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Voorwoord
In mei 2020 heeft de gemeente Culemborg het Groenbeleidsplan vastgesteld. Een van de
vervolgacties bestaat uit het opstellen van een biodiversiteitsplan als nadere invulling van
het groenbeleid. Met het biodiversiteitsplan wil de gemeente bijdragen aan meer
biodiversiteit binnen haar grondgebied. Ze wil het plan gebruiken om daar waar mogelijk
zelf maatregelen te nemen en ook om anderen te stimuleren om zelf aan de slag te gaan.
Aan dit biodiversiteitsplan is vanuit Bureau Waardenburg met veel plezier gewerkt door:
Jan Dirk Buizer
Arda van Helsdingen
Vanuit de gemeente zijn we begeleid door een projectgroep bestaande uit:
Kitty Lamaker (projectleider)
Chris de Bakker,
Jan Bassa,
Hans Kool,
Gert Jan van Maurik,
Harry van Dalum
Ingrid Veltkamp,
Suzanne Hardeman
Wij danken hen voor de positieve feedback en samenwerking.
Daarnaast is er gewerkt met een klankbordgroep bestaande uit inwoners en betrokken
partijen uit Culemborg. Zij hebben via StoryMaps input geleverd en conceptrapportages
van commentaar voorzien.
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1 Biodiversiteit in Culemborg: onze visie
Culemborg is een groene stad. Een die de biodiversiteit hoog in het vaandel heeft staan.
Maar wat is biodiversiteit eigenlijk? Waarom is het belangrijk de biodiversiteit te
verbeteren? En hoe willen we dat gaan doen? Met dit plan geven we een antwoord op deze
vragen.
Kortgeleden hebben we het Groenbeleidsplan opgesteld, dat gaat over al het groen in de
bebouwde kom. Ook in dit plan hebben we al aangegeven dat we met het stadsgroen een
bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit. In dit biodiversiteitsplan
werken we verder uit hoe we dat gaan aanpakken. En daarnaast gaat dit plan niet alleen
over de bebouwde kom, maar ook over het buitengebied. En niet alleen over het
gemeentelijk groen, maar ook over de natuurgebieden, het landbouwgebied en zelfs over
tuinen en gebouwen.

1.1

Wat is biodiversiteit?

Eenvoudig gezegd is biodiversiteit de variatie aan in het wild levende planten en dieren op
de wereld. Waarschijnlijk heeft iedereen wel gehoord dat veel soorten planten en dieren
uitsterven of dreigen uit te sterven. Ook in Nederland en in Culemborg gaan veel soorten
in aantal achteruit of dreigen ze zelfs uit te sterven.
Biodiversiteit wordt ook wel “ecologische diversiteit” genoemd. Ecologie gaat over hoe
planten en dieren samenleven en elkaar beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan dieren die
planten eten of roofdieren die anderen dieren opeten.

1.2

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Waarschijnlijk merken we er weinig van als een soort er niet meer is. Zeker als het een
klein insect betreft waar de meeste mensen overheen kijken. Waar maken die
natuurorganisaties zich dan druk om zou je zeggen? Het probleem is dat we niet weten
wanneer het wel effect heeft. We weten niet in hoeverre de biodiversiteit kan dalen totdat
we problemen krijgen met bijvoorbeeld de teelt van onze groenten en fruit. Op dit moment
is de achteruitgang van de bijen erg in het nieuws. Wilde bijen en hommels zorgen voor
een groot deel van de bestuiving van vele soorten groenten en fruit. Zonder die bijen
worden de planten niet bestoven en dus niet bevrucht. Hierdoor kunnen de planten geen
wortels of vruchten ontwikkelen die wij eten (bron: S. Elzerman).
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1.3

Wat wil de gemeente Culemborg?

De gemeente Culemborg wil zich de komende jaren inzetten voor het verbeteren van de
biodiversiteit in de gemeente. We willen dat doen door:
1. te zorgen voor meer ruimte waar (wilde) planten en dieren kunnen leven,
2. zorgen dat de kwaliteit van die plekken beter wordt, zodat ze geschikt worden voor
meer planten en dieren,
3. zorgen dat al deze plekken zo goed mogelijk met elkaar verbonden zijn, zodat
planten en dieren er ook kunnen komen.
Voor Culemborg zou dat er uitzien als:
 Een aaneengesloten natuurlijk gebied in de uiterwaarden
 Een aantal grotere gebieden in het Beesdseveld, zoals het Vretstrooi, de grienden
van de Holderweg en het Molenkadegebied.
 Kleinere groengebiedjes in het buitengebied, zoals populierenbosjes en
hoogstamboomgaarden.
 Groengebieden in de bebouwde kom.
 Verbindingen tussen al deze gebieden, bijvoorbeeld langs een natuurvriendelijke
oever, een bloemrijke wegberm of een bomenrij.
 “Oversteekvoorzieningen” voor dieren bij wegen, waar deze een verbinding
kruisen, faunavoorzieningen genoemd.
Dit is in Culemborg het Groene Netwerk Culemborg. We noemen het “groen netwerk” en
niet “natuurnetwerk”, omdat het niet alleen om biodiversiteit in natuurgebieden gaat, maar
ook op andere groene plekken, zoals bijvoorbeeld parken, wegbermen of tuinen.
Op een kaart ziet dit er zo uit:

Figuur 1.1

Visiekaart
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In dit biodiversiteitsplan bekijken we wat we al goed doen en waar we nog dingen kunnen
verbeteren. Daarbij houden we ook rekening met andere belangen. Want we moeten in
Culemborg natuurlijk wel prettig kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Verder staat
er in het plan niet alleen wat de gemeente zelf gaat doen, maar ook wat anderen kunnen
doen om de biodiversiteit te verhogen. Bijvoorbeeld rond het huis, in de tuin of in de akker.

1.4

Doelsoorten

Om vast te stellen wat we moeten doen voor meer biodiversiteit, maken we in dit plan
gebruik van doelsoorten. Doelsoorten zijn soorten planten of dieren, die thuishoren in het
Culemborgse landschap, maar die daar alleen kunnen leven als de kwaliteit goed genoeg
is. Als de kwaliteit van het landschap zo goed is dat deze soorten er kunnen leven, betekent
dit dat er ook veel andere soorten kunnen leven. In de bijlage staat van alle doelsoorten
een korte beschrijving, wat zij nodig hebben en wat we kunnen doen om het hun naar de
zin te maken (p.m.).

1.5

Wie gaat het doen?

De gemeente heeft beperkte mogelijkheden om iets te doen om de biodiversiteit te regelen.
We kunnen geen grote gebieden aankopen om daar natuur te maken. Ook kunnen we
geen maatregelen nemen op grond die niet van ons is. En ook heeft onze schatkist een
bodem: we kunnen niet onbeperkt geld uitgeven. We kunnen de biodiversiteit dan ook niet
in ons eentje redden. We hebben hiervoor ook andere nodig.
Wat kan de gemeente zelf?
 Kleine aanpassingen in beheer (Culemborg doet al veel, kosten mogen niet
oplopen).
 Biodiversiteit meenemen in andere werkzaamheden (inrichting nieuwe wijken,
herinrichting, groot onderhoud).
 Bewoners, ondernemers, organisaties en terreinbeheerders informeren over wat
zij kunnen doen.
Waar hebben we anderen voor nodig?
 Bewoners: maatregelen nemen aan eigen huis, tuin en erf.
 Bewoners: meedenken met gemeente, signaleren
 Bewoners: invloed uitoefenen op medebewoners, gemeente, provincie,
grondeigenaren/-gebruikers/-beheerders.
 Grondeigenaren/-gebruikers/-beheerders: maatregelen nemen op hun percelen.
 Provincie: hoofdrol bij het realiseren van nieuwe natuur buiten de bebouwde kom.
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2 Hoe is het nu?
2.1

De basis

Culemborg ligt in het rivierengebied. Dat bepaalt ook welke natuur we hebben in
Culemborg. De afgelopen duizenden jaren hebben hier verschillende riviertakken van de
Rijn gestroomd. De Lek is de jongste en is ongeveer 2000 jaar oud. Al deze riviertakken
overstroomden regelmatig en zetten daarbij klei en zand af. Het land kwam zo steeds hoger
te liggen. Dichtbij de rivier liggen de oeverwallen. Hier werd vooral zand en lichte, kalkrijke
klei afgezet. Verder van de rivier af liggen de lagere komgronden. Daar ligt zware, kalkarme
klei. Ook ontstond er soms veen, dat we hier en daar in de ondergrond terugvinden. In de
komgronden liggen de oude rivierlopen nog als lichte verhogingen in het veld. Hier zit zand
vlak onder de oppervlakte. Na de aanleg van de dijken kon de rivier alleen nog zand en
klei afzetten in de uiterwaarden. Daardoor liggen die tegenwoordig hoger dan het land
achter de dijken.

Figuur 2.1

Hoogtekaart van Culemborg. Rood is hoog, blauw laag, geel zit er tussenin. De
oude rivierlopen zijn nog als gele lijnen terug te zien.

De bodem bepaalt welke natuur er ontstaat. Is de grond zandiger of juist kleiiger? Kalkrijk
of kalkarm? Nat of droger? De komgronden zijn de natste gebieden, met vochtige
hooilanden en bossen, eendenkooien en grienden. De oeverwallen zijn hoger en droger
en hier lagen vroeger vooral akkers en boomgaarden. De uiterwaarden liggen het hoogste,
maar staan toch het meest onder invloed van de rivier.
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Figuur 2.2

2.2

Vereenvoudigde geomorfologie: indeling in uiterwaard, oeverwal en komgrond.

De stand van de natuur in Culemborg

Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw is er in gemeente Culemborg veel veranderd voor
de biodiversiteit. Rond 1995 is het natuurparkje de Zump aangelegd, dat als voorbeeld
heeft gediend voor het groen in de wijken Goilberdingen en Parijsch Noord (klopt dat
laatste?). Vanaf 1999 zijn de Baarsemwaard en de Goilberdingerwaard omgezet in natuur.
En ook in het groenbeheer is veel veranderd. Op veel plaatsen beheert de gemeente het
groen ecologisch. Daar wordt bijvoorbeeld het gras tweemaal per jaar gemaaid, waarna
het maaisel wordt afgevoerd. Door al deze veranderingen heeft de biodiversiteit in
Culemborg een enorme boost gekregen. In de Baarsem- en Goilberdingerwaard komen
veel bijzondere vogels, insecten en planten voor. Het aantal moerasvogels, zoals de
blauwborst en de rietzanger, is flink gestegen. Door de toegenomen insectenrijkdom, doen
ook veel insectenetende vogels het goed, zoals bijvoorbeeld de huiszwaluw. In de stad
kunnen we nu op veel plekken genieten van kleurige bermen en sloten met amfibieën en
libellen.
Ook andere ontwikkelingen hebben een positieve uitwerking gehad. Door het schoner
worden van het oppervlaktewater, is het aantal libellensoorten flink toegenomen. De zachte
winters van de afgelopen jaren hebben gezorgd voor een toename van het aantal ijsvogels.
En de opwarming van het klimaat heeft nieuwe soorten gebracht, zoals de Cetti’s zanger.
Deze vogel is in 2014 voor het eerst gezien (of liever gehoord) in de omgeving van
Culemborg en is nu vrij algemeen in de Baarsem- en Goilberdingerwaard en de Molenkade.
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Negatieve ontwikkelingen
Maar er is niet alleen positief nieuws te melden. Er zijn ook soorten waar het ronduit slecht
mee gaat. Soms is de oorzaak duidelijk, soms ook niet. De nieuwe wijken mogen dan
mooie bermen en sloten hebben, de uitbreiding van de bebouwing heeft ook negatieve
effecten gehad. De soorten van het boerenlandschap dat hier eerst was, zijn achteruit
gegaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de steenuil, die flink in aantal achteruit is gegaan. Dat
boerenlandschap zelf is voor de soorten van boerenland echter ook veel minder geschikt
geworden. Dat komt vooral doordat het landgebruik veel intensiever is geworden. Dat zien
we bijvoorbeeld aan de afname van allerlei vogels van boerenland. Weidevogels, zoals de
grutto, maar ook soorten als de veldleeuwerik en de witte kwikstaart, zijn enorm
afgenomen. De patrijs is een geval apart. De aantallen zijn in Nederland met meer dan
90 % gekelderd. In Culemborg gaat het nog relatief goed met de patrijs. Je ziet zelfs
patrijzen in Parijsch! Dat komt echter vooral doordat de braakliggende bouwterreinen
tegenwoordig geschikter voor de patrijs zijn dan het boerenland. Maar als Parijsch straks
is afgebouwd, is er geen plek meer voor de patrijs.
Verder zijn er nog soorten waarvan we nog niet precies weten waardoor ze zo sterk
achteruitgaan. Voorbeelden hiervan zijn de grote lijster, de matkop en de argusvlinder. Er
zijn wel vermoedens waarom de soorten achteruitgaan, maar zeker weten doen we het
niet.

2.3

Hoe houdt gemeente Culemborg rekening met de biodiversiteit?

We houden nu al rekening met de biodiversiteit. Dat gebeurt op de volgende manieren:
In het beheer van het openbare gebied, zoals openbaar groen en pleinen, stoepen en
dergelijk:
 We maaien een groot deel van de bermen een of twee keer per jaar en voeren het
maaisel af. Dit gebeurt bij de bermen die de beste kansen hebben om bloemrijk te
worden. We maaien eenmaal als dat voldoende is om een berm bloemrijk te
maken. Vaak is het nodig om twee keer per jaar te maaien, omdat de berm anders
weer minder bloemrijk wordt. Er gaan dan vooral planten als brandnetel en zuring
groeien.
 Ook maait de gemeente daar niet alles in één keer af, maar blijven delen staan.
Dit is belangrijk voor in de berm levende insecten.
 We houden bij het schonen en baggeren van sloten rekening met de biodiversiteit.
Er is een kalender waar op staat wanneer er gewerkt mag worden. En ook bij het
schonen en baggeren wordt niet alles in één keer gedaan, maar laat de gemeente
delen ongemoeid.
 We zaaien delen van het groen in met speciale bijenmengsels. Die zijn niet alleen
goed voor de bijen, maar ook mooi om te zien.
 In de parken de Zump en de Plantage werken we volgens een beheerplan, waarin
de biodiversiteit een belangrijke rol speelt.
 Er staan veel fruitbomen in de stad. Deze zijn cultuurhistorisch van groot belang.
Daarnaast zijn zij belangrijk als nectarbron voor insecten en als voedselbron voor
vogels en egels (en bewoners). De fruitbomen hebben jaarlijks onderhoud nodig
om deze rol te kunnen blijven verzorgen.
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In de stad en hier in daar in het buitengebied staan veel knotwilgen. De
verschillende wilgensoorten staan te boek als de meest biodiverse boom. Vele
insecten zijn afhankelijk van wilgen, bijvoorbeeld veel soorten zandbijen die alleen
stuifmeel en nectar van wilgen gebruiken. We knotten nooit alle wilgen tegelijk,
maar doen dat per straat, of in sommige gevallen zelfs om en om. Zo is er altijd
voldoende voedsel voor insecten aanwezig.
We beheersen de eikenprocessierups zoveel mogelijk met natuurlijke middelen:
door het ophangen van nestkasten en het zorgen voor voldoende natuurlijke
beplanting onder eiken. Het aantal nesten van de eikenprocessierups dat
weggezogen moet worden, is daardoor al stukken verminderd.

P.M. Kadertekst verschil in biodiversiteit tussen boomsoorten

In de inrichting van het openbare gebied en van nieuwe wijken:
 We leggen op steeds meer plekken natuurvriendelijke oevers aan.
 Na werkzaamheden aan bijvoorbeeld bermen of oevers, zaaien we deze in met
een speciaal op de plek afgestemd mengsel van inheemse wilde planten. Zo is de
kans het grootst dat deze planten er ook tot in lengte van jaren blijven groeien.
 Bij het uitzoeken van bomen, struiken of andere planten in beplantingsplannen
zoeken we zoveel mogelijk naar soorten die goed zijn voor de biodiversiteit
Wij voeren het groenbeheer in de gemeente zoveel mogelijk zelf uit en beheren het water
voor het Waterschap Rivierenland. Deze situatie zie je niet veel meer in Nederland. Meestal
wordt het beheer tegenwoordig uitbesteed. Het voordeel van het zelf doen is we veel
gemakkelijker maatwerk kunnen leveren. We kunnen kleine stukjes op een andere manier
beheren. Of we kunnen de planning aanpassen als de weersomstandigheden anders zijn.
Andere gemeenten die hun groen ecologisch willen laten beheren, moeten het beheer
gedetailleerd vastleggen in beheerbestekken. Het werken volgens een beheerplan heeft
overigens wel voordelen

2.4

Het groene netwerk Culemborg

In hoofdstuk 1 gaven we aan dat het belangrijk is om:
 genoeg gebieden te hebben waar wilde planten en dieren kunnen leven;
 dat de kwaliteit van deze gebieden goed moet zijn;
 en dat de gebieden met elkaar verbonden moeten zijn, zodat dieren deze kunnen
bereiken.
Dit noemden we het Groene Netwerk Culemborg. Op de kaart in Figuur 2.3 is het Groene
Netwerk Culemborg weergegeven zoals dat er nu bij ligt. Een grotere versie van de kaart
staat in bijlage 1 Op de kaart staan buiten de bebouwde kom vooral natuurgebieden (zoals
die in het Gelders Natuurnetwerk) en groene verbindingen (zoals bermen, water of
bomenrijen). In de bebouwde kom gaat het vooral om parken en groenstroken, en ook
groene verbindingen.
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Figuur 2.3

De huidige toestand van het Groene Netwerk Culemborg.

Sinds 1990 is de hoeveelheid natuur rond Culemborg flink toegenomen. Gebieden die
buiten de bebouwde kom aan het groene netwerk zijn toegevoegd zijn bijvoorbeeld:
 De Baarsem- en Goilberdingerwaard.
 De Molenkade, langs de A2.
 Een paar nieuwe stukken bos in het Beesdseveld, bij het Vretstrooi.
Toch is het groene netwerk nog niet af. Grote delen van het Gelders Natuurnetwerk zijn
nog regulier landbouwgebied, met bijvoorbeeld maisakkers in plaats van natuur.
Bijvoorbeeld in een groot deel van de uiterwaarden ten oosten van het spoor, zoals de
Lazaruswaard, de Redichemse Waard en de Beusichemse Waard. En de zone langs de
Diefdijk. En er zijn nog steeds veel barrières, waardoor verbindingen niet werken. Dat zijn
vaak drukke wegen, die voor dieren niet of nauwelijks over te steken zijn. Denk aan de
N320 en de A2. Op de kaart in Figuur 2.4 Knelpunten in het Groene Netwerk Culemborg
staan de belangrijkste knelpunten in het groene netwerk.
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Figuur 2.4

Knelpunten in het Groene Netwerk Culemborg
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3 De biodiversiteit per deelgebied
3.1

Deelgebieden

In het vorige hoofdstuk hebben we in grote lijnen gekeken hoe het Groene Netwerk
Culemborg erbij ligt. In dit hoofdstuk gaan we meer in detail kijken. We hebben de
gemeente daarvoor ingedeeld in 9 deelgebieden.

Figuur 3.1

3.2

Gemeente Culemborg, met 9 deelgebieden (ondergrond: J.W. van Aalst
opentopo.nl).

Deelgebied 1 Uiterwaarden Lek

De Baarsemwaard en Goilberdingerwaard zijn al ontwikkeld tot natuur en herbergen de
grootste natuurwaarden. Het Veerweggebied is een gemengd gebied met bebouwing en
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bijzondere natuurwaarden, onder andere in de Ronde Haven. Ten oosten van de
jachthaven zijn de uiterwaarden vooral nog in agrarisch gebruik. De uiterwaarden vormen
een doorgaande groene oost-west verbinding, met alleen een korte onderbreking bij de
Veerweg en Jachthaven.

Bijzondere natuurwaarden










Moerasvogels, zoals blauwborst en rietzanger.
Amfibieën als heikikker en rugstreeppad.
De bever.
Bloemrijk grasland en bloemrijke ruigte met veel stroomdalplanten als kattendoorn
en kruisdistel in de Baarsem- en Goilberdingerwaard en sikkelklaver in het
Veerweggebied.
Weidevogels als de veldleeuwerik en de tureluur.
De matkop, die hier en daar nog in vochtig bos of struweel in de uiterwaarden
voorkomt.
Diverse paren van de ijsvogel.
Het koevinkje, een in onze omgeving zeldzame dagvlinder, die voorkomt in het
Veerweggebied

Doelsoorten voor de uiterwaarden










Bever
Wilde bijen, hommels en zweefvliegen
Dagvlinders
Sprinkhanen
Moeras- en struweelvogels
Amfibieën
Kleine marterachtigen
Stroomdalplanten
Vissen (alver, barbeel, winde, aal)

Actiepunten/verbetermogelijkheden




De oostelijke uiterwaarden vallen voor het grootste deel binnen het Gelders
Natuurnetwerk (GNN, zie ook bijlage IV). In de praktijk zijn ze nog in agrarisch
gebruik en grote delen zijn in gebruik als maisakker. De oostelijke uiterwaarden
staan bij de provincie Gelderland voor het grootste deel te boek als “gerealiseerd
GNN”. Waarschijnlijk is dit een gevolg van een misverstand, omdat het gebied in
het bestemmingsplan al is bestemd als natuur. Hierdoor is er geen subsidie
beschikbaar voor de ontwikkeling tot natuur. We gaan in overleg met de provincie
Gelderland om te kijken of er meer mogelijkheden zijn. Als dat niet het geval is,
zijn er misschien mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw.
Als er wel mogelijkheden voor subsidiëring zijn, kunnen ook inwoners van
Culemborg hierin een rol spelen. Hier zijn in Nederland steeds meer voorbeelden
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3.3

van. Bijvoorbeeld het burgerinitiatief “Mooi Binnenveld” in Wageningen, waar een
stichting van inwoners 50 ha natuur koopt en gaat beheren.
Het meest waardevolle grasland in het Veerweggebied (tussen de huizen aan de
Veerweg en de manege) is volgens het bestemmingsplan “recreatiegebied”. De
bijzondere natuurwaarden (stroomdalplanten en koevinkje) zijn hiermee niet
optimaal beschermd. Wanneer het bestemmingsplan binnenstad wordt aangepast,
nemen we dit mee.
Ingebracht knelpunt: de uiterwaarden zijn aantrekkelijk voor recreatie. Soms loopt
dit echter uit de hand en wordt er in de uiterwaarden gereden en geparkeerd met
auto’s, veel lawaai gemaakt, afval achtergelaten en vuur gestookt. Inmiddels
hebben we een hek laten plaatsen, om auto’s uit de uiterwaarden te houden. Het
probleem van het lawaai, afval en vuurtje stoken is een probleem dat niet
eenvoudig op te lossen is. Het blijft onze aandacht houden en we blijven zoeken
naar een goede oplossing.

Deelgebied 2 Buitengebied West

Het buitengebied ten westen van de bebouwde kom is een vrij open gebied met lange
zichtlijnen. Tussen de Goilberdingerdijk en de Prijsseweg ligt de oeverwal van de Lek. De
rest van het gebied ligt in de komgronden. Door het gebied loopt de Schoonrewoerdse
stroomrug, waar zandwinplassen zijn gegraven, zoals bij Beaugarde en de zandput
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Rietsveldseweg (op de kaart als “Recreatiegeb. Zandput Culemborg”). Een groot deel van
het gebied ligt in het inundatiegebied van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie.

Bijzonder natuurwaarden










De patrijs, die nog verspreid in het gebied voorkomt.
De steenuil, die langs de Goilberdingerdijk voorkomt.
De matkop, die nog in het bos bij de zandput Rietveldseweg voorkomt
De bloemrijke dijkzone.
De eendenkooi Prijsseweg, die nog in bedrijf is als eendenkooi.
De zandplas Rietveldseweg en de binnendijkse grachten van Fort Everdingen en
Werk aan het spoel, met vrij schoon water. Hier komen bijzondere libellen voor en
is de IJsvogel te vinden.
De elzenbosjes langs de Diefdijk, op plekken waar klei is gewonnen voor de
versteviging van de dijk.
De heikikker, die hier en daar in en rond de sloten voorkomt

Doelsoorten voor het buitengebied West









Boerenlandvogels, zoals de patrijs en de steenuil.
De wielewaal die broedt in het bos rond de zandput Rietveldseweg.
Wilde bijen, hommels en zweefvliegen.
Dagvlinders.
Libellen (vroege glazenmaker, plasrombout).
Amfibieën.
Kleine marterachtigen.
Vissen (grote modderkruiper, bittervoorn).

Actiepunten/verbetermogelijkheden








De patrijs staat sterk onder druk. De vogel heeft moeite om in het moderne
landbouwgebied te overleven. De soort kan worden geholpen met bloemen- en
zaadrijke stroken langs akkers en weilanden. Dit is een actie voor de
landeigenaren. We gaan onderzoeken of we samen met de CV Parijsch een actie
“Red de patrijs uit Parijsch” kunnen uitvoeren. Deze “redding” zal toch vooral in het
buitengebied rond Parijsch moeten gebeuren.
De elzenbosjes langs de Diefdijk dreigen te verdwijnen. De elzenbosjes zijn
beschermd in het bestemmingsplan en we hebben nu ook aandacht voor de
handhaving daarvan.
Langs de Diefdijk liggen enkele delen van het Gelders Natuurnetwerk, die nog
ontwikkeld moeten worden tot natuur. Het ontwikkelen hiervan verbetert de
verbinding tussen Parijsch Zuid en de Diefdijk. Hiervoor geldt hetzelfde als voor
het natuurnetwerk in de uiterwaarden en het buitengebied Zuid.
De N320 vormt een barrière tussen dit deelgebied en het buitengebied Zuid. Er ligt
één faunabuis bij de rotonde naar de Laan naar Parijsch. De N320 is nog niet lang
geleden op de schop gegaan en nu nieuwe faunabuizen aanleggen is erg duur.
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Op de visiekaart staan de gewenste verbindingen. Als er in de toekomst
mogelijkheden zijn, kunnen we deze misschien wel aanleggen of aan laten leggen.

3.4

Deelgebied 3 Buitengebied Zuid

In dit deelgebied liggen de laagste komgronden van onze gemeente. Het gebied is van
oorsprong erg nat en er liggen veel grienden, populierenbossen en eendenkooien. Het
deelgebied is daardoor veel minder open dan het buitengebied West.

Bijzondere natuurwaarden







De Molenkade met bijzondere planten, hei- en poelkikker en Cetti’s zanger
Heikikker en poelkikker in de kavelsloten, vooral in het gebied de Molenkade en in
en rond het Vretstrooi.
De wielewaal die af en toe broedt in populierenbossen.
Het groot dikkopje, een dagvlinder die in Culemborg vooral in en rond de grienden
voorkomt.
Het ree.
De patrijs, die nog af en toe wordt gezien in het gebied rond de Hoevenseweg.

Doelsoorten







Boerenlandvogels (zoals patrijs, witte kwikstaart, kneu, ringmus)
Wilde bijen, hommels en zweefvliegen
Dagvlinders
Amfibieën
Kleine marterachtigen
Ree
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Actiepunten/verbetermogelijkheden






3.5

Door het gebied loopt de ecologische verbindingszone Nieuwe Graaf, die onder
andere voor de kamsalamander is bedoeld. Om de verbindingszone geschikt te
maken voor de kamsalamander, zijn er meer poelen nodig. Dit is een
verantwoordelijkheid van de Provincie. Eigenaren van bos en landgoederen en de
gemeente kunnen van de provincie subsidie krijgen voor de aanleg van poelen.
We gaan onderzoeken of we de komende jaren een poelenactie kunnen
organiseren, bijvoorbeeld samen met Landschapsbeheer Gelderland.
Bij de Holderweg liggen enkele delen van het Gelders Natuurnetwerk, die nog
ontwikkeld moeten worden tot natuur. Hiervoor geldt hetzelfde als voor het
natuurnetwerk in de uiterwaarden en het buitengebied West.
De N320 vormt een barrière tussen dit deelgebied en het buitengebied West. Wat
er bij het buitengebied West over is geschreven, geldt ook hier.

Deelgebied 4 Woonwijken West

De wijk Achter de Poort is grotendeels gebouwd in de jaren ’60, de overige wijken zijn
gebouwd vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw. Het natuurparkje de Zump in Oost
Culemborg heeft als voorbeeld gestaan voor de typische eigen groen- en waterstructuur
van de Woonwijken West. In de nieuwste uitbreidingswijk Parijsch Zuid is gekozen voor
een andere opzet.

Bijzondere natuurwaarden





Goede waterkwaliteit, vaak met kwel, een goed biotoop voor voor water- en
oeverplanten zoals waterviolier, lidsteng en reuzenpaardenstaart.
Hoogstamboomgaarden voor vogels en insecten.
Vissen zoals kleine modderkruiper, vetje en bermpje.
Amfibieën, zoals bruine kikker, kleine watersalamander en gewone pad.
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Bloemrijke bermen.
Goed ontwikkelde natuurvriendelijke oevers.
Verspreid over de wijk staan fruitbomen en er zijn hier en daar
hoogstamboomgaarden. Deze zijn waardevol als nectarbron voor insecten, als
voedselbron voor vogels en egels (en bewoners).
Spreeuw, huismus en huiszwaluw in Parijsch Noord.
(Nu nog) patrijs in Parijsch Zuid.
(Nu nog) rugstreeppad in Parijsch Zuid.

Doelsoorten










Wilde bijen, hommels en zweefvliegen
Dagvlinders
Sprinkhanen
Planten (w.o. water- en oeverplanten)
Amfibieën
Vissen
Vleermuizen
Egel
Huismus

Actiepunten/verbetermogelijkheden








De bouwterreinen van Parijsch Zuid zijn nu leefgebied voor bijvoorbeeld de patrijs
en de rugstreeppad. Als Parijsch Zuid is afgebouwd, verdwijnen deze soorten. Bij
de actiepunten van het buitengebied West hebben we al aangegeven dat we gaan
onderzoeken of we gezamenlijk met de CV Parijsch een actie “Red de patrijs in
Parijsch’ kunen uitvoeren. Doel is om de leefomstandigheden voor de patrijs in het
buitengebied rond Parijsch te verbeteren, zodat de bewoners van Parijsch ook in
de toekomst kunnen blijven genieten van de patrijs.
In het water in de Woonwijken West zijn veel stuwtjes om het waterpeil te regelen.
Dit beperkt de trekmogelijkheden voor vis. Voorlopig gaan we dit nog niet
veranderen. Voorzieningen die dit tegengaan zijn erg duur en laten nog teveel
water doorstromen. De stuwtjes zijn belangrijk voor de waterkwaliteit en de
kwaliteit van de oevers. Ook dat is belangrijk voor de biodiversiteit.
De nog te bouwen delen van Parijsch worden natuurinclusief ontworpen. Met
huizen die ook geschikt zijn voor bijvoorbeeld huismussen en zwaluwen. En met
groen waar tal van wilde planten en dieren zich thuisvoelen.
Inwoners kunnen zelf ook veel doen voor de biodiversiteit, bijvoorbeeld in hun tuin
of aan hun huis. In Bijlage III zijn tal van maatregelen opgenomen die particulieren
goed kunnen uitvoeren. Wij gaan direct na het vaststellen van dit
biodiversiteitsplan een aantrekkelijk boekje laten opstellen over de bijzondere
soorten planten en dieren in Culemborg en wat de Culemborgers daar zelf voor
kunnen doen.
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3.6

Deelgebied 5 Bedrijventerrein

Het bedrijventerrein Pavijen wordt gekenmerkt door relatief veel verharding en gebouwen.

Bijzondere natuurwaarden










Natuurvriendelijke oevers langs de Dieselweg, Beesdseweg en Anthony van
Diemenstraat.
Bloemrijke bermen met rietorchis en bijenorchis.
Platte daken bieden broedgelegenheid voor visdief.
Vaak goede waterkwaliteit van de sloten.
De groene stroken van de Rommersteeg.
Kleine modderkruiper en vetje in de sloten.
Bloemrijk gras in de strook tussen Wethouder Schoutenweg en Anthonie van
Diemenstraat met waarde voor onder andere insecten.
Zwarte roodstaart op een aantal, liefst wat rommelige, bedrijfspercelen.
Rugstreeppad langs de Parallelweg West.

Doelsoorten







Vogels
(o.a. zwarte roodstaart, visdief)
Wilde bijen, hommels en zweefvliegen
Dagvlinders
Vissen
Planten (w.o. water- en oeverplanten)

Actiepunten/verbetermogelijkheden


De Wethouder Schoutenweg/A. van Diemenstraat en de N320 vormen een
barrière tussen Pavijen, de woonwijken West en het buitengebied Zuid. Hiervoor
geldt hetzelfde als voor alle andere drukke wegen: als er mogelijkheden zijn,
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3.7

bijvoorbeeld bij groot onderhoud, onderzoeken we of we een of meer faunabuizen
kunnen aanleggen.
Uit het groenbeheer in Pavijen halen we nu al het maximale. Dit blijven we de
komende tijd op dezelfde manier doen.
In Pavijen is weinig ruimte voor extra maatregelen. Wel kunnen eigenaren van
bedrijven zelf maatregelen nemen. De mogelijkheden hiervoor nemen we ook mee
in het boekje over de bijzondere soorten planten en dieren in Culemborg en wat
de Culemborgers daar zelf voor kunnen doen (zie de actiepunten bij 3.5
Woonwijken West).

Deelgebied 6 Spoorzone

De spoorzone deelt de stad in tweeën, maar het talud vormt tegelijkertijd ook een
doorgaande groene structuur, dwars door de stad. Het verbindt daarmee verschillende
deelgebieden met elkaar.

Bijzondere natuurwaarden




Groene zone dwars door stad.
Bijzondere planten, zoals wilde marjolein op het deel in de uiterwaarden.
Struweelvogels zoals braamsluiper.

Doelsoorten




Planten (o.m. stroomdalplanten).
Wilde bijen, hommels en zweefvliegen.
Dagvlinders.
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Sprinkhanen.
Egel en kleine marterachtigen

Actiepunten/verbetermogelijkheden




3.8

Het aantal bijzondere planten op de westhelling van de spoordijk in de
uiterwaarden, is de afgelopen 40 jaar sterk achteruitgegaan. Het is sterk verruigd,
met vooral heel veel braam. Het is eigendom van NS en zij beheren het ook. We
hebben als gemeente helaas geen mogelijkheden om het beheer te wijzigen.
De Ronde Haven, Vianensestraat, Tunnelweg en het stationsgebied zijn barrières
in de groene zone. Het verbeteren hiervan is een wens, maar zal dat de komende
jaren blijven. Maatregelen om het te verbeteren zijn duur en moeten in overleg met
NS of Prorail worden uitgevoerd.

Deelgebied 7 Binnenstad en grachten

De binnenstad van Culemborg kent vooral langs de randen veel groen, in de vorm van de
stadsgrachten en de kasteeltuin. Achter het Elisabeth-weeshuis ligt nog een oude
hoogstamboomgaard.
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Bijzondere natuurwaarden







Huiszwaluw.
Huismus.
Gierzwaluw.
Gewone grootoorvleermuis.
Muurplanten, zoals tongvaren.
Libellen in de stadsgrachten

Doelsoorten






Vissen en libellen (stadsgrachten).
Vleermuizen.
Huismus.
Gierzwaluw.
Muurplanten.

Actiepunten/verbetermogelijkheden






De binnenstad is een stenig gebied met weinig groen. Er zijn al wat geveltuintjes
gemaakt om het groener te maken. Op een aantal plekken zijn meer mogelijkheden
om de binnenstad groener te maken, bijvoorbeeld op het Jach. Als zulke plekken
in aanmerking komen voor herinrichting, dan nemen we dit mee in het ontwerp.
In een deel van de stadsgrachten zijn kortgeleden bijna alle waterplanten
weggehaald. Het is voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit belangrijk dat bij het
schonen 25 % van de waterplanten blijft staan. We zullen er de komende jaren op
toezien dat er niet door anderen te veel waterplanten tegelijk worden verwijderd.
Ook in de binnenstad zijn veel mogelijkheden voor bewoners om iets voor de
biodiversiteit te doen. Het boekje dat we laten maken is ook voor hen bestemd (zie
de actiepunten bij 3.5 Woonwijken West)

P.M. Kadertekst: gefaseerd schonen van watergangen
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3.9

Deelgebied Woonwijken Oost

Tot dit deelgebied behoren alle woonwijken aan de oostkant van het spoor, behalve de
binnenstad. In de wijken is een grote variëteit aan groen te vinden, zoals het natuurparkje
de Zump, de Parklaanstrook, de Weidsteeg, de strook langs de Anthony van Lalainglaan,
de Groene long in Voorkoop, de groene stroken langs het Olympiapad en de Meerkade.
Vooral in de wijk de Hond zijn nog een aantal hoogstamboomgaarden te vinden. De wijk
Lanxmeer is groen opgezet, met gezamelijke binnentuinen tussen de huizen. In de wijk
beheert een organisatie van bewoners het openbare groen: Terra Bella. De visvereniging
die de visrechten in de Parklaanstrook pacht, beheert deze groenstrook ook gedeeltelijk.

Bijzondere natuurwaarden











Huismus.
Gewone dwergvleermuis en laatvlieger.
De heikikker en andere amfibieën in de Zump.
Kamsalamander in de Hond en Lanxmeer.
Bloemrijke grasstroken langs Weidsteeg.
Paddenstoelen langs Eikeboom en Parklaan.
Meidoornhagen in de Hond.
In de wijken zijn nog een aantal boomgaarden of resten daarvan. Deze zijn
waardevol als nectarbron voor insecten, als voedselbron voor vogels en egels en
als voedselbron voor bewoners.
Natuurvriendelijke oevers en bloemrijk gras ’t Buitenhof.
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Korstmossen op bomen Elisabethdreef.
Bloemrijke bermen in de wijk Lanxmeer.
Rietzomen langs waterpartijen in Lanxmeer, met rietvogels als kleine karekiet en.
Goede waterkwaliteit in de waterpartijen in Lanxmeer.

Doelsoorten










Wilde bijen, hommels en zweefvliegen
Dagvlinders
Sprinkhanen
Amfibieën
Vissen
Vleermuizen
Egel
Huismus
Paddenstoelen

Actiepunten/verbetermogelijkheden










In de Parklaanstrook zijn kortgeleden bijna alle waterplanten weggehaald. Het is
voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit belangrijk dat bij het schonen 25 % van
de waterplanten blijft staan. Wij zullen er de komende tijd op toezien dat er niet
teveel waterplanten tegelijk worden verwijderd. In ons eigen beheer houden we
hier al rekening mee.
We snoeien de wilgen in de Parklaanstrook gefaseerd (niet allemaal tegelijk). Dat
blijven we doen. De visvereniging maait hier en daar visplekken. Soms blijft
maaisel van oeverplanten liggen. Het is van belang dat dit wordt verwijderd. We
zullen aan de visvereniging vragen hier op te letten.
Op een aantal plekken in de woonwijken oost zijn mogelijkheden voor meer
bloemrijk gras. De grootste daarvan is de Parklaanstrook. We gaan de komende
tijd op een deel van de Parklaanstrook het maaibeheer wijzigen van gazonbeheer
maar tweemaal per jaar maaien en afvoeren van het maaisel.
In Lanxmeer leven veel kamsalamanders. De straatkolken zijn nu nog een gevaar
voor deze amfibieën. Ook wordt het voortbestaan van de amfibieën zekerder, als
het leefgebied wordt vergroot, bijvoorbeeld naar Caetshage. We treden in overleg
met Caethage om te kijken of er enkele poelen kunnen worden aangelegd met
subsidie van de provincie Gelderland. Een faunabuis onder de Rijksstraatweg is
dan ook gewenst. Voorlopig is dat te duur. Als er groot onderhoud of een
reconstructie van de Rijksstraatweg noodzakelijk is, kijken we of de aanleg van
een faunabuis mogelijk is.
De N320 vormt een barrière tussen de woonwijken Oost met de Zump en het
buitengebied Zuid en de Hoge Voorkoop in gemeente Buren. Een faunabuis of
ecoduiker is hier gewenst. Hier geldt net als bij de overige delen van de N320, dat
de maatregelen te duur zijn om op korte termijn uit te voeren. We nemen dit mee
als er een reconstructie of groot onderhoud nodig is.
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De Zump is niet goed verbonden met de Parklaanstrook. Het is op dit moment
moeilijk om dit aan te passen, omdat er een parkeerplaats en bebouwing in de weg
ligt. Bij een herinrichting van dit gebied ontstaan er misschien nieuwe
mogelijkheden. In dat geval nemen we het mee.

3.10 Deelgebied 9 Buitengebied Oost

Het oostelijke buitengebied van Culemborg ligt voor het grootste gedeelte op de oeverwal.
Er zijn kleine stukjes komgrond, zoals de Volencampen en een deel bij de Lange Dreef en
het Rondeel. Het is een landschappelijk aantrekkelijk gebied, met bomenlanen als de
Achterweg en de Lange Dreef, buitenplaatsen als de Bol en de Anckerwaerd,
hoogstamboomgaarden, het Rondeel, het park de Plantage en de Volencampen.

Bijzondere natuurwaarden






Vleermuizen (zoals rosse vleermuis en watervleermuis), diverse vogelsoorten,
paddenstoelen en stinzeplanten in de Plantage.
Paddenstoelen langs de Waldeck Pyrmontdreef, Wilhelminadreef en Weidsteeg.
Korstmossen op bomen langs Elisabethdreef, waaronder twee zeldzame rode
lijstsoorten, het groot takmos en gemarmerd vingermos.
De steenuil langs de dijk en de Honddijk/Weithusen.
De kamsalamander bij de Beusichemsedijk.
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Doelsoorten









Steenuil
Wilde bijen, hommels en zweefvliegen
Dagvlinders
Sprinkhanen
Amfibieën
Vleermuizen
Kleine marterachtigen
Paddenstoelen

Actiepunten/verbetermogelijkheden




In de Volencampen kunnen extra natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. De
sloten die midden in het gebied lopen zijn daarvoor het meest geschikt, omdat daar
geen bomen staan. De Volencampen zijn echter niet ons eigendom en we hebben
er geen zeggenschap over. Als er in de toekomst extra waterberging nodig is,
ontstaan er misschien mogelijkheden om hier in overleg met de eigenaar of pachter
natuurvriendelijke oevers aan te leggen.
In de Volencampen en het Rondeel zijn wellicht mogelijkheden voor een
natuurlijker beheer, met bloemrijk hooiland. De gemeente gaat hierover in gesprek
met de eigenaren / gebruikers.
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4 Strategie
4.1

Inleiding

Veel van de maatregelen om het Groene Netwerk te verbeteren zijn dure maatregelen.
Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van faunavoorzieningen. De kans dat er op korte termijn
extra geld beschikbaar komt om deze voorzieningen aan te leggen in nihil. Hoe kunnen we
dan toch werken aan verbetering van de biodiversiteit?

4.2

Kansen grijpen

Door gebruik te maken van strategische combinaties worden onmogelijke opgaves soms
toch mogelijk. Het is belangrijk dat biodiversiteit bij de beleidsambtenaren “tussen de oren”
zit, zodat kansen benut worden.

Nieuwe ontwikkelingen of groot onderhoud
Wanneer we biodiversiteit vanaf het begin meenemen in nieuwe ontwikkelingen, is het veel
gemakkelijker en goedkoper te realiseren. Amfibieën en kleine zoogdieren kunnen
bijvoorbeeld veilig een weg oversteken, via een looppaadje in een duiker onder de weg.
Zo’n ecoduiker is veel goedkoper aan te leggen, als er toch al een duiker aangelegd moet
worden. Een bestaande duiker vervangen is vele malen duurder. Ook bij groot onderhoud
zijn er soms mogelijkheden.
Het ontwerpen met biodiversiteit noemen we “natuurinclusief ontwerp”. We gebruiken dit
biodiversiteitsplan de komende jaren als richtsnoer bij nieuwe ontwikkelingen.

Strategische combinaties
Soms kunnen we maatregelen voor verschillende doelen combineren, waardoor het
mogelijk wordt ze te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen die nodig zijn om ons
aan te passen aan de klimaatverandering. Ook nu al zijn er veel natuurvriendelijke oevers
aangelegd, om te zorgen voor meer waterberging. Bij het oplossen van problemen, zoals
wateroverlast of droogte, combineren we dat, als het enigszins mogelijk is, met
maatregelen om de biodiversiteit te verbeteren.

Smeden van allianties
In Culemborg, de Betuwe en Gelderland zijn vele organisaties bezig met de biodiversiteit.
Iedereen met zijn echter kennis en specialiteit. Door de krachten te bundelen, ontstaan er
nieuwe mogelijkheden. Ook voor bijvoorbeeld de natuurontwikkeling in de Baarsemwaard
en Goilberdingerwaard hebben veel organisaties samen gewerkt. Denk hierbij aan
organisaties zoals de provincie, het waterschap, buurgemeenten, de NVWC,
Landschapsbeheer Gelderland, het CLM, enzovoorts. Waar mogelijk gaan we de
biodiversiteit samen met anderen verbeteren.
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4.3

Voorlichting

Voorlichting belangrijk bij het verbeteren van de biodiversiteit.

Acceptatie van groenbeheer
Biodivers groen ziet er anders uit dan traditioneel beheerd groen. Niet iedereen vindt dat
mooi. Soms denken mensen dat het groen verwaarloosd is, terwijl dat zeker niet zo is. Een
deel van die mensen accepteert sneller dat het er ander uitziet, als zij weten waarvoor dat
is. We gaan de komende jaren meer voorlichting geven over ons groenbeheer en waarom
wij dit op de manier doen zoals we het doen.

Mogelijkheid bieden om zelf iets te doen
Veel mensen zijn begaan met de natuur en de biodiversiteit, maar weten niet altijd wat zij
zelf kunnen doen. Voorlichting kan dan een belangrijke rol spelen. Wij gaan op een
aantrekkelijke manier laten zien wat de inwoners zelf kunnen doen om de biodiversiteit te
verbeteren.
Ook hierin werken we samen met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld de NVWC.
Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk te werken met foto’s die door NVWC’ers zijn gemaakt.

De gemeentelijke groenbeheerders
De meeste gemeentelijke groenbeheerders zijn nog traditioneel opgeleid. Omschakelen
naar een andere manier van werken is soms best lastig. We gaan daarom de komende
jaren tijd besteden aan de educatie van onze groenmensen. Bijvoorbeeld met korte
cursussen of door een bezoek naar een plek waar het groen ecologisch wordt beheerd.
We vinden het belangrijk dat zo’n cursus of bezoek wordt geleid door iemand met
praktische ervaring met ecologisch groenbeheer, dus een collega-groenbeheerder. Zo
investeren we in ons eigen personeel en kunnen we de meerwaarde van de eigen
groendienst nog beter benutten.

4.4

Uitvoeringsplan

Elk jaar maken we een uitvoeringsplan. Daarin worden concrete maatregelen en
financiering opgenomen maar ook (bestuurlijke) acties om verdere samenwerking te
verkennen.
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Bijlage I

Kaart Groen Netwerk Culemborg
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Bijlage II Doelsoorten en maatregelen
In deze bijlage geven we voor alle doelsoorten aan met wat voor maatregelen ze geholpen
kunnen worden. In bijlage III gaan we dieper in op hoe die maatregelen er uit kunnen zien.
Doelsoorten



Maatregelen

Bever



Delen met voldoende rust (dat betekent niet of
moeilijk toegankelijk voor mensen en honden).
Creëren voldoende voedselaanbod (met name wilg).
Aanbrengen van bijvoorbeeld stapels dood hout,
takkenrillen, takkenhopen of stapels stenen (met
openingen ertussen) als verblijfplaats voor kleine
marterachtigen.
Aanbrengen van lijnvormige landschapselementen,
zoals hagen, houtsingels, ruigtestroken, en
bloemstroken langs akkers, waarlangs kleine
marterachtigen zich graag voortbewegen.
Vergroten van het voedselaanbod door toepassen van
bloem- en zadenrijke begroeiingen (voedselplanten
voor insecten en muizen).
Creëren veilige oversteekplaatsen bij wegen, zoals de
N320, de Rijksstraatweg (bijvoorbeeld met een buis
onder de weg door).
Aanbrengen van bijvoorbeeld stapels dood hout,
takkenrillen, takkenhopen of stapels stenen (met
openingen ertussen) als verblijfplaats voor de egel
(vergelijkbaar dus met die voor kleine marterachtigen)
of een speciaal egelhuis.
Vergroting voedselaanbod door gericht
vegetatiebeheer (vergroting vegetatiestructuur,
voedselplanten voor insecten en (huisjes)slakken,
etc).
Creëren veilige oversteekplaatsen, met name bij 50
km-wegen, bijvoorbeeld door bestaande duikers of via
een buis onder de weg.
Maken van een opening van 15x15 cm in schuttingen
en gaashekken, om de egel doorgang te verlenen.
Robotmaaiers ’s nachts uitschakelen, om verwonding
van egels te voorkomen
Aanleg kleinschalige elementen voor beschutting en
rust: grienden, bosjes, rietvelden.
Verbeteren kwaliteit leefgebied door vergroting
voedselaanbod (verbeteren waterkwaliteit voor groter

Zoogdieren

Kleine marterachtigen
(bunzing, hermelijn en
wezel)










Egel









Ree



Vleermuizen
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Doelsoorten







Maatregelen
insectenaanbod, toepassen inheemse bomen,
ecologisch groenbeheer).
Behoud of vergroting aantal verblijfplaatsen
(toepassen van vleermuiskasten, laten staan van
oude bomen, inbouwen kasten in gebouwen).
Beperken verstoring (o.a. verlichting buitenruimte en
gebruik vleermuisvriendelijke roodachtig verlichting).

Vogels
Moeras- en
struweelvogels
Huismus



Uitbreiding oppervlakte moeras en struweel.



Behoud/vergroting aantal nestplaatsen in huizen.
Plaatsen van nestkasten of (nog beter) achterwege
laten of twee pannenlatten hoger plaatsen van
vogelschroot onder pannendaken.
Zorgen voor insecten- en zadenrijke begroeiing.
Zorgen voor plekjes met kaal zand, waar mussen een
zandbad kunnen nemen.
Behoud / vergroting aantal nestplaatsen. Beschermen
bestaande nestplaatsen. In nieuwbouw kasten
inbouwen in muren (geen Gierzwaluwdakpannen)
Creëren en behoud nestgelegenheid (platte
grinddaken, steenstapels, “halfholen” nestkasten).
Vergroting voedselaanbod door gericht
vegetatiebeheer (rommelhoekjes met wat onkruid,
stapels steenachtig materiaal).
Creëren nestgelegenheid en vergroting
voedselaanbod door gericht vegetatiebeheer (Ruigteen bloemrijke stroken langs percelen, overhoekjes
met ruigte en of struweel). Voor ringmus en witte
kwikstaart kunnen ook nestkasten geplaatst worden.
Creëren nestgelegenheid (voor steenuil, ringmus en
witte kwikstaart zijn nestkasten geschikt. De patrijs
heeft vooral beschutting nodig in de vorm van ruige
begroeiing).
Vergroting voedselaanbod (muizen, regenwormen,
insecten en zaden) door gericht vegetatiebeheer
(Ruigte- en bloemrijke stroken langs percelen, ruige
overhoekjes).



Gierzwaluw



Vogels van
bedrijfsterreinen
(o.a. zwarte roodstaart,
visdief)



Boerenlandvogels
komgronden
(o.a. patrijs, witte
kwikstaart, kneu,
ringmus)
Boerenlandvogels
oeverwal
(o.a. steenuil, patrijs,
ringmus witte
kwikstaart)









Amfibieën
Amfibieën





Aanleg en onderhoud visvrije poelen of andere visvrije
wateren.
Zorgvuldig slootbeheer (gefaseerd en buiten het
voortplantingsseizoen).
De rugstreeppad heeft poelen met weinig begroeiing
en goed doorgraafbare grond of zand in de directe
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Doelsoorten



Maatregelen
omgeving nodig. Hiervoor zijn ondiepe poelen van
beton geschikt.

Vissen



Zorgvuldig waterbeheer en gefaseerd schonen (bij
schonen altijd 25 % van de planten laten staan).
Dood hout in het water aanbrengen.
Zorgvuldig slootbeheer (bij schonen altijd 25 % van de
planten laten staan).
Verbeteren waterkwaliteit door ruigte- of
bloemenstroken langs sloten.
Dood hout in het water aanbrengen.
Creëren van aangesloten (liefst meestromende)
nevengeulen.
Creëren van langsdammen in plaats van de huidige
kribben.
Dood hout in het water aanbrengen.

Vissen

Poldervissen (o. m.
grote en kleine
modderkruiper,
bittervoorn)
Riviervissen (alver,
barbeel, winde, aal)









Insecten
Wilde bijen, hommels en
zweefvliegen








Dagvlinders







Sprinkhanen



Uitbreiding oppervlakte bloemrijke graslandvegetaties.
Creëren verblijfplaatsen in bodem en in dood
organisch materiaal (bijv. onbehandelde weidepalen).
Vergroting oppervlakte structuurrijk grasland door
gefaseerd maaibeheer (per keer 10 à 20 % van de
vegetatie laten staan. Op plekken waar voldoende
ruimte is kan het zogenaamde sinusbeheer worden
toegepast).
Inrichting en beheer richten op nectarplanten (ook
bomen en struiken).
Aanbrengen van een strook met struiken en ruige
bloeiende planten langs bos of bosplantsoen (een
mantel-zoom).
Uitbreiding beheer bloemrijke vegetaties.
Vergroting oppervlakte structuurrijk grasland door
gefaseerd maaibeheer (per keer 10 à 20 % van de
vegetatie laten staan. Op plekken waar voldoende
ruimte is kan het zogenaamde sinusbeheer worden
toegepast).
Inrichting en beheer richten op waard- en
nectarplanten (ook bomen en struiken).
Aanbrengen van een strook met struiken en ruige
bloeiende planten langs bos of bosplantsoen (een
mantel-zoom).
Vergroting oppervlakte structuurrijk grasland door
gefaseerd maaibeheer (per keer 10 à 20 % van de
vegetatie laten staan. Op plekken waar voldoende
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Doelsoorten





Planten &
Paddenstoelen
Planten algemeen

Stroomdalplanten

Water- en oeverplanten










Muurplanten




Paddenstoelen







Maatregelen
ruimte is kan het zogenaamde sinusbeheer worden
toegepast).
Aanbrengen van een strook met struiken en ruige
bloeiende planten langs bos of bosplantsoen (een
mantel-zoom).

Beheer gericht op stimuleren inheemse soorten
Bestrijden invasieve exoten (uitheemse planten, die
de neiging hebben sterk uit te breiden ten koste van
inheemse planten. Voorbeelden: Japanse
duizendknoop, reuzenberenklauw, grote waternavel).
Delen in de uiterwaarden als ruigte beheren.
Gefaseerd maaibeheer (bijvoorbeeld sinusbeheer) of
begrazing door bijvoorbeeld koeien.
Met name schrale zandige gedeelten niet bemesten.
Zorgvuldig en gefaseerd schoningsbeheer sloten.
Keuze van het type natuurvriendelijke oever volgens
de ‘Handreiking Natuurvriendelijke oevers’ van Stowa
(2011). Dus niet standaard een flauwe oever
toepassen.
Muurplanten sparen bij renovaties
Gebruik van kalkmortels in plaats van portlandcement
bij renovatie en nieuwbouw, met name bij kade- en
keermuren.
Paddenstoelvriendelijk beheer van paddenstoelenrijke
bermen, bijvoorbeeld niet maaien als er veel
paddenstoelen aanwezig zijn (dus bij gazonbeheer
het maaien tijdelijk stopzetten), tweemaal per jaar
maaien en afvoeren van het maaisel.
Bomen zo lang mogelijk behouden (bijv. toepassen
breuksnoei).
Aanbrengen of laten staan/liggen dood hout.
Boomkeuze voor mycorrhiza-vormende soorten (eik,
beuk, linde, populier).
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Bijlage III Maatregelen voor biodiversiteit
Inleiding
In dit hoofdstuk staan maatregelen die kunnen worden toegepast om de biodiversiteit te
verbeteren. Het gaat om zowel aanleg als beheer.
P.M. er worden in de definitieve versie nog meer foto’s toegevoegd.

Aanleg landschapselementen

Hoogstamboomgaard
Past in: oeverwal.
Goed voor: Steenuil, patrijs, groene specht, wilde bijen.
Belangrijk: biologische bestrijding, tussenliggende gras extensief gemaaid (bloemrijk)
gras.

Figuur 4.1

Hoogstamboomgaard

Hakgriendbosje
Past in: besloten komgebied.
Goed voor: insecten als het groot dikkopje, amfibieën, kleine marterachtigen, reeën.
Belangrijk: bij een hakgriend blijft de wilgenstobbe staan, in tegenstelling tot een
snijgriend, waar de wilgentenen dicht bij de grond worden afgesneden. Juist de
wilgestobben vertegenwoordigen ook hoge natuurwaarden, bijvoorbeeld als
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schuilgelegenheid voor kleine marterachtigen en als groeiplaats van mossen. Een griend
van eiken of essen is ook mogelijk, maar past traditioneel minder bij het Betuwse
landschap.
P.M. Foto griend

Natuurvriendelijke oever
Past in: alle gebieden.
Goed voor: oeverplanten, amfibieën, insecten (zoals libellen), vissen.
Belangrijk: flauwe oever (bij voorkeur 1:5 of flauwer) of plasdras oever (trapsgewijs
aflopend). Hoe breder de oever hoe waardevoller voor verschillende soorten. Pas voor het
ontwerp de ‘Handreiking Natuurvriendelijke Oevers, een standplaatsbenadering’ van
Stowa (2010) toe om het type oever te bepalen.

Figuur 4.2

Natuurvriendelijke oever Dieselweg

Poel of klein water
Past in: alle gebieden (ook in tuinen!).
Goed voor: amfibieën, insecten (zoals libellen), oeverplanten.
Belangrijk: diepte tussen 60-100 cm, flauwe oevers (1:4 of flauwer) aan noord/west zijde.
Ronde poelen passen landschappelijk minder goed in het komgebied. Hier zijn ook
rechthoekige of langgerekte poelen (of geïsoleerde sloten) mogelijk.
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Figuur 4.3

Poel

Bloemrijk gras
Past in: alle gebieden.
Goed voor: insecten (zoals vlinders, wilde bijen en zweefvliegen), wilde planten.
Belangrijk: bloemrijk gras ontstaat door extensief te maaien en maaisel af te voeren.
Eventueel kan ingezaaid worden met een daarvoor speciaal geselecteerd bloemrijk
grasmengsel met inheemse soorten. Gebruik hiervoor bij voorkeur gras (of maaisel) uit de
directe omgeving.
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Figuur 4.4

Bloemrijk gras

Haag
Past in: oeverwal, bebouwde kom.
Goed voor: Patrijs, struweelvogels, kleine marterachtigen, insecten (vlinders en wilde
bijen).
Belangrijk: bij een haag kan het zowel gaan om een strakke vlechtheg of kniphaag als om
een losse haag of struweelhaag. Deze laatste heeft de hoogste biodiversiteit, maar ook
een vlechtheg of kniphaag biedt al meerwaarde in de vorm van schuil- en
broedgelegenheid en, indien de haag tot bloei komt, aanbod van nectar en stuifmeel. Een
gemengde haag, bestaande uit meerdere soorten, geeft meer mogelijkheden voor
verschillende soorten.
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Figuur 4.5

Vlechtheg. Een kniphaag levert bijna evenveel biodiversiteit op en kost minder
onderhoud.

Figuur 4.6

Losse haag of struweelhaag

Bloem- en zadenrijke akkerrand
Past in: oeverwal, open kom, besloten kom.
Goed voor: boerenlandvogels, kleine marterachtigen, insecten (vlinders, wilde bijen).
Belangrijk: inzaaien met inheems zaadmengsel dat past bij de ondergrond en/of extensief
onderhouden van akkerranden.
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Figuur 4.7

Bloemrijke akkerrand

Figuur 4.8

Speciale bloemenstrook voor biologische bestrijding

Ruigtestrook of ruige overhoeken
Past in: oeverwal, open kom, besloten kom.
Goed voor: Patrijs, struweelvogels, kleine marterachtigen, insecten (sprinkhanen, vlinders
en wilde bijen).
Belangrijk: door extensief maaien en afvoeren ontstaan deze ruigtes. Het is belangrijk om
over het belang van dit beeld te communiceren.
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Figuur 4.9

Ruigtestrook langs akker (foto: Stichting Kleine Marters)

Slibwand
Past in: open kom, besloten kom, bebouwd gebied
Goed voor: vogels (oeverzwaluw en ijsvogel), wilde bijen.
Belangrijk: het is een steile wand langs het water, opgebouwd uit baggerslib. Indien er
ergens gebaggerd moet worden en het slib is niet verontreinigd, kan het slib op deze wijze
verwerkt worden.

Takkenril
Past in: Oeverwal, besloten kom, bebouwd gebied
Goed voor: amfibieën, kleine marterachtigen
Belangrijk: snoeiafval van grote takken kan hiervoor gebruikt worden. De takkenrillen ook
onderhouden.

Figuur 4.10

Takkenril

Bomenrij
Past in: Oeverwal, besloten kom, bebouwd gebied, met mate in open kom
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Goed voor: vleermuizen, vogels
Belangrijk: diversiteit in het bomenbestand, qua soort en leeftijd zorgt voor minder
kwetsbaarheid bij plagen. Voorkeur voor inheemse soorten en diversiteit in bloeiseizoen.
Bij toepassen uitheemse soorten, is de voorkeur voor zuidelijke Europese soorten. De
soorten die hier op lezen (zoals insecten) kunnen Nederland dan makkelijker bereiken.

Overige beplanting
Past in: bebouwd gebied
Goed voor: vogels, insecten, amfibieën.
Belangrijk: letten op voldoende nectarplanten en diversiteit in bloeiseizoen.

Faunapassages
Faunapassages zorgen ervoor dat kleine zoogdieren en amfibieën veilig een weg of
spoorweg kunnen kruisen. In de Leidraad Faunavoorzieningen 2013 (Wansink et al., 2013)
staat uitgebreid beschreven hoe een dergelijke voorziening moet worden aangelegd. De
Leidraad is te downloaden van de site van het MJPO (www.mjpo.nl). Hieronder staan
enkele voorbeelden, die in Culemborg kunnen worden toegepast.

Faunabuis
Veel soorten kleine zoogdieren, kunnen via een buis veilig de overkant van een weg
bereiken. Hoe groter de buis, hoe meer soorten er gebruik van maken.

Halfopen amfibieëntunnel
Amfibieën trekken liever door een tunnel waarvan boven licht (en waarschijnlijk vooral ook
lucht en regenwater) door kan vallen.

Figuur 4.11

Halfopen amfibieëntunnel
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Ecoduiker of loopstrook door duiker
Veel kleine zoogdieren volgen graag oevers van watergangen. Waar deze een weg
kruisen, steken ze vaak de weg over omdat ze niet graag door een duiker zwemmen (zelfs
een otter zwemt niet door een duiker!) Daardoor vallen bij duikers vaak
verkeersslachtoffers. Oplossing is een ecoduiker, met looppaden langs de randen. De
looppaden moeten goed aansluiten op de oevers van de watergang. Bij bestaande situaties
kan een looppad in een bestaande duiker worden aangebracht.

Fauna uittreedplaats
Wanneer de oevers van oppervlaktewater beschoeid zijn, is het voor dieren die in het water
komen vaak moeilijk of onmogelijk om uit het water op de oever te komen. Veel dieren
verdrinken hierdoor. Om dit te voorkomen, worden zogenaamde fauna-uittreedplaatsen
(FUP’s) aangelegd. De vorm kan variëren van een eendentrapje tot een ‘inham’ in de
beschoeiing voor grotere zoogdieren.

Maatregelen bebouwd gebied

Groen of bruin dak
Past bij: alle platte daken of daken met een beperkte hellingshoek, van bestaande
gebouwen met voldoende draagconstructie of nieuwbouw.
Goed voor: vogels, insecten en planten, evenals verkoeling van de stad.
Belangrijk: een groen dak afhankelijk van de draagkracht een beplanting met weinig
wortelruimte (sedum, bodembedekker) of veel wortelruimte (boom). Een bruin dak is een
dak met een laag grond, zand of puin, waar geen beplanting wordt aangebracht (hoogstens
wordt er een zaadmengsel opgebracht). Hier moet vanzelf begroeiing op komen. Indien er
voldoende draagkracht is, heeft een bruin dak vanuit biodiversiteit de voorkeur boven een
groen dak. De gewenste dakopbouw kiezen in overleg met een specialist.

Groene gevel
Past bij: alle blinde muren, waarbij met zelfhechtende planten of een klimconstructie kan
worden gewerkt.
Goed voor: vogels, insecten, planten
Belangrijk: bloeiende en besdragende soorten hebben extra aantrekkingskracht voor
fauna.
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Geveltuin
Past bij: gevels met minimaal 0,5 meter ruimte naast de gevel, waar wat verharding kan
worden verwijderd om een tuintje te maken.
Goed voor: vogels, insecten, egel, planten.
Belangrijk: nectarplanten zijn waardevol en spreiding van het bloeiseizoen.

Stadsmuur, kademuur of stapelmuur
Past bij: de binnenstad, parken en tuinen
Goed voor: muurvegetatie, bij kademuren ook voor (onder)waterplanten, die weer
interessante biotopen vormen voor insecten, (water)vogels en vissen.
Belangrijk: kalkrijke metselspecie is interessant voor muurllora, evenals holtes tussen de
stenen, waar planten zich kunnen vestigen of insecten verblijfsruimtes vinden.

Wadi
Past bij: groenstroken en parken om water op te vangen en eventueel te reinigen met een
helofytenfilter.
Goed voor: kleine zoogdieren, zoals de egel, amfibieën, vogels, insecten en planten.
Belangrijk: een wadi kan op verschillende manieren ingericht worden, met gras, vaste
planten, ruigtes en bosschages. Belangrijk is dat het hemelwater dat hier naartoe geleid
wordt goed de grond kan intrekken.

Figuur 4.12

Wadi in Lanxmeer

Natuurvriendelijke tuin
Past bij: alle tuinen van mensen die de natuur dichtbij en de seizoenen willen beleven.
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Goed voor: vogels, insecten, amfibieën (als er wat water is), kleine zoogdieren, zoals de
egel.
Belangrijk: maken van verschillende gradiënten (overgangen) tussen hoog en laag, nat
en droog, lage en hogere beplanting, gebruik van nectarplanten, besdragende struiken en
rommelhoekjes. In het winterseizoen de tuin met rust laten en oude beplantingsdelen, zoals
oude stengels, laten staan.

Figuur 4.13

Natuurvriendelijke tuin met inheemse planten.

Nesthulp voor vogels
Past bij: gebouwen, waar geen openingen meer in de constructie aanwezig zijn. Dit
ondervangen door nestkast, inbouwkast, gevelsteen, speciale dakpannen, geen
vogelschroot aanbrengen, etc.
Goed voor: diverse vogels, zoals huismus, gierzwaluw, huiszwaluw.
Belangrijk: er zijn diverse speciale (nest)kasten te koop. Bij nieuwbouw kunnen
voorzieningen meteen worden ingebouwd. Een specialist kan advies geven over
voorzieningen en positionering daarvan.
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Figuur 4.14

Wit dakoverstek voor huiszwaluw

Vleermuiskasten
Past bij: gebouwen, waar geen openingen meer in de constructie aanwezig zijn. Dit
ondervangen door kasten aan de gevel, inbouwkasten, gevelsteen, etc.
Goed voor: gebouwbewonende vleermuizen zoals gewone dwergvleermuis
Belangrijk: inbouwkasten hebben de voorkeur boven buiten opgehangen kasten, omdat
ze veel duurzamer zijn.

Nesthulp voor wilde bijen (bijenhotel)
Past bij: (moes)tuinen, parken, brede bermstroken.
Goed voor: diverse insecten.
Belangrijk: bijenhotels bestaan uit hout- of steenblokken met gaten, bundels bamboe of
riet (aan één kant dicht!), met zachte kalkspecie gemetselde stenen, een leemwandje,
open bestrating of met (zand)voegen. De gaten in de hout- of steenblokken moeten aan
één kant dicht zijn en glad afgewerkt, zonder rafels en splinters.

Drinkschaal
Past bij: (moes)tuinen
Goed voor: insecten en vogels
Belangrijk: Voor insecten is het prettig als er in de schaal een steen ligt, zodat ze zich op
kunnen warmen. Voor vogels is het goed om een ondiepe schaal te hebben, waar ze ook
in kunnen baden.

Egelhuis
Past bij: tuinen, rommelhoekjes in openbare plantsoenstroken of parken
Belangrijk: zet een egelhuis op een beschutte plek, onder een takken- of bladerhoop. Het
plaatsen van een egelhuis heeft alleen zin als de tuin geschikt is voor egels, dus met
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voldoende beschutting en voedsel (zie natuurvriendelijke tuin). Zorg ervoor dat de tuin
toegankelijk is voor egels, door een opening van 15 x 15 cm in schuttingen of hekken te
maken. En zorg ervoor dat robotmaaiers van zonsondergang tot zonsopkomst
uitgeschakeld zijn.

Ecologisch groenbeheer
Ecologisch beheer van groenelementen is van belang om de waarde voor flora en fauna
blijvend te verhogen. In grote lijnen komt dit beheer neer op:
 Het vergroten van overgangen (gradiënt), bijvoorbeeld tussen hoge en lage
begroeiing.
 Gefaseerd beheer, dus bij elke beheerronde een (wisselend) deel onbeheerd
laten. Zo kunnen soorten altijd vluchten naar het onbeheerde deel.
 Verschralingsbeheer (afvoeren van maaisel of bagger).

Beheer bloemrijk gras
Om gras bloemrijker te maken is een beheer van twee maal per jaar maaien waarbij het
maaisel wordt afgevoerd (hooilandbeheer) het meest effectief. Belangrijk daarbij is het om
gefaseerd te werken, dat wil zeggen dat per maaibeurt 10 - 20 % van de begroeiing blijft
staan. Een bijzondere manier van gefaseerd maaien en afvoeren is het sinusbeheer,
ontwikkeld door Jurgen Couckuyt, waarbij in steeds wisselende slingerende banen wordt
gemaaid (zie bijlage 2).
Ook met begrazing is bloemrijk gras te realiseren. Dat is echter lastiger te realiseren dan
met maaien en afvoeren van het gras.
Inzaaien of niet inzaaien?
De laatste jaren is het inzaaien van bloemen voor bijvoorbeeld bijen populair. In
zogenaamde bijenmengsels zitten echter vaak veel uitheemse soorten, die er wel vrolijk
uitzien, maar waar maar weinig wilde bijen van profiteren. Bovendien gaan deze mengsels
ten koste van inheemse soorten. Inzaaien is duur en het effect is vaak maar kort. Inzaaien
kan gunstig zijn als:
 gebruik gemaakt wordt van inheemse soorten, waarvan het zaad liefst in de directe
omgeving is geoogst (bijvoorbeeld door het uitspreiden van hooi van een geschikte
andere locatie);
 het zaadmengsel goed wordt afgestemd op de situatie ter plekke (bodemsoort,
vocht, beschaduwing, enzovoorts).
Zaaien heeft doorgaans een beter effect als het plaatsvindt op onbegroeide bodem, dan
wanneer er al gras aanwezig is.
Gazons
Ook gazons kunnen bloemrijk zijn met typische gazonbloeiers als madeliefje,
paardenbloem en draadereprijs. Ook deze planten zijn waardevol als nectarplant.
Bovendien is gazon van belang voor vogels als de merel. Maai gazons niet te vaak en niet
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te laag, om bloeiende planten een kans te geven. Indien tijdens de bloei gemaaid moet
worden, maai dan ook gazons gefaseerd. Voer bij voorkeur ook het maaisel van gazons
af.

Schonen oppervlaktewater
Bij het schonen van oppervlaktewater is het van belang dat per schoningsbeurt 25-50%
van het oppervlak ongemoeid wordt gelaten. Als er teveel waterplanten worden verwijderd,
kunnen de overblijvende waterplanten te weinig voedingsstoffen uit het water halen. Dat
veroorzaakt een sterke algengroei, waardoor het water troebel wordt. Ook treden sneller
problemen op met ziekten als botulisme. Tot slot kan het water zuurstofloos worden als de
algen in het najaar allemaal tegelijk afsterven en verrotten.

Beheer verhardingen
In Culemborg houdt de gemeente verhardingen gelukkig al lange tijd niet meer onkruidvrij
met gif, maar met borstelen en of verhitten. Vaak wordt aangeraden om verhardingen in
mortel te leggen en te voegen met voegmortel. Dit voorkomt weliswaar onkruid, maar zorgt
ervoor dat de verharding nog minder waterdoorlatend wordt. Daarnaast zijn er veel soorten
wilde bijen, die hun nestjes maken in het voegzand tussen de tegels.

Beheer bomen
Het beheer van bomen in Nederland komt voort uit de praktijk van de bosbouw ten behoeve
van de houtoogst. Oude en zieke bomen worden daarom relatief snel gekapt, omdat ze
gevaar op zouden leveren. Juist oude en holle bomen leveren echter veel biodiversiteit op.
Op Engelse landgoederen is veel ervaring met een andere vorm van het beheer van
bomen, gericht op het zo lang mogelijk handhaven van de bomen. Een techniek die ook in
Nederlandse parken goed kan worden toegepast, is de zogenaamde breuksnoei. Deze
snoeimethode is kortgeleden in Nederland geïntroduceerd en is er op gericht oudere, door
zwammen geïnfecteerde bomen, een tweede jeugd te geven. Met deze snoeitechniek
kunnen bomen honderden jaren oud worden, zonder gevaar op te leveren voor de
bezoekers van parken.

Beheer overige beplantingen
…

Tijdelijke natuur
Op braakliggende stukken grond is soms spontane natuur ontstaan. Met de bestemming
‘tijdelijke natuur’ zorgt de gemeente dat deze groene ruimte dienst kan doen als verblijf- en
foerageergebied zonder dat het daarmee in strijd is met de Wet natuurbescherming.
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Bijlage IV Ingebrachte punten
p.m. lijst met de ingebrachte punten via de StoryMaps en reacties op het concept-plan.
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Bijlage V Het Gelders natuurbeleid
Het Nederlandse natuurbeleid is een uitwerking van diverse internationale verdragen
waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd, zoals het Biodiversiteitsverdrag (CBD), de
Bonn en Bern conventies en het CITES-verdrag. De hieruit voortkomende Europese
richtlijnen (Vogel- en Habitatrichtlijn) en verordeningen (CITES) zijn geïmplementeerd in
de Nederlandse wetgeving. Het natuurbeleid is gericht op het beschermen en herstellen
van de natuurkwaliteit door het beschermen van waardevolle gebieden
(gebiedsbescherming) en het beschermen van soorten (soortbescherming).

Figuur 4.15

Beschermde gebieden: Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone.
Ook het aansluitende Utrechtse deel van het Natuurnetwerk Nederland en het
Natura 2000 gebied zijn weergegeven (ondergrond: J.W. van Aalst opentopo.nl).

Natura 2000 (Europees en nationaal)
De gebiedsbescherming bestaat uit een landelijk netwerk van op Europese schaal
belangrijke natuurgebieden, de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland
(NNN) en een twintigtal Nationale Parken. In de gemeente Culemborg liggen alleen
gebieden die vallen onder het NNN. Het dichtstbij gelegen Natura 2000-gebied ligt tegen
de zuidwestwestelijke gemeentegrens aan: het Lingebied en Diefdijk Zuid. Dit gebied is
aangewezen voor vooral watergebonden soorten als de bittervoorn, grote en kleine
modderkruiper, kamsalamander en bever. En daarnaast (direct ten zuidwesten van
gemeente Culemborg) voor een aantal bostypen (zachthoutooibossen, essen-
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iepenbossen en beekbegeleidende bossen), ruigten met moerasspirea en glanshaver- en
vossenstaarthooilanden.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)en Gelders Natuur Netwerk (GNN)
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te
leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en
met het omringende agrarisch gebied. De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de
realisatie, bescherming en beheer van het NNN in Gelderland (het Gelders Natuurnetwerk
of GNN). De uiterwaarden van de Lek, de Hollandse Waterlinie en delen van het
komgebied behoren tot het Gelders Natuur Netwerk.
Het NNN (dus ook het GNN) moet in 2027 klaar zijn. In de gemeente Culemborg is een
groot deel nog niet klaar. Het Culemborgse deel van het GNN is een ongeveer 522 hectare
groot. Daarvan moet nog zo’n 144 hectare landbouwgrond worden ontwikkeld tot natuur.

Groene Ontwikkelingszone Gelderland (GOZ)
Aanvullend op het GNN heeft provincie Gelderland de Groene Ontwikkelingszone in het
leven geroepen. Dit bestaat uit terreinen met een andere bestemming dan bos of natuur
die ruimtelijk vervlochten zijn met het (GNN). In Gelderland gaat het om ongeveer 25.000
ha en in Culemborg om ongeveer 1700 ha. Ongeveer 120 hectare hiervan bestaat uit de
Lek en de plas in de Redichemse Waard. Het Utrechtse deel van de Lek behoort tot het
NNN, Gelderland heeft de Lek aan het Groene Ontwikkelingszone toegevoegd.
In de Groene Ontwikkelingszone heeft de provincie de volgende doelstellingen:
 De samenhang tussen de natuurgebieden bevorderen en daarmee het Gelders
Natuurnetwerk versterken en overgangen tussen natuurbestemmingen en andere
functies zoneren.
 Ruimte bieden voor de verdere ontwikkeling van functies die hier aanwezig zijn en
passen, in het bijzonder de grondgebonden landbouw, het landgoedbedijf en
extensieve openluchtrecreatie.
 Kansen bieden voor creatieve functiecombinaties ter versterking van het
natuurlijke systeem door een versterking van de kwaliteit van natuur en landschap
in combinatie met stedelijke functies waaronder verblijfsrecreatie.
 Beschermen van bos.
 Weidevogel- en ganzenfoerageergebieden beschermen.
Grootschalige nieuwe ontwikkelingen zijn niet toegestaan binnen de Groene
Ontwikkelingszone (GO), als die het gebied te veel aantasten. Daarnaast moet de
oppervlakte natuur vergroot worden en de ecologische samenhang versterkt. Dat betekent
bijvoorbeeld dat er extra natuur wordt aangelegd (maar niet het hele gebied) of dat er in
andere delen kleinschalige maatregelen worden genomen, zoals bijvoorbeeld de aanleg
van poelen of natuurvriendelijke oevers.
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Natuurbeheerplan (Provinciale subsidie)
In het Natuurbeheerplan Gelderland geeft de provincie aan voor welke typen natuur de
provincie een beheerssubsidie beschikbaar stelt en voor welke gebieden subsidie voor
aankoop en of inrichting beschikbaar wordt gesteld.
Beheertypenkaart
Voor het bestaande deel van het GNN stelt de provincie Gelderland geld beschikbaar voor
het natuurbeheer. Dit is de SNL-subsidie. Per perceel in het GNN heeft de provincie
vastgesteld wat voor type natuur daar is (of nog moet komen): het beheertype. In het
Natuurbeheerplan en de bijbehorende kaarten is dat beschreven. Beheertypen die in
gemeente Culemborg veel voorkomen zijn “kruiden- en faunarijk grasland”, “wilgengriend”,
“moeras” en “haagbeuken- en essenbos”. Dat laatste zijn rijke vochtige bossen. Ook
(natuurlijk beheerd) populierenbos behoort tot dit type.

Figuur 4.16

Ambitiekaart Natuurbeheerplan Gelderland 2020 (Rood: N00.01, Groen: N00.02)
(bron: provincie Gelderland).

Ambitiekaart
In nog niet gerealiseerde delen kan het bestaande gebruik (meestal agrarisch gebruik) in
stand blijven, tot het gebied wordt omgevormd tot natuur. Andere ontwikkelingen, zoals
woningbouw of aanleg van wegen, zijn niet toegestaan. De provincie stelt een subsidie
beschikbaar voor de aankoop en inrichting van nog niet gerealiseerde natuur binnen het
GNN. Op de ambitiekaart (Figuur 4.16) staat welke percelen in aanmerking komen om te
worden aangekocht en omgevormd naar natuur. Het gaat om twee ‘beheertypen’: N00.01
zijn landbouwgronden waarbij de provincie de ambitie heeft om er natuur van te maken en
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N00.02 zijn bestaande natuurgronden waar de provincie graag een verbeterslag zou
maken.
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