringsplan 

c. HIOR’s 

d. Uitganspunten en uitwerkingsfasen Ontwikkelzones 

e. Gebiedsplannen met ecologische hotspots, ecologische ontwikkelgebieden en natuur-

inclusief groen.  

Koersdocument en Groenvisie. 
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Groenformaties staan niet op zichzelf; ze spelen vaak een belangrijke ecologische rol, denk bv. aan de 

Haarlemmerhout. Dergelijke groenobjecten bevatten een verscheidenheid aan organismen en 

fungeren als springplank voor kleinere groenobjecten, tuinen etc., en andersom. 

Stadswateren fungeren als continu milieu waarin, -langs en -aan allerlei organismen zich goed in 

stand kunnen houden (Meer natuur in Haarlem). 

Zo ook vervullen bermen van wegen en spoortrajecten een belangrijke functie voor de biodiversiteit. 

Afhankelijk van de voedselrijkdom en samenstelling van de ondergrond, beschikbaarheid van 

grondwater, maairegime kunnen verschillende gemeenschappen tot expressie komen.  

Het geheel aan belangrijke structuurelementen in en rond de stad levert een belangrijke bijdrage aan 

de ecologische structuur en bestaansmogelijkheden van tal van organismen. Het is daarom van 

belang de ecologie vanuit die optiek een belangrijke plaats te geven en aan de andere kant ook weer 

niet door te trekken naar elk groenelement. 

SOR Uitvoeringsplan. 

In het Uitvoeringsplan van de SOR zijn thema gebonden projecten en financieringen beschikbaar 

gekomen. Deze moeten verder deels nog worden geconcretiseerd naar natuur-inclusieve uitvoering. 

HIOR’s 

De HIOR’s geven aan welke groentypologie in wijken wordt toegepast. Ze kunnen aangeven waar het 

mogelijk is natuur van buiten uit, de stad in te trekken.  

Ontwikkelzones. 

De ontwikkelzones zijn robuuste gebieden waar transformaties plaats vinden. Daarbinnen kunnen 

mogelijkheden ontstaan voor betere condities en verbindingen voor natuurontwikkeling in de stad.  

Gebiedsvisies. 

Hierin wordt de gewenste toekomstige ontwikkelingsrichting beschreven.  

Gebiedsplannen met ecologische hotspots en ecologische ontwikkelgebieden. 

 

 


