
Verslag Discussieavond ecologie in de stad met Vogelwacht Flevoland  

Datum: 23-8-2019 

 

Aanwezig circa 20 personen.  

 

Doel: voeding ophalen voor beleidsontwikkeling op ecologie voor gemeenten in Flevoland. 

Presentaties door: Arjan van der Veen, ecoloog gemeente Lelystad; Ton Eggenhuizen, ecoloog 

gemeente Almere. 

 

Samenvatting van relevantie onderdelen voor de beleidsontwikkeling ecologie op gemeentelijk 

niveau:  

 

Vaste onderdelen visie:  

- Wettelijk kader, regels en verordeningen als: Wet natuurbescherming, Ruimtelijk spoor 

BARRO (NNN), provinciale verordeningen, Algemene WNb, rode lijst, internationale 

verdragen (bijv Biodiversiteitsverdrag 1992) 

- Uitdrukken van urgentie (wilde bijensterfte?  

- Uitdrukken van nut (‘mieren in New York eten het equivalent van 60.000 hot dogs aan 

afval’)  

- Keuze voor instrumentarium 

- belang van ecologie uitdragen/communicatie (aanvulling deelnemer, ‘maak het bekend, 

want bewoners maken ook Almere’) 

 

Mogelijkheden van verdieping ecologische kwaliteiten/realisatiemogelijkheden: 

- Bouwkundige aanpassingen 

- Gradiënten en overgangen 

- Groen als vegetatie inrichten ipv uniform plantsoen (nog te ontwikkelen) 

- Verbindingswegen 

- Niet alles poetsen 

- Natuurlijk groen variatie in gelaagdheid 

- Beheer faseren 

- Gebruik ecologische principes, werk niet tegen de natuur in.  

- integreren van ‘water, groen en gebouwen’, ecologie als uitgangspunt bij stedelijke 

ontwikkeling, realisatie en beheer 

- samenwerking tussen de partijen inclusief bewoners en bedrijven 

 

Ideeën deelnemers, mede nav stellingen-discussie: 

- Maak duidelijk waar men terecht kan als wet/ecologische waarden worden bedreigd. 

- Vergroot ook de kennis onder raadsleden 

- Beloon het vergroenen van de tuin, soms is de gemeente bezig met vergroenen van de 

omgeving (klimaatmaatregelen Regenboogbuurt) maar zie je de tuinen verstenen tegelijk 

met de ophoging. 

- “bescherm en regel waar je invloed op hebt, laat los waar je geen invloed op hebt” 

- Stel eisen aan de verhouding /grijs in de tuin, bij nieuwe wijken, voorbeeld A-dam waar je 

zelf het water moet opvangen. 

- Rode lijst aanvullen met lokale ‘vertegenwoordigers’ van ecosystemen, die passen bij de 

lokale omstandigheden 

- Stel bouwregels in. 



- Hoe zou je mensen kunnen ontzorgen bij de realisatie van zonnepanelen en groene 

daken.  

 

Algemene opvattingen: 

Verdichten is noodzakelijk, maar maak dan de gebouwen groener – wel wordt hierbij het dilemma 

gevoeld dat verdichten ook ten koste gaat van de groene ruimte, wat weer ongezond zou zijn. Rust, 

ruimte en groen is essentieel voor de stad en is ook het imago van de Flevolandse gemeenten 

Lelystad en Almere.  

Er is een roep om bouwregels in te stellen om gebouwen of tuinen te vergroenen. En dan wel zo dat 

maatregelen wel zin hebben en er voldoende variatie ontstaat. Niet werkende maatregelen werken 

averechts en cynisme in de hand.  

 

 

 

 


