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Voorwoord 
 
 
Directeur Stadsbeheer Henk van den Berg wil mensen nog wel eens de volgende vraag voorleggen: 
‘Wat hoort er in dit rijtje niet thuis: Stadsstedenbouwer - Stadsecoloog - Stadsarcheoloog - Stads-
kanaal.” Het is geen strikvraag, want het antwoord is natuurlijk Stadskanaal. Dat geeft direct aan dat 
er ook binnen het stadhuis steeds meer stemmen opgaan om de stadsecoloog in ere te herstellen. 
 
In de jaarlijkse stadsenquête, die breed onder de Haagse bevolking wordt gehouden, staat de 
waardering voor het groene karakter van de stad en zijn gebruiksmogelijkheden steevast op de eerste 
plaats. We moeten dus heel zuinig zijn op het groen dat ons resteert, zeker nu we ook officieel een 
Groene Wereldstad aan Zee zijn. 
 
Maar bouwplannen gemaakt door mensen die het groene karakter van onze stad kennelijk minder 
belangrijk vinden liggen altijd op de loer. Zij knabbelen steeds weer stukjes groen van Den Haag af 
terwijl dat helemaal niet nodig is. Het is zeer wel mogelijk om door slim te bouwen (bijvoorbeeld 
gestapeld) de beschikbare ruimte optimaal te gebruiken en zowel architectonische als groene kwaliteit 
aan de stad toe te voegen. 
 
Belangrijk is dan dat er binnen de gemeentelijke organisatie zeker twee stadsecologen werkzaam zijn 
die de stad op hun duimpje kennen en die het college van B&W gevraagd en ongevraagd kunnen 
adviseren als er plannen worden gemaakt waarbij de stadsnatuur betrokken is. Wij denken dat, als 
zulke experts bij de beginfase van een aantal masterplannen betrokken waren, dit de kwaliteit daarvan 
bijzonder ten goede was gekomen en heel wat boosheid onder burgers voorkomen was. 
 
Deze nota biedt nog veel meer stof tot nadenken en argumenten voor de wederopstanding van de 
Haagse Stadsecoloog. Ik wens u veel leesplezier. 
 
 
Frans van der Steen, 
Directeur Haags Milieucentrum 
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
Bij diverse onderwerpen die de afgelopen jaren in de gemeenteraad speelden, lijkt de waarde van de 
natuur ten opzichte van andere waarden wat ondergewaardeerd te worden. Dat is althans de mening 
van natuur- en milieuorganisaties, waarvoor het Haags Milieucentrum als koepel fungeert, en van 
sommige raadsfracties. De gemeente stelt zich al jaren op het standpunt dat “de kennisdeling en 
continuïteit in de advisering over ecologische aspecten is gewaarborgd”, maar de indruk bestaat dat 
de ambtenaren die samen de functie van stadsecoloog inkleden, zowel binnen als buiten het apparaat 
onvoldoende zichtbaar zijn.  
 
Tot 2003 beschikte de gemeente Den Haag over een stadsecoloog als afzonderlijke functie. Deze 
formatieplaats is opgeheven en de verantwoordelijk wethouder, de heer Rabin Baldewsingh, treurt 
daar niet om. In zijn brief van 28 augustus 2007 schrijft hij: 
“De gemeente heeft eerder een stadsecoloog gehad. Deze is inmiddels opgenomen in het 
bedrijfsonderdeel Stedelijke Structuren van de Dienst Stadsbeheer. De stadsecologische kennis is 
daarmee geïncorporeerd als onderdeel in het reguliere beleidsproces. Bovendien is een jaar geleden 
extra ecologische kennis aangetrokken, deel uitmakend van de vaste formatie van Stedelijke 
Structuren. De kennis over ecologie, flora, fauna en de natuurwetgeving is daarmee in voldoende 
mate aanwezig. Ook is de gemeente Den Haag onverminderd actief in het landelijk netwerk van 
ecologen. 
Er bestaat voor zover mij bekend overigens geen onafhankelijk stadsecoloog bij andere gemeenten in 
Nederland.” 
 
Op 10 februari 2005 organiseerde de Haagse Stadspartij een discussiebijeenkomst in de Grote Pyr 
met als thema Natuur in Den Haag, waar veel raadsfracties aanwezig waren. Op deze bijeenkomst is 
ondermeer gesproken over een stadsecoloog. Er was algehele consensus dat deze functie weer 
moest worden ingesteld.  
Een projectvoorstel van het Haags Milieucentrum uit 2007 om een advies over de problematiek uit te 
brengen werd door het college van Burgemeester en Wethouders afgewezen. Twee fracties van de 
gemeenteraad (de Haagse Stadspartij en D66) vonden dit dossier echter zo belangrijk dat zij het 
Haags Milieucentrum opdracht tot het onderhavige onderzoek hebben gegeven. 

1.2 Doel 
Dit onderzoek heeft tot doel om de discussie over de wenselijkheid van een stadsecoloog te 
verhelderen, en met gebruik van ervaringen elders tot aanbevelingen te komen om de Haagse 
werkwijze te verbeteren.’ 

1.3 Leeswijzer 
Het rapport is opgesteld volgens de klassieke vijfdelige opbouw Inleiding – Methode – Resultaten – 
Analyse van de resultaten - Conclusies & Aanbevelingen. Bij de inleiding is ruim gebruik gemaakt van 
extra informatie die uit de interviews naar voren kwam. Gezien de omvang van het rapport is geen 
‘Excetutive Summary’ toegevoegd. 
 
De ‘stellingen’ tussen de teksten van het rapport zijn aanhalingen, in principe letterlijk, uit de 
verschillende interviews. Omdat sommige referenten aangaven, om voor de hand liggende redenen, 
liever niet met naam en toenaam aangehaald te willen worden, zijn alle letterlijke aanhalingen 
anoniem, ook van hen die daar wel toestemming voor gaven. Om die reden zijn de uitspraken ook niet 
te koppelen aan de stad in de omliggende tekst. 
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Stelling: 
Ecologie moet een toegevoegde waarde vertegenwoordigen, en geen verhindering vormen voor 
andersoortig gebruik. 
 
Stelling: 
Stadsecoloog is voor mij een beroep, niet een functie. Het is een ecoloog die zich toelegt op het 
systeem stad, en dat kan zijn als adviseur, of als onderzoeker of zelfs als docent. Ik zie de stad dan 
niet als organisatie, maar meer als biotoop. Hij moet de activiteiten in de stad en die door de stad 
worden ontplooid ecologisch begeleiden. Op zo’n manier dat de stad ecologisch blijft functioneren. 
 
Stelling: 
Zo’n grote stad in zo’n belangrijke ecologische omgeving met zo’n internationale uitstraling moet 
goed bemand zijn op ecologische kennis en kunde. Ecologie is hot, niet alleen in Nederland, maar 
internationaal. Gezondheid, klimaatbeheersing, milieu, bewegen, alles draait rond dat groen in de 
stad. En als je je dan internationaal wilt profileren moet je zorgen voor hoogwaardige ecologie in dat 
groen. Anders trekken de mensen weg. 

 

1.4 Ecologie van de stad 
De stad is gemaakt door en voor mensen. Mensen, die daar wonen, werken en kinderen opvoeden. 
Dat betekent dat de ideale stad het ideale biotoop voor mensen moet zijn. En daar hoort groen 
nadrukkelijk bij. Toen de steden ontstonden waren ze klein (zelfs van de ‘grote’ Hollandse steden als 
Leiden en Delft is de middeleeuwse kern, in zijn grootste lengte, binnen het uur van wal tot wal te 
bewandelen). In die tijd leefden de mensen in de compacte stad, onbewust van hun behoefte aan 
groen. Maar toen de steden gingen groeien bleek die behoefte. Er werd groene ruimte in de stad 
aangelegd, of er werd groen van buiten door stedelijke bebouwing ingesloten. Daarmee werden de 
soorten (dieren, maar ook planten) die in die groenstructuren leefden, veroordeeld zich aan te passen 
aan de stedelijke omstandigheden. Sommige soorten (zoals de merel) werden ingesloten en wisten 
zich wonderwel goed aan te passen, andere soorten (zoals de mus) kwamen specifiek op de stad af. 
Maar de meeste soorten die we in de stad tegenkomen zijn daar min of meer toevallig terecht 
gekomen, en kunnen zich in de stad handhaven dankzij de uitwisseling met soortgenoten die leven in 
de groengebieden buiten de stad. Groene vingers (de term is van Gerard Mosterd uit Zwolle) kun je in 
fysieke zin opvatten als uitlopers van het groen van buitenaf de stad in. Of andersom, als vingers van 
de stad die het groen van buiten de stad in willen trekken. 
 
Het stedelijk milieu vormt een zeer eigen landschapstype, dat op eigen wijze selecteert op het 
voorkomen van verschillende soorten. De soorten die zich in de stad handhaven profiteren van de 
specifieke eigenschappen van de stad (b.v. ruime voedselvoorziening, sterk gereguleerde 
waterhuishouding (vaak relatief droog), hogere temperatuur, lagere windsnelheden enz) en zijn 
bestand tegen of hebben een antwoord gevonden op negatieve eigenschappen van het 
stadslandschap (b.v. hoge verstoringsdruk door mensen en (huis)roofdieren, 24-uurs verlichting, 
relatieve afwezigheid van jonge houtige opslag en dood organisch materiaal (kadavers, dood hout en 
zelfs bladeren) enz). 
 
Soorten die eenmaal de stad zijn binnengekomen vinden daar veelal een gedekte tafel. Door de 
massale aanwezigheid van de mens komen grote hoeveelheden afvalstoffen op en in de bodem 
terecht, die de bodem zeer verrijken. Daarbovenop is men geneigd om ieder strookje groen te 
bemesten, een volstrekt zinloos overblijfsel uit het agrarisch verleden van de mens. Dat is voor 
bepaalde planten natuurlijk erg gunstig, maar ook dieren vinden grote hoeveelheden planten met een 
hoge voedselwaarde. Dit wordt nog versterkt doordat mensen heel vaak veel planten van dezelfde 
soort, vaak zelfs van dezelfde kloon, naast elkaar zetten; ook zo’n overblijfsel uit het agrarisch 
verleden. Plantenetende dieren hoeven niet te zoeken naar hoogwaardig voedsel, en sommige 
soorten worden zelfs gericht bijgevoerd. Dat die overvloed aan voedsel met name ten goede komt aan 
soorten die men niet ziet, of liever niet ziet (b.v. ratten), daarvan is men zich maar zelden bewust. 
Gevolg is wel dat sommige soorten exploderen dankzij dat overvloedig voedselaanbod en een plaag 
gaan vormen.  
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In hun natuurlijke omgeving worden ze in toom gehouden door onder andere factoren als concurrentie 
en predatiedruk. Die natuurlijke omgeving kan worden nagebootst zodat meer, en andere, soorten een 
plekje in de stad kunnen krijgen. Dan moeten de gevestigde soorten gaan concurreren met de nieuwe 
soorten om ruimte en om voedsel, en krijg je dus een veel breder assortiment van soorten planten en 
dieren in de stad, die per soort veel minder ruimte krijgen om te gaan overheersen. Om die andere 
soorten dat plekje te geven moeten er aanpassingen in het groen (en blauw) worden gedaan, en 
ecologen kunnen daarmee sturen. Zo blijken steeds meer soorten zich (ook) in de stad te kunnen 
handhaven: meerkoet, reiger, fuut, vlaamse gaai, bonte specht enz, soorten die je vroeger nooit in de 
stad zag. 
 
Mensen uit de stad genieten van die soortenrijkdom: het groen in de stad is niet meer alleen decor, 
maar er valt ook wat aan te beleven. Bovendien is het niet overal hetzelfde: de ondergrond, 
vochthuishouding, ligging ten opzichte van de zon en de overheersende windrichting en dergelijke 
factoren zorgen ervoor dat iedere wijk zijn eigen mix van soorten krijgt, waardoor de eigen woonplek 
een eigen identiteit krijgt.  
 
Maar niet alleen de mensen, ook de natuur in zijn algemeenheid profiteert van een goede ecologisch 
onderhouden groenstructuur in de stad. Ook het platteland is tegenwoordig niet meer wat het geweest 
is. Vanwege efficiëntieslagen - of hoe men dit soort ‘verbeteringen’ in het beheer ook mag noemen - of 
bijvoorbeeld agrarische vervuiling kunnen sommige soorten zich op het platteland niet meer handha-
ven. Dan bieden rustige plekjes in de stad soms een vluchtplaats waar een soort kan overleven en 
afwachten totdat zijn eigenlijke biotoop zich heeft hersteld. Voor soorten die in hun verspreiding van 
de ene kant van de stad naar de andere kant moeten trekken, is die ecologisch onderhouden 
groenstructuur de enige mogelijkheid om de barrière die de stad toch opwerpt te kunnen overwinnen. 
 
Ecologie in de stad is dus niet een ‘contradictio in terminis’, maar een belangrijk onderdeel van de 
omgeving, van essentieel belang voor de mensen in de stad, en voor de natuur rond de stad. Natuur 
in de stad is een waarde van de stad. 

1.5 Wat zijn stadsecologen 
Een stadsecoloog is niet zomaar een ecoloog in dienst van de gemeente, die omdat de gemeente 
toevallig een stad is daarmee automatisch stadsecoloog is geworden. Stadsecologie is een vak, een 
specialisatie vanuit de systeemecologie op het biotoop ‘stad’ of vanuit de landschapsecologie op het 
landschap ‘stad’. Het zijn ecologen die hebben leren werken met de beperkingen die de stad oplegt, 
en met de kansen die een stad biedt. En het zijn mensen met passie voor het vak, met een missie om 
natuur in de stad mogelijk en wenselijk te maken, zowel fysiek als tussen de oren van de mensen 
(inclusief de bestuurders). 
 
Daarmee is de stadsecoloog een functie, geen beroep. Als het een beroep zou zijn, zou iedere 
stadsecoloog ongeveer hetzelfde doen. Maar er zijn geen twee stadsecologen die hetzelfde doen, 
omdat iedere stad anders is. Maar ook omdat het, zoals gezegd, een specialisatie is vanuit twee heel 
verschillende richtingen binnen de ecologie. De systeemecologie kijkt ‘van binnen naar buiten’, de 
landschapsecologie zoomt juist in. Maar ze hebben elkaar nodig als het gaat om het natuurlijk beheer 
in een stad.  
Zo heb je dus ook verschillende varianten binnen de functie stadsecoloog. Er is een stadsecoloog die 
zich bezighoudt met inventarisatie, het weten wat waar zit. Een andere stadsecoloog zal meer de 
nadruk leggen op beheer, waardoor de groenstructuur geschikt gemaakt wordt voor een zo groot 
mogelijke biodiversiteit. Of juist geschikt gemaakt wordt voor die ene bijzondere soort. En weer een 
andere zal zich bezig houden met inrichting, of met het beleid.  
En ten slotte is de stadsecoloog iemand die contact houdt met de bevolking, en daarom kan 
meebewegen met de wensen van de mensen. 
 
In een kleine stad kunnen die functies worden gecombineerd, maar in grotere steden kun je, of moet 
je, die taken verdelen. En dan moet je dus mensen hebben van verschillende disciplines, mensen die 
uit de systeemecologie komen en mensen die vanuit de landschapsecologie kunnen denken. 

1.6 Belang van de stadsecoloog 
Binnen de Ruimtelijke Ordening verloopt het planproces in vijf stappen: structuurplannen en bestem-
mingsplannen, het planologisch-juridisch deel. Daarop volgen (her)inrichting en beheerplannen, de 
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N&L 

structuurplannen 

bestemmings
plannen 

beheerplannen (her)inrichting 

monitoring 

fysieke onderdelen, en ten slotte de monitoring. Een stadsecoloog is werkzaam op het gebied van 
Natuur & Landschap, en begint op het globale niveau, structuurplannen, waar bijvoorbeeld bepaalde 
routes moeten worden beschermd, en dat moet vervol-
gens worden vastgelegd in bestemmingsplannen. Op het 
moment van uitvoering moet worden bepaald hoe de 
structuur voor die bepaalde taak moet zijn ingericht, en 
hoe het moet worden beheerd. Daarvoor moeten plannen 
worden gemaakt waarin de stadsecoloog kan adviseren. 
Om te adviseren moet hij kennis van zaken hebben, en 
daarvoor is inventarisatie en monitoring nodig. Het werk 
van de stadsecologie, niet noodzakelijkerwijs door één 
persoon, het kan een opeenvolging van samenwerkende 
stadsecologen zijn, ligt als een schil om dat planvormings-
proces heen. En onderwijl wordt er contact onderhouden 
met alle groepen die daaromheen zwermen, die kaders 
die eromheen zijn bedacht. De stadsecoloog is dus 
belangrijk bij de begeleiding van het hele proces, met 
name op de overgangen. 
 
Het stedelijk groen heeft vanouds vele kwaliteiten. Als er groen aanwezig is, leidt dat, vanuit die 
onbewuste behoefte aan groen, tot een vorm van welbevinden. En dit welbevinden vertaalt zich verder 
in uitstraling: hoe groener de wijk, hoe hoger de sociale status van de bewoners. En dat groen wordt 
gebruikt, bijvoorbeeld voor recreatie, voor sport en voor speelmogelijkheid voor kinderen. Juist voor 
het leven in de stad is het cruciaal dat er voldoende groene ruimte is om zich op gezette tijden te 
kunnen ont-spannen. Daarnaast heeft het groen ook een functie in de educatie. Behalve dat kinderen 
veel van de natuur kunnen leren, is er geen betere en veiligere plek om te ontdekken waar grenzen 
liggen, en om te ‘leren durven’. Er zouden nog andere functies van groen kunnen worden genoemd, 
zoals gezondheid, het afvangen en omzetten van luchtverontreiniging (ozon, fijn stof), de opslag van 
CO2, of het dempen van temperatuurextremen, maar naast al die functies neemt de ecologische 
functie van groen in de stad in belang toe, niet in de laatste plaats vanwege regelgeving vanuit de 
Europese Unie. Steden moeten toe- en doorgankelijk zijn voor soorten die in hun normale versprei-
dingsgedrag een stad op hun weg vinden, of een stedelijke uitstraling zoals een stuk infrastructuur.  
 
Om al deze functies op elkaar af te stemmen is vakwerk. En al deze functies van het groen hebben 
ook vakmensen die zich op hun gebied met het groen bezig houden. Ook vanuit dat oogpunt bezien is 
een ruime bezetting van de stadsecologie zeker geen luxe. De stadsecologie behoort van begin tot 
eind serieus in het planproces te worden betrokken, al is het alleen maar om te voorkomen dat later 
reparaties moeten worden gedaan. Als die al mogelijk zijn, blijken reparaties, compensaties of 
mitigerende maatregelen altijd (factoren) duurder dan het van meet af aan meenemen in het 
planproces. En achterwege laten is geen optie, want in dat opzicht zijn de Brusselse regels dwingend: 
een stadsecoloog verdient zijn geld door rechtzaken en boetes te voorkomen. Maar dat vergt wel 
mankracht. 

1.7 Schets van de Haagse situatie 
Den Haag is misschien wel de enige stad in Europa die zijn ontstaan geheel dankt aan zijn ecologisch 
hoogwaardige omgeving: Die Haghe was oorspronkelijk een jachtslot van de toenmalige Graaf van 
Holland, die toen hij Rooms Koning werd van het Heilig Duitse Rijk er een koninklijke residentie van 
maakte. 
 
Omgeving 
Aan de noordkant sluit Den Haag aan op de Oostduinen, een bosrijk duingebied, en het noordoosten 
van de stad heeft verbinding met het veenweidegebied van het Groene Hart van Holland. In het 
zuidoosten is er, via de Zwetzone verbinding met Midden Delfland, en in het zuidwesten ligt de 
duinenrij die de groenstructuren van Den Haag verbinden met de Maasmond. In het westen ligt, 
binnen de gemeentegrenzen het Westduin. Aan de zuidkant ligt het weinig natuurlijke kassengebied 
van het Westland, aan de oostkant ligt het stedelijk gebied van Rijswijk en Leidschendam-Voorburg 
tussen den Haag en de Groenblauwe Slinger.  
 
 
 

Het werkgebied van de stadsecoloog schematisch. 
(Renée van Assema, Amersfoort) 
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Ecologische status gebieden 
Oostduinen en Westduin Park (met Wapendal en de Bosjes van Poot) zijn Natura 2000 gebieden, en 
er ligt een stuk Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (Groenblauw Raamwerk) langs de zuidrand, 
tussen Den Haag en het kassengebied door, vanaf de Westduinen (Solleveld) naar de 
landgoederenzone van Rijswijk.  
 
Verbindingen stad - buitengebied 
Vanaf de Oostduinen gaan twee groene keggen het stadsgebied in, de Scheveningse Bosjes en het 
Haagse Bos, waarvan de laatste tot aan het stadscentrum reikt. Deze keggen zijn niet als zodanig 
beschermd (zoals in Amsterdam), maar maken wel onderdeel uit van het door het Haags Milieu-
centrum bepleitte CityDuinpark, waarmee ze een betere bescherming zouden kunnen krijgen. De keg 
van de Scheveningse Bosjes heeft twee smalle verbindingen met de Oostduinen, die beide worden 
geblokkeerd door een drukke verkeersweg (Van Alkemadelaan). Binnen het stadsgebied is er nog één 
groot groengebied, het Zuiderpark, dat ecologisch vrij geïsoleerd ligt. Alleen een (uiterst smalle) 
verbinding via het Groen Assenkruis legt een verbinding met de PEHS op de zuidrand van de stad. 
 
Hoofdknelpunt 
De duinenrij (Natura 2000 gebieden!) wordt door Scheveningen over een traject van 3 km 
onderbroken. Ook elders is de verbinding tussen de West- en de Oostduinen problematisch. De 
kortste verbinding tussen de Bosjes van Poot – Verversingskanaal – Haagse Beek en de uiterste punt 
van de keg van de Scheveningse Bosjes (Zorgvliet) is 500 m lang, en zou kunnen worden gelegd via 
het Stadhoudersplantsoen, ware het niet dat er 200m bebouwing en de ringweg tussen ligt.  
 
Groene wereldstad? 
Den Haag heeft een groen imago, te danken aan het vele wijk- en snippergroen, met name in de 
noordelijke helft van de stad. Hoewel het aantal ‘groene meters’ per huishouden, berekend volgens de 
methode die wordt aangegeven in de Nota Ruimte van VROM, bij nader inzien blijkt tegen te vallen, is 
dat groen nog steeds een waarde van de stad, en daarin zouden noodzakelijke bijkomende 
ecologische verbindingen kunnen worden gelegd. “Er is nu veel groene massa, die op veel punten 
dringend een kwaliteitsimpuls behoeft”. De zones die er liggen worden met name door de bewoners, 
gesteund door de groene verenigingen, verdedigd (soms tot aan de Raad van State). Gezien de 
unieke situatie van Den Haag, als internationale bestuursstad, en met Natura 2000 gebieden binnen 
de gemeentegrenzen, ligt het voor de hand dat Den Haag hier zelf prioriteit aan geeft. 
 
Organisatie gemeentelijk groenbeleid 
Twee diensten, dienst Stadsbeheer (DSB) en dienst Stedelijke Ontwikkelingen (DSO) houden zich 
bezig met het groenbeleid. 
Bij de dienst Stadsbeheer zijn 6 fte beschikbaar voor dit aandachtsgebied, waarbij 1, 25 fte zich 
specifiek met de stadsecologie bezighoudt, verdeeld onder twee personen. De andere personen 
hebben andere groene aandachtsgebieden tot taak b.v. bomen, grote groengebieden, wijk- en 
buurtgroen. 
De taken voor deze dienst, i.v.m. ecologie, zijn: ontwikkelen van beleid en het maken van inrichtings- 
en beheerplannen ter bescherming, ontwikkeling en versterking van de ecologische structuur in Den 
Haag. Belangrijke taak vindt men de inbreng bij planontwikkeling (bouwplannen, bestemmingsplannen 
en masterplannen).  
Het uitvoeren van het ontwikkelde beleid wordt uitbesteed aan de groenbeheerders van de 
stadsdelen, die daarin binnen de gestelde kaders zeer zelfstandig zijn. Zij leveren weer input vanuit 
het dagelijks beheer die wordt vertaald naar beleid en plannen. 
 
Bij de dienst Stedelijke ontwikkeling is sinds drie jaar formatie voor groen. Er is nu 3 fte beschikbaar 
voor het aandachtsgebied ‘groen’, gelijkelijk verdeeld over regionaal groen, stedelijk groen en water. 
De aandacht voor de kust is verdeeld over twee mensen (regio en water). Er is geen specialist op het 
gebied ecologie aanwezig bij DSO. 
De dienst adviseert op deze gebieden en stelt beleidsstukken (o.a. gemeentelijke structuren in 
ontwikkeling) samen. 
 
In de actuele situatie hebben DSB en DSO onregelmatig contact met elkaar; waarbij de afbakening 
van de verantwoordelijkheden tussen DSO en DSB voortdurend opnieuw op de agenda wordt gezet: 
Een formele structuur voor afstemming tussen DSB en DSO bestaat (nog) niet. 
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Bij beide diensten gaan de plannen en inbreng via de gebruikelijke ambtelijke weg naar het bestuur. In 
het college wordt uiteindelijk een afweging gemaakt tussen de verschillende belangen, waaronder het 
ecologisch belang. 
 
De natuur- en belangenorganisaties worden bij het opstellen van beheerplannen betrokken, dit mede 
omdat de kennis van flora en fauna in de stad op de betreffende niveaus vooralsnog te beperkt is.  
 

1.8 Onderzoeksvraag 
Met de in de Structuurvisie 2020 vastgestelde bouwambities binnen de Haagse gemeentegrenzen 
komt het groen steeds meer onder druk te staan. Tegen deze achtergrond leeft, zowel in de politiek 
als bij de groene verenigingen die in het Haags Milieucentrum vertegenwoordigd zijn, de wens om het 
groenbeleid aan te scherpen en steviger in het Haagse gemeentebeleid te verankeren. Het is de 
vraag of het voor het groen voldoende is meer geld en meer plannen in te zetten, of dat het Haagse 
beleid ook in organisatorische zin wijzigingen behoeft: in ieder geval moet er effectiviteit worden 
toegevoegd. 
 
Dat zou kunnen betekenen dat er met bevoegdheden moet worden geschoven. Of dat mensen op een 
andere plek in de organisatie moeten worden gezet. Of misschien moeten sommige mensen iets aan 
bijscholing doen, moeten er nieuwe verbanden en samenwerkingen worden gezocht, moeten 
structuren worden opgeruimd of juist worden opgezet. Of misschien moet er nieuw bloed worden 
aangetrokken binnen of direct naast de ambtelijke gelederen. 
  
Dit onderzoek is er op gericht om de factoren in kaart te brengen die bepalen in hoeverre ecologisch 
gemeentebeleid succesvol en effectief kan zijn. Iedere gemeente heeft een eigen invulling voor de 
functie van stadsecoloog. Niet iedere invulling is even effectief, en niet iedere invulling is voor Den 
Haag inpasbaar. Door middel van een brede inventarisatie van ervaringen in andere gemeentes 
ontstaat een palet van mogelijkheden waar het Haagse gemeentebeleid, zonder opnieuw het wiel te 
hoeven uitvinden, haar voordeel mee kan doen.’ 
 
 
 
 

Stelling: 
De stad is gebaat bij burgers die in de stad willen wonen. 
 
Stelling: 
Als je de stad onaantrekkelijk maakt voor burgers die het vermogen hebben om elders te gaan 
wonen, dan zullen zij dat doen. 
 
Stelling: 
De keuze voor de woonomgeving wordt, voor hen die zich dat kunnen veroorloven, in hoge mate 
bepaald door de directe bereikbaarheid van groene, veilige beleef-, recreatie- en 
speelmogelijkheid. Afstanden tot werk en uitgaansmogelijkheid zijn daarbij van minder belang. 
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2. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
 
Het onderzoek is in verschillende fasen gedaan: de eerste analyse van de vraagstelling leidde tot een 
vragenlijst, die duidelijkheid moest geven over het verband tussen de bevoegdheden en onafhanke-
lijkheid van de stadsecoloog en zijn of haar succes wat betreft de ecologische status van de stad. Om 
antwoord op deze vragen te krijgen werden een aantal steden geselecteerd, waarvan de stadsecoloog 
werd gevraagd aan het onderzoek mee te doen. Deze fase werd afgesloten door een analyse van de 
interviews, een tussenbalans, die aanleiding gaf om met een nieuwe vragenlijst een aantal referen-
tiesteden, steden die een zekere faam genieten wat betreft hun groen imago, langs te gaan. Deze 
fase werd afgesloten door een eindanalyse en een conceptrapport, dat ter afronding werd voorgelegd 
aan externe deskundigen. 

2.1 Selectie van steden 
Voor de kern van het onderzoek werd gekeken naar de stadsecologie van steden die op enigerlei 
wijze met Den Haag zijn verbonden.  
 
In de eerste plaats zijn dat natuurlijk de andere drie grote steden: Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. 
In die grote steden is een onderscheid te maken tussen ontwikkeling, uitvoering en beheer. Daarnaast 
zijn in die steden groepen actief die, met enig verstand van zaken, van buitenaf tegen de groene 
organisatie van de gemeente aankijkt. Zodoende kwamen we op vier gesprekken per stad. 
 
Een andere wijze van verbinding van steden met Den Haag is die van de regionale band. Om het 
getal vier aan te houden werden vier steden in de buurt van Den Haag geselecteerd: Leiden, 
Zoetermeer, Delft en Rijswijk.  
 
Een derde wijze van verbinding van steden met Den Haag is die van de geologische ligging: tussen 
de duinen en de polder. Ook hier werd het getal vier aangehouden en er werden vier steden 
geselecteerd: Alkmaar, Haarlem, Noordwijk en Brugge. Toen Alkmaar afhaakte werd daarvoor in de 
plaats Beverwijk verzocht mee te doen. 
 

2.1 Vragenlijst en pilot-ronde 
Daar de gesprekken zoveel mogelijk vergelijkbaar moesten zijn werd een vragenlijst van dertig vragen 
opgesteld (zie bijlage 1). Deze vragenlijst werd samengesteld door verschillende medewerkers van 
het Haags Milieucentrum en aangevuld door opmerkingen vanuit de aangesloten groene organisaties. 
De concept-vragenlijst werd voorgelegd aan een deskundige, Erica van Keeken. Zij is werkzaam bij 
een marktgericht enquête-bureau in Zaandam. Zij verzorgde ook een dagdeel enquête-training. 
 
Op aandringen van deze deskundige werd, alvorens tot het onderzoek over te gaan, een pilot-ronde 
gehouden, enerzijds om de enquête-techniek te oefenen, anderzijds om eventueel vragen te kunnen 
bijstellen of herformuleren. Voor deze pilot-ronde werden opnieuw vier (maar deze keer was dat 
toeval) gesprekken gepland: twee bij aan de onderzoeker bekende referenten (Schiedam en Almere), 
en vervolgens bij twee referenten die hij niet kende (Alphen aan de Rijn en Gouda) 
 
Nadat de pilot-ronde bevredigend was afgerond, werd gestart met het onderzoek. Voor het onderzoek 
werd de desbetreffende referent bezocht. Van telefonisch enquêteren werd afgezien, omdat dan geen 
illustratief of verduidelijkend materiaal kan worden getoond, en omdat er dan geen oogcontact kan zijn 
die de inschatting van het antwoord bemoeilijkt. De referent kreeg de vragen niet tevoren opgestuurd. 
Dit om te voorkomen dat er ‘voorgekookte’ antwoorden zouden worden gegeven1. 
 

2.3 Succesverhalen 
Naast de voor de gespreksronde geselecteerde steden, zijn uit de literatuur en de media enkele 
steden in Nederland bekend, waar de ecologische inbreng in het beleid hoge ogen gooit. Bij deze 
steden heeft kennelijk een combinatie van factoren geleid tot een voorsprong in de ecologische 
prestatie van het stedelijk groen. 
 
                                                           
1 Het gesprek werd uitgewerkt met behulp van een bandopname. De bandopnamen zijn na uitwerking vernietigd.  
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Na de gemengde verhalen van succesjes, foutjes en aanmodderen, leek het zinvol ook de factoren 
die hebben geleid tot een succesvol ecologisch beleid in die gemeenten in kaart te brengen. Daartoe 
werd een tweede vragenlijst samengesteld, wederom van 30 vragen (zie bijlage 2). 
 
Betrekkelijk willekeurig werden zes van deze voorbeeld-steden geselecteerd: Amersfoort, Arnhem, 
Breda, Eindhoven, Groningen en Zwolle. Allen waren graag bereid mee te werken. 
 

2.4 Afronding 
Ter afronding van het onderzoek werden de bevindingen voorgelegd aan twee externe deskundigen:  
- een leidend stadsecologisch onderzoeker van Alterra, Vincent Kuypers 
- een medewerker van het programma GIOS van het verantwoordelijk ministerie LNV, Alexia Michel 
 

Stelling: 
Speel in op allerlei processen die er plaatsvinden op RO en beleidsnivo. Niet nog een ‘vliegende keep’ 
die knelpunten oplost, maar iemand die op een hoger nivo knelpunten voorkomt. Je moet iemand 
hebben die iets op de kaart zet en wat kan organiseren, simpelweg omdat het belangrijk is. 
 
Stelling: 
Ieder ruimtelijk plan, gemeentelijk of privaat, moet een ecologische paragraaf bevatten. Dan wordt 
ecologie integraal en ook gelijktijdig in het beleid meegenomen, zodat het er automatisch inkomt, en 
ook op tijd, en niet op een moment dat er eigenlijk niets meer aan of mee gedaan kan worden. 
 
Stelling: 
Als burgers het met het beleid niet mee eens waren, dan vertelde ik ze dat ze dan niet bij mij moeten 
komen klagen, maar een briefje moeten sturen naar B&W, want dan heb je degenen te pakken die er 
iets aan kunnen doen, en die mij opdracht kunnen geven om iets uit te werken. Maak B&W gek met 
een vraag, met een verzoek. Want als zij het niet horen dan kun je wel je hart uitstorten tegenover 
ambtenaren, en die horen het aan en voorzien je van tips en informatie, maar ze kunnen aan de 
daadwerkelijke situatie niets doen als ze daarvoor geen opdracht krijgen. Dus zorg dat die opdracht er 
komt, zorg voor reuring op het bestuurlijke veld. 
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3. RESULTATEN 

3.1 Grote steden 
Amsterdam: 
Organisatie – De stadsecologie is geconcentreerd bij de dienst Ruimtelijke Ordening (dRO). Daar 
werken op één afdeling zes ecologen samen, op verschillend niveau en met verschillende opdrachten 
en bevoegdheden. Daarmee is er direct toegang tot het College, èn voeling met het veld (zowel natuur 
als publiek). 
De samenwerking binnen de afdeling is uitstekend, en daar het een onderdeel is van dRO is de 
informatie over en invloed op nieuwe ontwikkelingen goed. Daar staat tegenover dat het beheer is 
gedecentraliseerd, en onder verantwoordelijkheid van de verschillende stadsdelen staat. Daar lijdt de 
communicatie ernstig onder, niet alleen met het centraal beleid, maar ook tussen de stadsdelen 
onderling. De afstand tussen de centrale stadsecologische adviseurs en de groenbeheerders is 
daarom veel te lang. Vier van de stadsdelen hebben een stads(deel)ecoloog en het aantal ecologisch 
georiënteerde groenbeheerders groeit 
Bij het ingenieursbureau (IBA) is kortgeleden een ecologisch adviseur aangesteld, om de eisen van 
ontwerpers en beheerders aan elkaar te koppelen, zodat het ontwerp ook om het op termijn op 
kwaliteit te houden is  
Bevoegdheden – de centrale stadsecologen hebben uitsluitend adviserende bevoegdheden; zowel 
beleidsmakers als uitvoerenden kunnen deze naast zich neerleggen. De stadsdelen zijn autonoom, en 
er is geen centraal inzicht, laat staan aansturing, van (ecologisch) beheer 
Ambitie en realisatie – Amsterdam heeft  gekozen voor de strategie zich te presenteren als een 
groene stad, om zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor bedrijven om zich te vestigen. De stad scoort vrij 
hoog in de biodiversiteit (door de scheggenstructuur2 wordt de stadsrand sterk verlengd. Daar is de 
diversiteit in leefgebieden het grootst en dus ook de biodiversiteit. De stadsrand komt op sommige 
plaatsen dicht bij het centrum), maar slecht als het gaat om ecologische verbindingen. 
 

 
 
Rotterdam: 
Organisatie – Rotterdam heeft geen stadsecologen, maar een kennisnetwerk, waarin ieder van elkaar 
weet wat wie weet en doet. Althans in theorie. Er is ooit een discussie geweest over een Rotterdamse 
stadsecoloog, maar die vraag is teruggestuurd met als argument dat die kennis overal moet zitten. Het 
gevolg is een grote bestuurlijke versnippering. Alle verantwoordelijkheden zijn zodanig afgebakend dat 
alle diensten op eigen houtje bezig gaan zonder met elkaar te overleggen. 
Er zijn vier instanties die zich met het groen bezighouden: dSV+RO (dienst Stedenbouw en Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening) sturen de ontwerpers aan, binnen Gemeentewerken (GW) bepaalt 
het Bureau Buitenruimte centraal het beheer, en geeft advies en ondersteuning. In principe sturen zij 
de stadsdeelbeheerders (de ‘werven’) aan, maar die kunnen vrij autonoom beslissen. 
Uitvoeringsorganisatie is het Ingenieursbureau (ook GW), met een ‘als iemand vraagt dan draaien 
wij’ werkopvatting. Zij worden in een vroegtijdig stadium bij bestemmingsplanwijzigingen geraad-
pleegd, en voornamelijk vanuit het wettelijk kader (Flora & Fauna Wet). Ten slotte is bureau 

                                                           
2 Scheg is de Amsterdamse benaming voor wat meer gebruikelijk een groene keg wordt genoemd 

Stelling: 
In Amsterdam zijn we stinkend jaloers op Den Haag, want we hebben die ruimte voor groen niet. 
En we zijn verbaasd als we zien hoe laks Den Haag daarmee omgaat. 
 
Stelling: 
Den Haag heeft een unieke groenstructuur. De aanwezigheid van de duinen in Den Haag geeft de 
stad een verantwoordelijkheid: welke andere grote stad heeft er een EHS met Natura 2000 status 
binnen de gemeentegrenzen? Maak dat de trots van de stad, koketteer ermee, lok er investeerders 
mee, maak er een competitie-element ten opzichte van andere steden van. En vertroetel het met 
de beste mensen die je daarvoor kunt vinden, bijvoorbeeld in voorbeeld-projecten. 
 
Stelling: 
Mensen willen een goede kwaliteit groen in hun woonomgeving. Op groen behang zijn ze gauw 
uitgekeken. Als het groen een duidelijke functie in de stad krijgt, gaat het ook voor de mensen 
leven. 
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Stadsnatuur Rotterdam (bSR), een onderdeel van het Natuurmuseum en als zodanig buiten de 
ambtelijke organisatie staand, aanspreekbaar voor inventarisaties. 
Bevoegdheden – Rotterdam heeft een strak geregiseerde organisatie. Er is een subhoofd, een hoofd, 
en daarboven zit een directrice, en pas dan gaat het naar de wethouder. De ambtenaren zijn meer 
dan elders beducht om te worden afgerekend op gevoeligheden, zowel in openheid naar pers of 
publiek als in het afsnijden van te lange besluitvormingsroutes. Er worden te weinig dwarsverbindin-
gen gelegd: “het is een verkeerde denkwijze, zo’n ontwerper denk daar niet aan, maar als wij er direct 
bij waren betrokken….” 
Opvallend is dat in de argumentatie, veel meer dan elders, de juridische argumenten worden gebruikt 
en ecologische en/of welzijnsargumenten niet de doorslag geven: ”Het heeft geen zin om te zeggen 
dat het goed is voor de ecologie, want dat interesseert ze niet, maar als je kunt aangeven dat 
daardoor hun plan meer succes kan krijgen, dan willen ze vaak wel meedenken. Elke projectleider 
weet dat het ergste wat er kan gebeuren is dat zijn werk stilgelegd wordt.” 
De indruk wordt gewekt dat er niet iemand is die, wat betreft groenbeleid en ecologische invulling, een 
vuist heeft om mee op tafel te kunnen slaan. 
Ambitie en realisatie – In potentie heeft Rotterdam-noord een keggenstructuur, en Rotterdam-zuid 
heeft hoofdgroenstructuren op oude dijklichamen, die in schillen ten opzichte van de Maas liggen. Wat 
betreft verbinding met het buitengebied liggen er enorme barrières met de A20 en de spoorlijnen en 
die barrières worden eerder groter gemaakt dan opgeheven. Grote groengebieden zijn er wel, maar 
zijn onderling slecht verbonden. Daardoor is het erg versnipperd en kleinschalig. Wat groen betreft 
wordt 74 m2 per huishouden gehaald, maar de kwaliteit van het groen is voor verbetering vatbaar. “Het 
is allemaal heel snel heel groen gemaakt zonder er goed over na te denken”. 
Ecologisch groenbeheer verschilt per deelgemeente, afhankelijk of de groenbeheerder er interesse in 
heeft. Er is geen scheiding tussen ecologisch en traditioneel, maar tussen stadsdelen, en het ene 
stadsdeel doet meer ecologisch dan het ander. Er is heel veel kennis bij de beheerders van de 
werven, maar er is “misschien wat weinig op papier gezet”. 
Een veel groter probleem is dat er vaak veel verschuivingen plaatsvinden. Dat er om de twee jaar een 
andere beheerder zit. En dat is een groot probleem omdat er geen continuïteit in het beheer zit. 
“Alles gaat hier voor economie, er moet gebouwd worden”. 
 

 
 
Utrecht: 
Organisatie – Twee diensten gaan over het groenstructuurplan: Stadsontwikkeling en Stadswerken. 
Binnen dSO heeft afdeling Milieu drie stadsecologen + assistentie, en Stedenbouw & Monumenten 
ook drie medewerkers (landschapsarchitecten en planologen) + assistentie en een medewerker voor 
water.  
Bij dSW loopt het management van het Stedelijk Beheerprogramma (langer cyclische beheer), per 
wijk een beheer-eenheid (heel vraaggericht) en wordt afgestemd op het groenprogramma. Naast 
programmamanagers lopen daar een heleboel projectleiders rond. Bij het Ingenieursbureau zit ad 
interim een voormalig stadsecoloog, maar verder zijn binnen dSW geen biologen als zodanig 
werkzaam. 
Milieu sectie Ecologie is al jarenlang structureel onderbezet. En dat heeft behoorlijk zichtbare en 
aanwijsbare negatieve effecten op de inrichting van de stad. Er wordt niet of nauwelijks stilgestaan bij 
de veelheid van hun taken: er moeten eigen plannen gemaakt worden, en plannen, uitvoering en 
beheer van anderen vooraf, tijdens en achteraf worden gecontroleerd.  

Stelling: 
Ik denk dat er veel natuurwaarde verloren gaat. Domweg omdat je niet weet wat de waarde is. Je 
moet er verstand van hebben. Zoals ze mij niet moeten vragen wat een Rijksmonument is. Als ik 
die zou moeten beheren, omdat de man die daar verstand van heeft uitgerangeerd is, dan blijft er 
van de rijksmonumenten ook weinig over. 
 
Stelling: 
Ik heb altijd moeite met die door de mens gemaakte natuur. Waarom schep je niet de voorwaarden, 
en laat dan de natuur gewoon zijn gang gaan? Dat levert verrassende beelden op, vaak veel 
mooier. En ik ben architect, voor mij is mooi een argument! 
 
Stelling: 
Een stadsecoloog kan zijn jaarsalaris al terugverdienen als hij drie rechtzaken weet te voorkomen. 
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Bevoegdheden – De sectiehoofden van dSO hebben maandelijks stafoverleg met de wethouder en er 
zijn meer werkoverlegmomenten. Daarbij hebben ze een positie waarin ze dingen kunnen roepen en 
waar nota van wordt genomen, zodanig dat ambtelijke lagen daar niet meer tussen komen. De 
beslissing voor ecologische verbindingen vloeit voort uit het Ecologische Hoofdstructuurplan, en ligt bij 
dSO. dSW adviseert of het in de praktijk ook haalbaar is. 
Het onderhoud ligt bij Stadswerken, maar er is wekelijks programma-contact over belangrijke gebeur-
tenissen. Dat gebeurt samen met Stedenbouw, dSW en de dienst Milieu van dSO, waarmee het 
programma bewaakt wordt. Het maaibeheer wordt elke twee weken geëvalueerd (op beeldbestek). 
Ambitie en realisatie – Utrecht is een pendelstad, een echte kantorenstad met bewoners met een 
hoog opleidingsniveau. Dat betekent dat gebieden in de omgeving moeten worden aangeboden waar 
wat te beleven is, en dat mag ook wel wat kosten. Er is ecologisch beleid, en dat houdt rekening met 
natuurwaarden, maar de bewoners gaan voor: het moet vooral een grote belevingswaarde hebben. 
Volgens onderzoek is Utrecht van de grote steden het slechtst bedeeld met groen: “inderdaad zijn er 
wijken die er wat groen bij zouden moeten krijgen. Andere wijken hebben voldoende groen, maar daar 
zou de kwaliteit wat moeten worden opgeschroefd”. Het groen is als gebruiks- en belevingsgroen voor 
de inwoner redelijk in zicht, maar daarbij wordt helemaal niet nagedacht over de ecologische waarde 
van het geheel. Utrecht zit op de lijn van verbetering van het groen in de beleving van de mensen, en 
dat hoeft niet per se verbetering in ecologische kwaliteit te zijn. Ecologisch potentieel is over het 
algemeen ruimschoots aanwezig, maar wordt vaak door de manier van beheer teniet gedaan.  
Wat betreft verbindingen: Het Amsterdam-Rijn Kanaal is een mega-blokkade en er ligt een zware ruit 
van snelwegen rond de stad, waardoor Utrecht de rotonde van Nederland is geworden. Een flinke 
barrière, niet alleen voor de natuur, maar ook voor de mens. Het groenstructuurplan voorzien in vier 
groene verbindingen zodat de Utrechter naar het buitengebied zou moeten kunnen komen. 
 

.  

3.2 Steden in de regio 
Organisatie – De bezochte steden in de regio zijn uiteraard een stuk kleiner. Dat heeft consequenties 
voor de organisatie. Leiden heeft twee beleidsadviseurs Natuur, Groen en Water, Delft en Zoetermeer 
hebben elk één stadsecoloog. In Rijswijk is voor de stedelijke ecologie een ecologisch beheerder 
aangesteld, die functioneert binnen de Dienst Grondgebiedzaken. Aangezien de Rijswijkse organisatie 
klein is kan deze ecologisch medewerker meekijken en –beslissen in zowel stadsontwikkeling als 
stadsbeheer, activiteiten die beide onder de Dienst Grondgebiedzaken vallen. Dat voordeel bestaat in 
Leiden, Delft en Zoetermeer niet, en het gebrek aan overzicht over beide gebieden wordt daar dan 
ook gevoeld. “Ofwel het accent ligt bij beheer, of bij ontwikkeling, en je krijgt nooit het hele plaatje in 
beeld.” Bij de keuze voor stadsbeheer of stadsontwikkeling is het voordeel van de één het nadeel van 
de ander. De stadsecoloog van Zoetermeer bezet die post al geruime tijd, maar heeft zich in die 
functie in die periode verschillende keren laten overplaatsen van beheer naar ontwikkeling vice versa. 
Zelfs in deze kleinere organisaties wordt aangestuurd op, of gepleit voor een stadsecologisch 
medewerker op beide fronten. 
Bevoegdheden – In Leiden zitten de beleidsadviseurs NG&W wanneer er ruimtelijke ontwikkelingen 
zijn in de projectgroep. Maar of er advies wordt gevraagd is geen automatisme, daarover beslist de 
projectleider. Ook groenbeheerders gaan een beetje hun eigen gang. Er kan wel worden geadviseerd, 
maar die groenbeheerders worden niet direct aangestuurd door een stadsecoloog. 
In Zoetermeer heeft de stadsecoloog door zijn senioriteit redelijk wat invloed, met goede contacten 
naar de wethouder, maar is naar het College toe slechts “één van de adviseurs”. Als adviseur en 

Stelling: 
Ik maak me kwaad als er een mooie plek is gecreëerd, en bij een volgende ronde wordt die plek 
geclaimd om er iets duurs neer te zetten. Je maakt het mooi voor de stadbewoners, niet om de zak 
van één of andere projectontwikkelaar te spekken! 
 
Stelling: 
Kort en goed, van een stadsecoloog profiteren meer mensen, en ze profiteren op een breder 
terrein: één behoefte (bv mobiliteit) tegenover een complex van behoeften (leefomgeving). 
 
Stelling: 
De stadsecoloog bij beheer inschuiven is strategisch niet handig, want dat is een verdachte hoek 
vanuit het verleden. De drie B’s: de beheerder is de boodschapper van de beperking. 
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ecoloog is hij beschikbaar voor alle gemeentelijke afdelingen, maar merkt in alle dingen dat 
groenbeleid, inclusief stadsecologie, altijd een sluitpost is. 
In Delft is de stadsecoloog de enige bioloog binnen het gemeentelijk apparaat. Ze werkt vanuit een 
beleidsafdeling, heeft een goede relatie met de wethouder en het College, maar de verhouding met 
Groenbeheer is ronduit slecht. Tijd en mankracht ontbreekt om daar verandering in te brengen. 
In Rijswijk zijn beleid en beheer gescheiden maar is de samenwerking goed. Dat komt ook omdat ze 
onder dezelfde dienst vallen en de organisatie klein is. Hoewel er korte lijnen zijn met de wethouder, 
klinkt ook hier de klacht dat het groenbeleid nog te veel een sluitpost is.  
Ambitie en realisatie – De cultuur in Leiden is niet erg groen, men is gevoelig voor wat wettelijk 
verplicht is. Er wordt gemikt op zaken als beleving voor de inwoners, en dan geldt niet altijd uitsluitend 
het ecologisch nut. De wethouder is nogal persoonlijk betrokken bij het groen, maar de laag daaronder 
laat het afweten, houdt liever dingen buiten boord. 
Zoetermeer heeft, als gevolg van de bouwstijl in de tijd van haar groei, een hoge biodiversiteit, maar is 
aan het inbreiden. De ruimtelijke basisgroenstructuur, die goed is vastgelegd, moet desondanks met 
man en macht worden verdedigd. Dankzij de Flora & Fauna Wet, en de daaraan gekoppelde gedrags-
code is er enige hoop dat men, in ieder geval kwalitatief, zal kunnen behouden wat er is. 
In Delft is er een Ecologieplan waarin lijnen en ontbrekende schakels zijn vastgelegd, met name in de 
oost-west richting. Speerpunten zijn bermbeheer en natuurvriendelijke oevers, waarin men experimen-
teert met prestatie-bestekken, om uitvoerders te dwingen ecologisch te beheren. 
Voor Rijswijk ligt de prioriteit in het ecologisch beheer binnen de landgoederen. Buiten de bebouwde 
kom is er ecologisch beheer, maar erbinnen eigenlijk niet. In het te actualiseren Groenbeleidsplan is 
aandacht voor biodiversiteit en een natte ecologische verbinding helemaal door het gebied heen. 
 

 

3.3 Steden tussen duin en polder 
Door het afhaken van Alkmaar zijn de bezochte steden tussen duin en polder eerlijk verdeeld in twee 
kleinere (< 50.000) en twee grotere (> 120.000) steden. Haarlem en Brugge zijn daarmee nog steeds 
een stuk kleiner dan Den Haag (ze vallen in de categorie Leiden / Zoetermeer), maar het 
schaalverschil binnen deze groep leidde tot een interessant onderscheid. 
 
Kleinere steden: Noordwijk en Beverwijk 
Organisatie – Beide steden zijn te klein voor een stadsecoloog. De ecologie wordt bewaakt door een 
beleidsmedewerker groen die is aangesteld bij een algemene dienst (Stadszaken in Beverwijk, 
Openbare Werken in Noordwijk). Ze hebben een breed takenpakket: “niet alleen het ecologisch 
beheer, maar ook alle andere groenvoorziening, en het ontwerp en de hele mikmak eromheen”. De 
lijnen zijn kort zodat ruimtelijke ordening en beheer goed kunnen samenwerken 
Bevoegdheden – In Noordwijk moet men nog wennen aan natuur in de stad, en dat daar iemand over 
gaat. De medewerker groen heeft geen directe lijn naar de wethouder, en er is ook (nog) geen 
aanspreekpunt bij RO. Er moeten beheerplannen en bestekken worden geschreven, want meer dan 
de helft wordt uitbesteed. Er zijn eigen werkploegen, maar die zijn niet geschoold in het ecologisch 
onderhoud. Het juridisch argument voor ecologisch beheer wordt veelvuldig gebruikt, omdat 
inhoudelijke ecologische kennis (nog) geen “poot heeft om op te staan”.  
In Beverwijk is er rechtstreeks contact met de wethouder en een directe samenwerking tussen 
Stadszaken (ontwikkeling) en Wijkzaken (beheer). De afdeling Groenbeheer werkt met eigen mensen, 
er wordt nauwelijks uitbesteed. Ecologisch beheer wordt, zowel in het College als in het ambtelijk 
apparaat, gezien als een meerwaarde, en het juridisch argument hoeft dan ook nauwelijks te worden 
gebruikt. 

Stelling: 
Niemand kijkt ervan op dat er beleid is om filevorming in de stad te voorkomen, economische 
belangen worden altijd goed behartigd, maar groenbeleid, inclusief stadsecologie, is altijd een 
sluitpost. Daar ligt niemand van wakker. 
 
Stelling: 
Als grijs wat over heeft, wordt het groen, en als die wat over hebben, wordt dat natuur. 
 
Stelling: 
Ik kreeg veel te vaak te horen van ‘meneer, dat kan helemaal niet’, en dat is gewoon niet waar, het 
kan altijd, je moet het willen. 
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Ambitie en realisatie – Beide steden hebben een groen college en een onlangs geactualiseerd groen-
waterplan. Maar in Noordwijk is “de ecologische staat op dit moment slecht. We zijn bezig met een 
inhaalslag, en dat kost jaren. Maar het heeft ook weer kansen, want bij die inhaalslag kunnen we 
meteen de ecologie aan de orde stellen”. In Beverwijk daarentegen hebben alle parken een gedeelte 
natuurbos en een gedeelte parkbos, en worden alle wegbermen zoveel mogelijk als hooilanden 
beheerd. En alles wat er kan worden omgevormd dat wordt ook omgevormd. En dat kan omdat de 
bevolking (via NME/kinderboerderij ) goed wordt bereikt, en iedereen die met openbare ruimte bezig 
is, zich van die ecologische opgave bewust is. 

 
Grotere steden: Haarlem en Brugge 
Organisatie – Haarlem heeft een gemeenteambtenaar met de functie van stadsecoloog bij de dienst 
Openbare Ruimte. Er zijn in het Haarlemse apparaat geen andere biologen werkzaam. Ecologisch en 
traditioneel beheer zijn niet gescheiden. De organisatie verandert iedere twee à drie jaar. Op dit 
moment is er niemand verantwoordelijk voor het groenbeheer. Er zijn vijf stadsdelen met een 
coördinator, die geen groendeskundige hoeft te zijn. In het verleden is er wel een beweging geweest 
om eigen personeel bij te scholen in ecologisch beheer, maar toen het concern besloot zoveel 
mogelijk werk uit te besteden zijn al die personen verdwenen. Op dit moment is de structurele 
ecologische aanpak nergens goed vastgelegd. 
Wat Nederland verstaat onder ‘stadsecoloog’ is in Brugge de stadsbioloog3. De stadsbioloog werkt 
binnen de Groendienst, en is het aanspreekpunt voor de Schepen voor natuurbeleid en –beheer. De 
Groendienst werkt met eigen mensen, er wordt niet uitbesteed. Het sectorhoofd van de Groendienst is 
hoofd van de cluster Openbaar Domein, en ook bij de cluster Ruimtelijke Ordening, waaronder de 
stadsontwikkeling zit, werken een paar groene managers. 
Bevoegdheden – Formeel is de enige rol van de Haarlemse stadsecoloog dat de Flora & Fauna Wet 
wordt gehandhaafd. Dat hij daarnaast ook over groenbeheer en ecologisch werk adviseert, is een 
bijproduct, want formeel is er geen verbinding met Groenbeheer. “Maar omdat ik hier al 27 jaar zit, en 
de mensen mij kennen, komen ze toch wel langs”. De adviezen gaan vooral naar collega’s, naar de 
politiek toe gaat het altijd via de leidinggevende. De groenmensen in Haarlem werken niet vanuit 
kennis van ecologie. Het meest belangrijke is het financiële argument, daarna of het in de publieke 
opinie speelt of dat het een wettelijke verplichting is. 
De Brugse stadsbioloog is verantwoordelijk voor alle groen dat meer natuurgericht is, binnen en buiten 
de stad. Hij heeft wekelijks overleg met de schepenen over alle dingen waarover het College die week 
moet beslissen. Daar kan alles gezegd worden, en wordt expertise gerespecteerd. Daarnaast zijn alle 
adviezen die worden uitgebracht voor alle gemeenteraadsleden vrij ter inzage. Zij kunnen via de 
secretarie van de Schepen alles aanvragen, en de Schepen mag dat niet weigeren. Dus daarmee is 
alle informatie op het hoogste niveau bekend, en kan niemand meer informatie of advies negeren. 
Ambitie en realisatie – Haarlem is één van de minst groene gemeenten van Nederland. Het geringe 
groen in de stad wordt nogal intensief voor recreatie gebruikt. Dat leidt tot nogal wat slijtage, en 
betekent dat de ecologie beperkt is tot de grotere gebieden. De meeste objecten zijn te klein en te 
intensief voor het klassieke ecologisch werk. Slechts eenderde van het totale areaal zou ecologisch 
beheerd kunnen worden. “Maar dat is een theoretisch verhaal, want ik ben al acht jaar bezig om het 
maaibeheer minder natuuronvriendelijk te krijgen. Haarlem heeft het gepresteerd, via intensief 
maaien, nu bijna vlindervrij te zijn”. Toch is er wel goede wil om wat er ligt aan groen een wat hogere 

                                                           
3 er is ook een ‘stadsekoloog’ maar die doet wat in Nederland het hoofd Milieudienst doet 

Stelling: 
Het omgeven van huizen zou net zo belangrijk moeten zijn als het bouwen ervan. 
 
Stelling: 
Het ecologisch beheer geeft een meerwaarde aan het groen. Als de langetermijnvisie verdwijnt, 
en de kwaliteit van het groen wordt zichtbaar minder, dan komt er een moment dat het gaat 
verloederen omdat de bevolking er dan ook de waarde niet meer van ziet. 
 
Stelling: 
Ik ben geen voorstander van al dat uitbestede werk. Dan creëer je onverschilligheid, ze kennen 
de situatie niet, ze moeten meters maken, en ze hebben geen last van de gevolgen. En het hoeft 
maar één keer flink fout te gaan, en je bent vijf jaar terug in je ontwikkeling. 
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natuurkwaliteit te geven. Zeker als dat samengaat met water. Als het water, om aan een nationale of 
Europese wet te voldoen, mag uitbreiden, lift het groen daarin mee. 
Brugge heeft binnen de groendienst heel wat bossen en andere natuurterreinen in beheer, en die 
worden uiteraard ecologisch beheerd. Maar dat is veelal in het buitengebied; voor het ecologisch 
beheer van in de stad ingesloten groen is aandacht, maar men is nog een beetje in het aftaststadium. 
Sinds een paar jaar is er verjonging in het personeelsbestand. Met het oude personeel was ecologisch 
beheer niet mogelijk. De nieuwe mensen hebben daar duidelijk aandacht voor en volgen ook een stuk 
opleiding in die richting. Veel van de groene gebieden op het grondgebied van de stad wachten nog 
steeds op een serieuze planologische erkenning. En op de expliciete aanduiding of opname in de 
ruimtelijke beleidsplannen als waardevol natuurgebied.  
 

3.4 Tussenbalans 
Grote steden: 
Amsterdam heeft met de stadsecologie weinig problemen. De stadsecologen zitten op een invloedrijke 
positie binnen het ambtelijk apparaat en worden gesteund door het College. Daar waar iets niet van 
de grond komt, kan dat worden geweten aan het feit dat de stadsdelen autonoom zijn, en de 
stadsecologen dus te weinig grip hebben op inrichting en beheer. 
Rotterdam mist de regie. Er zijn wel veel mensen die zich, op enig niveau, met ecologie in de stad 
bezighouden, maar allemaal op een dusdanig afgeperkt terrein dat overleg nauwelijks plaatsvindt. 
Ook hier zijn de stadsdelen veel te autonoom. Er is eigenlijk maar één ‘waakhond’, op het 
ingenieursbureau, maar die kan alleen ingrijpen, en dan nog alleen met juridische argumenten, als iets 
werkelijk misloopt. Weliswaar is hij een centraal figuur, maar hij zit niet op een positie waarin 
initiatieven kunnen worden genomen. Onschadelijk dus, en op deze manier is het niet zo erg moeilijk 
om, als dat zo uitkomt, het groenbeleid in de marge te drukken. 
Utrecht zit daar een beetje tussenin. De stadsecologen zitten bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en 
hebben regelmatig contact met Stadswerken, die het beheer doet. Het grootste probleem van Utrecht 
is dat het geen ambitie heeft. Als verdediging wordt aangevoerd dat de stad door wegen en kanalen 
van de buitenwereld is afgesloten en geen grote ecologische structuren lijkt te doorbreken. Het gebrek 
aan ambitie uit zich in het genoegen nemen met gebruiks- en belevingsgroen, het maaien op 
beeldbestek en het jaren laten voortduren van een structurele onderbezetting (die overigens hoger is 
dan die in Den Haag!) in de sectie Ecologie. 
 
Succes- en faal-factoren, lessen uit de overige steden: 
De overige steden zijn allemaal te klein om een staf van stadsecologen te kunnen opzetten. Daardoor 
zijn de factoren die het verschil tussen falen en succes bepalen geïsoleerd en uitvergroot. 
De succes-factoren in volgorde van belang zijn: groene ambitie van de stad, invloed op en contact met 
zowel stadsontwikkeling als stadsbeheer, een actueel groenbeleidsplan, contact met de wethouder en 
ten slotte contact met de bevolking. De faal-factoren in volgorde van ernst zijn: isolatie van de ecolo-
gisch medewerker, onderbezetting, groenbeleid op uitsluitend juridische argumenten, groenbeleid als 
sluitpost 
 

Stelling: 
Vormgevers zijn nog steeds tamelijk traditioneel: ze kijken in de zonering van het groen minder naar 
de mate van natuurlijkheid, maar veel meer naar mooi en lelijk. Dan merk je toch dat er bij de 
kaderstelling en de toetsing van plannen iemand met een ecologische blik mee moet kijken. 
 
Stelling: 
De ecologische factor heeft natuurlijk een betekenis voor de natuur, en dat vinden wij erg belangrijk. 
Maar bij het bestuur is het argument dat dit belangrijk is voor de bevolking doorslaggevend: men 
komt er wandelen, vrije tijd doorbrengen. Dat vinden zij erg belangrijk, daarin wil men investeren. 
 
Stelling: 
Nieuwe projecten, ook voor natuur, hebben pas op lange termijn enige invloed. Niet goed beheren 
van wat er is, geeft ogenblikkelijk verlies. Voor de ecologie is beheer belangrijker dan nieuwbouw. 
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3.5 Referentiesteden 
 
Arnhem: 
De stadsecoloog in de organisatie - De stadsecoloog is aangesteld als beleidsadviseur bij 
Stadsbeheer. Ze is daarmee de voorpost van de gemeente wat het groen betreft. Ze heeft een 
assistent, waarmee ze de taken heeft verdeeld. 
Bevoegdheden – Voorstellen en beheren van het groenfonds, dat is de bewaking van een stuk groene 
kwaliteit. Daarnaast is vastgelegd dat ze inbreng hebben in projecten bij stadsontwikkeling. Daarmee 
is het mogelijk door alle lagen heen te kijken. En ten slotte zijn ze ontheffinghouder namens de 
gemeente voor de Flora & Fauna Wet. Op deze manier hebben ze een behoorlijke vinger in de pap 
als er projecten draaien, onafhankelijk of ze van Stadsbeheer of van Stadsontwikkeling komen. En als 
mogelijkheden zich voordoen kan er initiatief worden genomen als vakinhoudelijke inbreng, zonder 
eerst bij de chef langs te moeten. 
Invloed op het groenbeleid – Het groenbeleid van de gemeente is het op basisniveau krijgen en hou-
den van het beheer van de buitenruimte. In de wijken is daarmee voor de natuur een stap teruggezet, 
maar in de grotere groenstructuren wordt de zonering daardoor harder, beter te onderbouwen. Het 
beheer is nu technisch vertaald en vastgelegd in bestekken, omdat de uitvoering is uitbesteed, en 
wordt regelmatig geëvalueerd en herzien op basis van informatie van bewoners. 
Overige opmerkingen – Waar de stadsecoloog moet zitten is afhankelijk van hoe je beheerorganisatie 
in elkaar zit. Hij moet daar zitten waar de beslissingen worden genomen. Belangrijkste is dat hij 
herkenbaar en aanspreekbaar is, voor burgers en vooral voor andere diensten. 
Om groenkwaliteit in de stad verder te ontwikkelen moet met name meer capaciteit worden ingezet 
om de intrinsieke kwaliteiten goed vast te leggen. En dan heb je het zowel over landschaps- als 
ecologische kwaliteiten. 
 

. 
 
Amersfoort: 
De stadsecoloog in de organisatie – De stadsecoloog is aangesteld als adviseur milieu bij de 
hoofdafdeling Stedelijk beheer, en heeft een functieomschrijving met daarin hoofdlijnen van aandacht: 
behouden en versterken van de ecologische kwaliteit, EHS, contacten met burgers, enzovoort. Ze 
heeft een assistent, maar niet zodanig dat ze daarop kan terugvallen. Ze voelt zich daarmee 
kwetsbaar. De afdeling Milieu zit tussen de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en de afdeling Beheer in. 
Bevoegdheden – De stadsecoloog heeft een regiefunctie tussen ontwerp, ruimtelijke ontwikkeling, 
milieu, beheer en de wijkopzichters. Ze is het gemeentelijk aanspreekpunt voor natuur in de stad, en 
behartigt de belangen voor natuur en landschap in de stad en in het buitengebied. Vanuit die 
bevoegdheid kan aandacht worden gevraagd voor aanvulling van de groenverbindingen als nieuwe 
mogelijkheden zich aandienen. Voor herinrichtingen en nieuwe ontwikkelingen bepaalt ze de 
streefbeelden en schrijft daar een beheerplan bij. 
Invloed op het groenbeleid – Het bundelen van groene krachten, provincie, waterschap en natuurbe-
schermende organisaties, voor groenprojecten in de stad. In besprekingen over beheer en ontwikke-
ling is de stadsecoloog feitendeskundige: hoe staat het ermee, hoe is de ecologische kwaliteit, waar 
zitten de hotspots, waar kunnen we wat aanleggen en waar niet. 

Stelling: 
Zorg voor rust door voldoende en constante personele bezetting. Onderbezetting en stress leidt tot 
wisseling, en als je veel wisseling hebt dan slijt een stuk kennis, enthousiasme en 
vasthoudendheid van wat je ooit begonnen bent. 
 
Stelling: 
Als je groen hebt, dan kun je je als stad niet permitteren daar te weinig aandacht aan te geven. 
Het maakt deel uit van het leven, van het beeld, van het beleid van een stad. Als je dat niet in de 
gaten houdt dan zal dat, niet in de eerste jaren, maar op den duur zeker problemen geven, die je 
dan niet meer kunt oplossen. Het is een deel van een groen geweten, en daarvan moet de 
stadsecoloog de verwoording zijn. 
 
Stelling: 
Een stadsecoloog moet in een meedenkende rol zitten, niet in een toetsende rol, want dan ben je 
altijd lastig en te laat. 
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Overige opmerkingen – Het sleutelwoord is ‘samen’; als je samen dingen doet dan maak je duurzame 
dingen. Dat geldt voor overheidsniveau, met provincie en waterschap, dat geldt voor burgers, en dat 
geldt ook voor bedrijven 
Cruciaal was dat sinds de 60-er jaren een ecoloog en ook collega’s bij Ruimtelijke Ontwikkeling al in 
een heel vroeg stadium hebben nagedacht over structuren in de stad. Op het moment dat ik in dienst 
kwam, was het heel gewoon dat je als ecologie aan tafel zat. En dat is vaak het belangrijkste. Als 
iemand dat al voor je veroverd heeft, moet je het vervolgens natuurlijk wel weten vast te houden… 
 

 
Zwolle: 
De stadsecoloog in de organisatie – De stadsecoloog is aangesteld als senior adviseur 
Landschapsecologie bij het Expertisecentrum Stad & Land. Dat is een zuiver adviserende, maar 
onafhankelijke eenheid binnen de gemeente. Hij werkt in opdracht van andere diensten, zowel de 
ontwikkeldienst als de beheersdienst, samen met een assistent waarmee hij de taken verdeeld heeft. 
Binnen de dienst waaraan advies wordt uitgebracht zitten groene mensen, als voelhoorn voor het 
Expertisecentrum en als landingsbaan van het uitgebrachte advies 
Bevoegdheden – De stadsecoloog brengt binnen de kaders van het vastgestelde beleid bindend 
advies uit in de ontwikkeling van de stad, nieuwe woon- en werkgebieden, en hoe je daar ecologie in 
kunt verankeren. En anders omgaan met water, infiltratie van regenwater, hoe scheid je schoon en 
vuil water, hoe ga je om met landbouw- en stedelijk water. Zijn collega op het centrum richt zich meer 
op wijkzaken (beheer) 
Invloed op het groenbeleid – Zwolle heeft volgens de stadsecoloog een heel goed beleid. Er is 
opgeschreven wat wordt voorgestaan en wat wordt gedaan. Dat is ook in de hele organisatie goed 
bekend, en er wordt door de hele organisatie heen rekening mee gehouden. In het groenbeleid is het 
groen verdeeld in drie zones, het natuurgroen, het gebruiksgroen en het beeldgroen. Die laatste twee 
zitten in de woonomgeving, maar het natuurgroen is de hoofdmoot, ongeveer 50%. In andere steden 
is het ecologisch beheer het speciaal beheer, en het ‘gewone’ beheer is traditioneel. Dat is in Zwolle 
omgedraaid. De ecologische beheer is onze standaard. De mensen komen af op de ecologische 
naam die Zwolle inmiddels heeft. Die bloeiende bermen van Zwolle zijn een visitekaartje van de stad. 
Overige opmerkingen – Het kan nog beter, maar dan moeten twee dingen worden bijgesteld: nog 
beter weten waar wat zit, monitoren en inventariseren, zodat er in allerlei omstandigheden rekening 
mee kan worden gehouden, en het sluipend achteruitgaan, de erosie van bestaande waarden (als 
voorbeeld wordt de hondenpoep-problematiek genoemd), een halt wordt toegeroepen. 
De stadsecoloog heeft in de loop der tijd altijd groen of natuur in zijn functionele titel gehad. Die 
functionele titel hoeft dus niet per se stadsecoloog te zijn, maar als informele titel is die wel erg 
handig. In de wandelgangen wordt daar vaak zo naar gerefereerd, en zo’n toevoeging maakt de 
persoon die gaat over natuur in de stad wel heel makkelijk vindbaar. 
 

Stelling: 
We hebben de laatste jaren steun in de rug gekregen door de vernieuwde, Europese wetgeving. 
En ik ben daar ambivalent over. Aan de ene kant wordt je daardoor sneller betrokken, mensen 
zijn een beetje bang geworden, maar aan de andere kant gaat het positieve er wel een beetje af. 
Ecologie wordt als hinderlijk gezien. Ik weet niet of ik met de wet in de hand de ecologie in de 
stad zou willen bevorderen. 
 
Stelling: 
Als ecologie moet je er heel erg voor waken dat je niet in de hoek van de bewijslast wordt 
geduwd. De ecologie moet dan met het bewijs komen waarom iets niet kan, maar omdraaien 
doen ze het nooit. 
 
Stelling: 
Groen is een onderwerp, zeker in een groeiende stad, dat steeds meer functies krijgt toebedeeld: 
gezondheid, bewegen, natuurspeelplekken, kortom alles waar wij gelukkig van moeten worden, 
gebeurt daar. En daar heb je extra expertise en menskracht voor nodig, om ervoor te zorgen dat 
dat ook allemaal samen gaat. 
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Groningen: 
De stadsecoloog in de organisatie – De stadsecoloog heeft bewust gekozen voor een positie binnen 
de Dienst Ruimtelijke Ordening. Daarnaast zitten er één stadsecoloog en een beleidsmedewerker bij 
stadsbeheer, twee mensen bij het ingenieursbureau en twee mensen bij uitvoerende diensten van 
Stadsbeheer. Er is een ecobeleidsoverleg met mensen van Stadbeheer, het Ingenieursbureau en de 
afdeling Ruimtelijke Plannen, die als een soort adjudanten voor hun eigen afdeling mee doen aan het 
overleg hoe ecologie handen en voeten zou moeten krijgen. 
Bevoegdheden – De stadsecoloog houdt zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe dingen, die 
vervolgens door de organisatie heen naar het uitvoeringsniveau zakken. Samen met waterschap en 
waterbedrijf is een projectorganisatie opgericht dat heeft geleid tot een waterplan met waterfuncties, 
waarin natuurwater binnen de stad een eigen functie is. “Dus daar heb ik mijn natuurverhaal in het 
water gestopt en dat drijft”. De stadsecoloog zit elke veertien dagen met de wethouder aan tafel en 
daar mag alles gezegd worden.  
Invloed op het groenbeleid – De SEHS heeft altijd al, vanaf het begin, een soort planologische 
bescherming gehad. Misschien is dat wel uniek. In het nieuwe Groenstructuurplan wordt een basis 
groenstructuur onderscheiden, dat is de hoofdgroenstructuur van Groningen, en daar zullen dezelfde 
regels gaan gelden als in de SEHS: compensatie van het groen, en als dat niet lukt, moet er gewoon 
betaald worden. Vorig jaar is een ‘gedragscode bestendig beheer’ vastgesteld omdat de basis goed 
verzekerd moet blijven. 
Stadsbeheer wordt gedwongen om beheerplannen te maken, omdat het ecologisch beheer alleen 
maar via beheerplannen uitgevoerd mocht worden. Mede onder invloed van die SEHS is ook 
geleidelijk aan bij Stadsbeheer het gevoel ontstaan dat ze hun eigen broek moesten ophouden. Er is 
een ecologisch beleidsmedewerker aangesteld. Momenteel, met de gedragscode als stok achter de 
deur, zit een behoorlijk contingent op cursus. Anders mogen ze straks de uitvoering niet doen. 
Overige opmerkingen – “Ik ben bij de Dienst Ruimtelijke Ordening in dat ontwikkelingstraject gestapt. 
En daar heb ik geen spijt van. En ik zie vaker mensen stranden in beheer en uitvoering. Je moet 
natuurlijk allebei doen, maar volgens mij moet je beginnen met het ontwikkelen van een visie en die 
vervolgens uitwerken naar de praktijk”. 
Groningen heeft de ambitie om één van de duurzame steden van Nederland te worden. Ecologie, en 
wat breder geformuleerd leefomgevingsbeleid, speelt daar een belangrijke rol in. Stadsparken die 
vroeger op de rand van de stad lagen zijn nu door woonwijken ingesloten. Daar moeten de verbindin-
gen met het landschap feitelijk in stand worden gehouden om te voorkomen dat zo’n stadspark 
afgesloten raakt van zijn brongebied. De kerngebieden van de stedelijke ecologische structuur zullen 
eens per vijf jaar worden gemonitoord. Daarvoor moet worden bepaald waar de relaties met de 
landschappen liggen. Op basis daarvan zullen doelsoorten worden aangewezen, die worden gebruikt 
om beheerdoelen te maken, die weer de basis vormen waarop beheerplannen geschreven worden. 
 

Stelling: 
Stadsecologie wordt aan de ene kant steeds belangrijker, omdat er meer stad komt en de behoefte 
aan leefbare steden steeds groter wordt, ook vanuit gezondheids- en milieuaspecten. En aan de 
andere kant kan het zo zijn dat we ons overbodig gaan maken omdat iedereen het gewoon gaat 
vinden. 
 
Stelling: 
Het heeft zijn tijd nodig, we kunnen alles maken, behalve ouderdom. Dus gebruik de stabiliteit en denk 
na over stevige structuren waar je aan kunt bouwen. 
 
Stelling: 
Als je een compacte stad leefbaar wilt houden dan zul je veel aandacht moeten besteden aan het 
groen in die compacte stad. Als je wilt vasthouden aan de compacte stad, dan zit daar één op één 
aan vast dat de landschappen rond de stad beschermd zullen moeten worden. 
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Stelling: 
Stadsecologie moet een stevige positie krijgen in het duurzaamheidsbeleid. In de komende jaren 
moeten daar een aantal dingen ontwikkeld worden die de integraliteit, de verbreding van het 
stadsecologisch beleid kunnen realiseren. Zodat het op een gegeven moment naadloos verdwijnt, 
integraal opgenomen in randvoorwaarde-pakketten en uitvoering. En dan gaat het ‘vanzelf’. 
 
Stelling: 
We moeten met het leefmilieu heel hard aan het werk om binnen het stedelijk gebied meer kwaliteit 
te realiseren. Van bovenaf sturen helpt niet omdat geen stad gelijk is, dus je moet toch altijd 
iemand hebben die lokaal weet hoe de zaak in elkaar zit en het op de eigen adat kan aansturen. 
En dat betekent dat in iedere stad er op dat gebied, water-groen-ecologie, iemand moet komen, die 
met verstand van zaken potten kan breken. 
 
Stelling: 
Grote steden moeten een voorbeeld stellen, en kunnen het ruimtebeleid een ecologische 
ontwikkeling meegeven. De ecologie moet in het dagelijks leven, en dus zeker in het stedelijk 
beleid, worden geïntegreerd. 

. 
 
Breda: 
De stadsecoloog in de organisatie – De stadsecoloog zit op de Directie Buitenruimte afdeling 
Technisch en Maatschappelijk Beheer. Hij zit daar tussen beleid en beheer in. Bij de directie 
Buitenruimte zitten meer ecologen (2,2 fte), en bij Milieu zit ook een ecoloog. Bij Ruimtelijke Ordening 
zit een eco-landschapsarchitect 
Bevoegdheden – De stadsecoloog stuurt op basis van een door de gemeenteraad vastgestelde 
Ecologische Groenstructuur het ecologisch beheer aan. Het Elementplan Ecologische Groenstructuur 
is een soort verfijningsfase van het ecologisch beheer. Alle opdrachten worden, ongeacht of ze intern 
of extern worden uitgegeven, volgens een bestek uitgezet, dat jaarlijks kan worden bijgesteld. 
De Directie Buitenruimte stuurt niet alleen het ecologisch beheer aan, maar neemt ook kleinschalige 
inrichtingsmaatregelen binnen de Ecologische Groenstructuur, en geeft ecologisch advies aan de 
afdeling Plannen. 
Omdat zaken goed zijn vastgelegd kan worden uitgelegd wat waar gedaan wordt en waarom, als de 
politiek met een kritisch oog naar het ecologisch beheer kijkt. Binnen de afdeling Uitvoering zijn een 
aantal specialistische ploegen in het leven geroepen: een ecoploeg, twee bomenploegen en een 
parkenploeg. Daarnaast wordt er gekarteerd op de eigen terreinen om biodiversiteit in beeld te 
brengen en om beheer bij te stellen. Bij elkaar wordt een goede 700ha ecologisch beheerd, dat is 
meer dan de helft van het totaal aan groen. 
Invloed op het groenbeleid – De wegbermen is bulkbeheer, dat wordt uitbesteed aan een aannemer. 
Die doet ook de minder kwetsbare graslanden in natuurgebiedjes. Het snoei- en hakbeheer en de 
kwetsbare graslandjes doet de gemeente zelf, met een ecoploeg van een man of vijf a zes. Die 
tweedeling bulkwerk – maatwerk snijdt hout. De mensen van die ecoploeg, die nu dat specialistische 
werk doen, weten precies waarom ze dat doen en zijn daar trots op. Ze doen het graag en kunnen dat 
ook uitleggen aan mensen. 
Overige opmerkingen – Waar de stadsecoloog moet zitten hangt af van de fase waarin je als 
gemeente zit. In het begin is het belangrijk dat er de grote lijnen worden neergezet. Maar uiteindelijk is 
het het beste dat er op alle belangrijke poten van de gemeente een ecoloog zit, en dat die heel goed 
contact met elkaar houden. 
 
Eindhoven: 
De stadsecoloog in de organisatie – De stadsecoloog zit bij Stadsontwikkeling die is samengevoegd 
tot de dienst Stadsontwikkeling en –beheer (SOB). De dienst is verdeeld volgens een sectormodel en 
werkt in projectenlijnen: beginnende met Strategie, waar thematisch beleid, projectinitiatieven, 
financiële en ruimtelijke kaders worden gemaakt. Vervolgens de sector Planontwikkeling en de sector 
Realisatie. De afdeling Beheer hangt daar een beetje naast, en die wordt in de loop der jaren steeds 
meer betrokken in dat proces wat die projecten doorloopt. De beheerders van de groenbudgetten 
zitten bij SOB, het werk zelf is buitenshuis geregeld. 
Bevoegdheden – De dienst richt zich geheel op het uitvoeren van projecten, aannemen van 
initiatieven, ontwerpen van groen, en als het even kan ook nog van ecologie. De ecoloog zit bij de 
ontwikkeling van alle plannen - groen en anti-groen - om daar een groene draai aan te geven. 
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Daarmee heeft hij wel goede contacten met (bijvoorbeeld) het Waterschap, maar hij heeft niet zoveel 
grip op het beheer. Dat de beide groenbeheerders heel ecologisch gericht zijn, ‘is meer geluk dan 
wijsheid’. 
Invloed op het groenbeleid – In Eindhoven is een Groenbeleidsplan, waarin stadsbreed iedere 
vierkante meter van Eindhoven een bepaalde kleur heeft. Per kleur is op hoofdlijn vastgelegd wat de 
groenambitie is voor dat gebied. Vanuit het Groenbeleidsplan is een map kaarten gemaakt van het 
structurele groen in de stad. Dat besef is breed doorgedrongen, ook bij de ontwerpers van de dienst 
SOB. Die beseffen zich dat ze geen natuurwaarden mogen vernielen. En misschien ook wel iets leuks 
bedenken voor de natuur. 
Overige opmerkingen – Het Groenbeleidsplan blijkt in de praktijk heel belangrijk te zijn om iedereen in 
de gemeente ‘bij de les te houden’ en duidelijk te maken: hier hebben we een cultuurhistorisch 
waardevol landschap. Daar willen we geen extra paden door de kavels, want die liggen zo vast sinds 
de Middeleeuwen. 
Van essentieel belang in ecologisch groenbeheer is om te beginnen in die gebieden waar dergelijk 
beheer thuishoort. Verspil niet teveel tijd, geld en mankracht aan het behoud van ecologische 
waarden in bijvoorbeeld een klein geïsoleerd stadswandelparkje. 
 

 

3.6 Antwoorden op Specifieke Vragen 
 
Waar moet de stadsecoloog idealiter zitten?  
a. stadsbeheer 
b. stadsontwikkeling  
c. ingenieursbureau 
d. extern bureau / verzelfstandigde gemeentelijke dienst 
e. anders, nl 
 
 Voorkeur Totaal 
Stadsbeheer (DSB)  - 
Stadsontwikkeling (DSO) II 2 
Ingenieursbureau (IB)  - 
DSB + DSO IIIII III 8 
DSB + IB III 3 
DSO + IB  - 
DSB + DSO + IB IIIII I 6 
Hoofd op DSB + SO  - 
Hoofd op DSB + IB  - 
Hoofd op DSB + DSO + IB  - 
Hoofd op DSO + SB IIII 4 
Hoofd op DSO + IB II 2 
Hoofd op DSO + DSB + IB IIII 4 
Onafhankelijk ‘college’ III 3 

Stelling: 
Je kunt alleen maar ongevraagd adviseren als je een jaarbudget hebt waarbinnen je daarvoor onder-
zoek kunt doen. Als je alleen op opdrachtbasis moet werken, dan mis je teveel ongevraagd advies en 
niet-projectgericht onderzoek. Op het moment dat je informatie nodig hebt is het te laat om het te 
verzamelen. Projectmatig werken, zoals iedereen doet, komt pas met die vraag als hij het nodig heeft. 
 
Stelling: 
In wezen hebben stadsecoloog en stadsarchitect dezelfde bevoegdheden, namelijk kunnen opkomen 
tegen een bepaalde niet gewenste situatie. Maar als de ecoloog die bevoegdheid gebruikt wordt dat 
direct ter discussie gesteld, als de stadsarchitect zoiets zegt dan is dat kennelijk zo.  
 
Stelling: 
De natuur is toch nooit te stoppen. Maar om die te sturen, en de wet te volgen, heb je bepaalde 
vakkennis nodig. Heb je die niet in huis dan moet je het inkopen, en dat is voor een grote gemeente 
een stuk duurder dan het zelf in huis te halen. 
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Slechts twee referenten vonden een enkele plek voor een stadsecoloog voldoende, en dan nog alleen 
als die plek bij Stadsontwikkeling zou liggen. Drie referenten spraken een lichte voorkeur uit voor het 
model aan de andere kant: een onafhankelijk adviescollege, als paraplu over de diensten. Alle 
anderen zoeken naar de combinatie van de diensten: twee vonden dat de kennis moest zitten bij 
Stadsontwikkeling en het Ingenieursbureau, drie zochten de combinatie van Stadsbeheer en 
Ingenieursbureau. Tien gingen er voor de combinatie van alledrie de diensten Stadsontwikkeling, 
Stadsbeheer en Ingenieursbureau, waarbij er vier aangaven dat Stadsontwikkeling daarbij de leiding 
moest hebben. Twaalf kozen voor de combinatie van Stadsontwikkeling en Stadsbeheer, waarbij er 
eveneens vier aangaven dat Stadsontwikkeling daarbij het voortouw moest krijgen. 
 
Hoe is de verhouding met (de gemeentelijke) Natuur- en Milieu Educatie? 
 
verhouding score 
Prima, maak gebruik van ze 7 
Prima, regelmatig contact 5 
Goed, af en toe contact 7 
Niet – werkterrein te verschillend 9 
 
Desgevraagd gaf minder dan de helft van de referenten aan dat de contacten met kinderboerderijen / 
NME prima zijn, dat het een wederzijdse bron van informatie is en dat langs die weg het contact met 
de bevolking wordt vergemakkelijkt. Het is opmerkelijk dat in die groep met name de meer succesvolle 
ecologen zitten (b.v. Beverwijk, Gouda, Amersfoort), terwijl daar waar het (nog) minder goed gaat (b.v. 
Haarlem, Rotterdam, Noordwijk) het contact met NME minimaal is. Hoe dat verband ligt is uiteraard 
niet direct af te leiden (het kan slecht gaan met de stadsecologie en daarom is er geen ruimte voor 
contact, of er is geen contact en mede daarom gaat het slecht met de stadsecologie, of het kan zijn 
dat de stadsecologie en NME door dezelfde factor worden tegengewerkt, of misschien nog wel een 
andere variant). Maar in ieder geval is het een factor die tot nadenken stemt. 
 
Argumenten advies Den Haag  
 
argument score 
Team 3 ecologen verdeeld bij DSB, DSO en IB 7 
Titel/profilering stadsecoloog belangrijk voor herkenbaarheid/bereikbaarheid 7 
Leg groenstructuur vast en bescherm die dmv een krachtig stadsecoloog 7 
Twee typen stadsecoloog: beleid maken en veldkennis verzamelen  4 
Bureau, centrum of informatiepunt Stadsnatuur: ecoloog beheert biodiversiteitgegevens 3 
Stadsecoloog verplicht bij ieder plan raadplegen voor beheerparagraaf 3 
Ecologisch beheer in eigen hand, aangestuurd door stadsecoloog 3 
Gevraagd en ongevraagd advies 3 
Ecologie Bewust maken/worden van de organisatie 2 
Ruime personele bezetting 2 
Senior ecoloog bij RO 1 
 
De laatste vraag van het interview was steeds of de betreffende persoon nog een praktisch advies 
had voor de gemeente Den Haag. Naast heel veel in algemene termen gestelde adviezen (b.v. 
“Behoud en versterk je groenwaarden”) waren er ook een aantal praktische aanwijzingen, die door 
verschillende referenten werden genoemd. De drie adviezen die het vaakst genoemd werden, waren 
• Stel een team samen van stadsecologen uit de drie diensten DSB, DSO en IB. Deze drie 

samenwerkende stadsecologen maken gebruik van de faciliteiten van die drie diensten. “Dat zou 
een ijzersterke combinatie zijn, omdat je dan niet alleen de taken en verantwoordelijkheden 
verdeelt, maar tevens de bedrijfsculturen van die drie diensten kunt combineren in zo’n team van 
stadsecologen”. 

• Zorg dat een herkenbaar iemand zich profileert, in ieder geval naar buiten toe, als stadsecoloog. 
Hoe het intern genoemd wordt is bijzaak. “Je geeft daarmee aan dat je het als stad belangrijk 
vindt, net als bijvoorbeeld archeologie. En je zorgt voor bestuur en bevolking dat ze een 
herkenbaar aanspreekpunt hebben”. 

• Het Ecologieplan van de gemeente, de Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur, of hoe die 
groenblauwe structuur ook heet, is een meerwaarde van de stad. “De groenstructuur van Den 
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Haag is vanouds uniek, en om dat zo te houden en vanwege de toenemende druk op het groen is 
een krachtig figuur nodig, die weet wat er nodig is en wat er mogelijk is”. En “daarmee geef je 
tevens aan dat je groenbeheer in de stad serieus neemt, dat je kritiek aandurft en dat je het een 
plek wilt geven. Daarmee keur je het ook goed dat iets op basis van natuurwaarde veranderd 
wordt of zelf niet doorgaat”.  

 
 
 
 

Stelling: 
De natuurverenigingen denken dat de stadsecologen een hiërarchisch grotere rol hebben om dingen te 
voorkomen. Maar we hebben alleen een adviserende rol, en geen gezag. 
 
Stelling: 
De dienst Stedenbouw heeft de verantwoordelijkheid om de stad leefbaar te maken voor iedereen die 
daar leeft, en dat zijn dus ook beesten. Die werken misschien tegen een niet belastbaar salaris, maar 
werken doen ze ook, en ze hebben ook een gezin te onderhouden. 
 
Stelling: 
Ecologisch beheer is een ander type beheer dan het gewoon beheer. Het is echt een aparte tak van 
sport, en het ziet er heel anders uit. Maar er staat 50.000 man publiek om je heen te kijken, en je bent 
gewoon in de stad. Dus moet je daar ook de randjes knippen, het pad vegen, troep opruimen. Een 
heleboel dingen zijn hetzelfde als in het traditioneel onderhoud. Ecologisch beheer moet je doen in 
gebieden die mensen snappen als natuurgebied: je wijst bijzondere gebiedjes aan waar je bijzondere 
dingen gaat doen. 
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

4.1 Conclusies 
Den Haag heeft het imago van ‘Groene stad aan zee’. Den Haag is een grote stad met groene 
gebieden en een speciale verantwoordelijkheid ten opzichte van Natura 2000 gebieden. Gevoegd bij 
de ambitie om zich als aantrekkelijke, internationale ‘Wereldstad aan zee’ te profileren, ligt het voor de 
hand dat de gemeente Den Haag het groene karakter koestert, de groenambities opschroeft en deze 
ook waarmaakt. Het realiseren van groene ambities kan wel eens van doorslaggevende betekenis zijn 
voor bedrijven en bewoners om in Den Haag te blijven of zich te vestigen.  
 
Op dit moment zijn alle faalfactoren, die in de tussenbalans (3.4) zijn genoemd, op Den Haag van 
toepassing, en zijn de succesfactoren op één na niet op Den Haag van toepassing. Het actualiseren 
van het Groenbeleidsplan vormt de uitzondering hierop. 
 
Uit de gesprekken met vertegenwoordigers van referentiesteden is duidelijk geworden dat zij allen een 
aantal factoren gemeen hadden. In de eerste plaats een illustere voorganger die al in een vroeg 
stadium de stedelijke ecologie op de kaart had gezet. In de tweede plaats een collegewisselings-
bestendig groenplan, dat niet alleen vastlegt wat er aan groenbeleid in de stad aanwezig is, maar dat 
ook, met name onder de ambtenaren, bekend is en wordt nageleefd. En ten derde een stadsecoloog 
die op een dusdanige plek is geplaatst dat hij tot het hart van het beleid kan doordringen, en in een 
vroeg stadium in ieder plan kan meedenken. Die eerste factor heeft Den Haag ook, die tweede en 
derde factor verdienen verbetering. 
 
Vele steden klagen over een onderbezetting, terwijl de relatieve bezetting zelfs groter is dan die in 
Den Haag. De voornaamste reden voor de klacht is, dat naast de stress die onderbezetting oplevert er 
ook onder de sectie ecologie geen taakverdeling tussen planologie, beheer en communicatie kan 
worden gemaakt en ook dat de bereikbaarheid daardoor onvoldoende is.  
 

4.2 Aanbevelingen 
• Onderscheidt stadsecologen in beleidsecologen en inventarisatie (veld) ecologen 
• Minimaal een fulltime ecoloog op alle vier de gebieden: planning en beleidsontwikkeling, inrichting 

en uitvoering, onderhoud en beheer, inventarisatie en terreinkennis, eerlijk verdeeld over DSB, 
DSO en IB. 

• Zorg voor zichtbaarheid van de stadsecoloog voor publiek, gemeentelijke diensten en politiek 
• Zorg voor een structuur van dienstoverlappend contact tussen ecologen 
• Zorg voor een geregeld, hoogfrequent overleg met de verantwoordelijke wethouder(s) 
• Maak alle adviezen van de stadsecologen openbaar, in ieder geval voor de Gemeenteraad 
• Stuur het ecologisch beleid en beheer centraal aan 
• Houd het beheer van kwetsbare gebieden in eigen hand, met behulp van speciaal daarvoor 

opgeleide ecologisch beheerders, een ecoploeg die in de hele stad kan werken 
• Leg de groene ambitie van een groene levende (wereld)stad, in samenspraak met de bevolking, in 

beton gegoten vast. En maak die toetsbaar, b.v. door toe te treden tot Countdown 2010 

 

Tip: 
In  Rotterdam gaat het echt kleinschalige onderhoudswerk voor het overgrote deel naar een stichting 
Landschapsonderhoud, een werkgelegenheidsstichting vergelijkbaar met Omnigroen. Die hebben 
zich “gespecialiseerd in handmatig beheerswerk in moeilijk begaanbaar terrein”.  
Die zijn goed, want de mensen zijn speciaal voor die taak geselecteerd en opgeleid 
Ze zijn enthousiast, maar heel voorzichtig 
Ze hebben de tijd en ze nemen de tijd 
Ze zijn lokaal (dus altijd direct beschikbaar),  
…en ze zijn relatief heel goed te betalen 
 
Een Haagse variant is zeker denkbaar 
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4.3 Profiel van een Haagse stadsecoloog 
Uit dit onderzoek komt de suggestie naar voren dat, naast de bestaande stadsecoloog bij DSB, moet 
worden gezocht naar een: 
 
- adviseur van de wethouder om serieuze aandacht te geven aan de wensen van de Gemeenteraad 

wat betreft de ecologie in de stad; 
- positie in de hoek van de Ruimtelijke Ordening; 
- iemand die voldoende speelruimte krijgt, en die diplomatiek, en met gevoel voor bestuurlijke 

verhoudingen ecologie met flair kan neerzetten en doorzetten; 
- iemand die structuurniveau kan vertalen naar beleidsniveau, en vice versa; 
- iemand die als vraagbaak en waakhond over ecologie in de stad kan fungeren, binnen zijn dienst; 
- iemand die de samenwerking met ecologen in andere diensten vorm en uitvoering kan geven; 
- iemand die het gezicht van de ecologie naar buiten vorm kan geven; 
 
Ook op het ingenieursbureau is ecologische kennis wenselijk. Of deze ook de titel stadsecoloog moet 
hebben, daarover kan men van mening verschillen. In het hieronder staande model hebben we dat 
voor het gemak maar wel gedaan. 

 

4.4 Het aanbevolen model 
Voor de Haagse situatie is, gebaseerd op het onderzoek, het volgende model denkbaar: 
 
- ten minste één (hoofd)stadsecoloog op alledrie de diensten Stadsbeheer, Stadsontwikkeling en 

Ingenieursbureau 
- daarnaast één (stads)ecoloog (bijvoorbeeld bij Stadsbeheer) met als voornaamste taak het 

beheren en uitbreiden van het gegevensbestand betreffende flora en fauna in de stad  
- de drie (of vier) stadsecologen werken nauw samen, en in dat overleg vertegenwoordigen zij ieder 

de dienst waaruit zij afkomstig zijn.  
- uit dit overleg vloeit voort dat waar zij naar buiten treden, zij met één mond spreken. 
 
De stadsecoloog van Stadsbeheer heeft als taak 
- het aansturen van drie ecologische groenbeheerders voor de drie grote groene 

gebieden/verbindingen:  
1. Solleveld-Westduinpark-Bosjes van Poot-Meer en Bos-Haagse Beek-Bosjes van Pex-

Wapendal 
2. De groene verbinding langs Ockenburgstraat-Lozerlaan-Erasmusweg-Rijner Watering 
3. De keggen vanuit de Oostduinen / het CityDuinpark 

- het aansturen van de ecologie in het groenbeheer van de 8 stadsdelen 
- het aansturen van een stadbreed opererende ecoploeg voor de kwetsbare eco-gebieden 
De stadsecoloog van Stadsbeheer zal vooral naar buiten treden in de richting van het publiek, en 
moet vandaaruit ook gemakkelijk herkenbaar/bereikbaar zijn. 
Deze stadsecoloog heeft bij voorkeur een systeem-ecologische achtergrond. 

Stelling: 
De stadsecoloog is een straatvechter. De problematiek is niet zo ingewikkeld, de inhoud daarover zijn 
de mensen het snel eens. Het onder de pet krijgen bij het beleid is het meeste werk. Hij moet uitdragen 
dat de mensen kunnen samenleven met de natuur, en hij moet zorgen dat er continuïteit in dat beheer 
komt. Dat is belangrijk in de stad. 
 
Stelling: 
Burgers zijn betrokken bij het ontwikkelen en het waarmaken van het groenbeleid, voorzover ze een 
groen hart hebben. En dan heb je burgers die in een leuke omgeving willen wonen, en er zijn er ook die 
het niet zoveel kan schelen. Maar tegenhouders kom ik niet zovaak tegen, zeker niet als je de kans 
krijgt te vertellen waar je mee bezig bent. De tegenhouders zitten meer in de kringen van de 
projectontwikkelaars. 
 
Stelling: 
Ecologie is, zeker in de stad, geen eiland. Geef even aan waarom het ook voor andere mensen of 
andere programma’s gunstig is. 
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De stadsecoloog van het Ingenieursbureau heeft als taak 
- ecozones zodanig te ontwerpen en in te richten dat het ecologisch functioneert en ecologisch te 

beheren is 
- het zoeken naar mogelijkheden buiten de huidige Stedelijke Ecologische Verbindingszones om de 

ecologische structuur uit te breiden en te versterken 
- bij nieuwe ontwikkelingen toesten op Flora- & Faunawet 
De stadsecoloog van het Ingenieursbureau zal vooral naar buiten treden in de richting van de 
verschillende gemeentelijke diensten en private bedrijven die een groenstructuur beheren. 
Deze stadsecoloog heeft bij voorkeur een achtergrond in een praktijk opleiding (b.v. Larenstein). 
 
De stadsecoloog van Stadsontwikkeling heeft als taak 
- bij alle nieuwe plannen borg staan voor behoud of verbetering van ecologische functies in het 

plangebied 
- het verbinden van de groengebieden in de bebouwde omgeving cq het oplossen van knelpunten 

in die verbindingen 
- overleg met buurgemeenten/Haaglanden in verband met verbindingen met groene buitengebieden 
De stadsecoloog van Stadsontwikkeling treedt naar buiten in de richting van politiek en bestuur, is 
adviseur van de wethouder(s) en (inhoudelijk) vraagbaak voor de Gemeenteraad. 
Deze stadsecoloog heeft bij voorkeur een landschapsecologische achtergrond. 
 
Een stadsecoloog dient de stad goed te kennen, en moet bereid zijn die kennis te onderhouden door 
regelmatig contact te hebben met de werkvloer. Of één der stadsecologen als primus inter pares 
optreedt, of dat allen gelijkwaardig zijn, daarover kan gepraat worden. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: vragenlijst voor met Den Haag verbonden steden 
 
A. De fysieke omgeving 
1. Beschrijf de ecologische positie van de stad. (EHS in de buurt, Vogelrichtlijngebieden, …) 
 
2. Welke lijnen of gradiënten van de EHS worden potentieel door de stad geblokkeerd? 
 
3. In hoeverre is de stad met de “natuur” van het buitengebied verbonden? Zijn er blokkades, zijn er 

groene keggen, zijn er groene vingers, zijn er doorlopende lijnen? (de stad in of de stad door) 
 
4. Zijn er binnen de stedelijke bebouwing groengebieden en wat is daarvan de ecologische kwaliteit? 
 
5. Van het totaal aan groen binnen de bebouwing, welk percentage daarvan wordt ecologisch 

beheerd, en waar wordt naar gestreefd? 
 
B. Werkterrein stedelijk ecoloog 
6. Wie is de belangrijkste adviseur bij de beslissing waar er ecologische voorzieningen en/of 

verbindingen worden aangelegd? Wat is jouw rol daarin, en is die doorslaggevend?  
a. de stadsecoloog 
b. de baas van de stadsecoloog 
c. extern 
d. iemand anders, nl 
 
7. Door welke projectleider worden ecologische voorzieningen en/of verbindingen aangelegd en 

onderhouden? Wat is jouw rol daarin, en is die doorslaggevend?  
a. de stadsecoloog 
b. de dienst groenbeheer 
c. extern 
d. iemand anders, nl 
 
8. Wat is überhaupt jouw adviserende rol?  

- Wanneer wordt jij geraadpleegd en wanneer moet jij worden geraadpleegd?  
- Mag je ongevraagd adviseren of wordt dat zelfs van je verwacht?  
- Kun je adviseren zonder tussenkomst van ambtelijke lagen?  
- Adviseer je dan aan het College, aan de Raad of aan een gemeentelijke dienst? En hoe 

zwaar weegt dat advies?  
- Mag de Raad jou om je mening of informatie vragen? (Hoe is dat geregeld)  
- Welke factor geeft naar jouw inschatting de doorslag (formele positie, inhoudelijke 

deskundigheid, reputatie, persoonlijkheid)?  
 
9. Wat is jouw rol bij overtredingen? Heb jij opsporingsbevoegdheid? Kun jij werk (definitief) 

stilleggen? Kun jij mitigerende of compenserende maatregelen afdwingen? 
 
10. Hoe en aan wie rapporteer jij? (meerdere antwoorden mogelijk) 
a. via de media    a. aan de burgers 
b. eigen notities / nota’s / rapporten  b. aan het College 
c. eigen jaarverslag    c. aan de Raad 
d. eco-paragrafen in gemeentelijke stukken d. aan de dienst 
e. anders, nl     e. alleen aan de opdrachtgever, wie dat ook mag zijn 
 
C. Verhoudingen met andere actoren 
11. Zijn er andere stedelijk ecologen actief, zoja bij welke diensten en hoe is de verhouding 

(samenwerking, langs elkaar heen, concurrentie)? 
 
12. Hoe is de verhouding met het Groenbeheer cq hoe is de scheiding tussen traditioneel en 

ecologisch beheer geregeld? 
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13. Hoe is de verhouding met (de gemeentelijke) Natuur- en Milieu Educatie? (formeel en in de 
praktijk) 

 
14. Mag jij (kritische) vragen beantwoorden, informatie geven, mening geven aan de media? (formeel 

en in de praktijk)  
 
15. Mag jij (kritische) vragen beantwoorden, informatie geven, mening geven aan de burgers? 

(formeel en in de praktijk) 
 
16. Kun en mag jij samenwerken met andere maatschappelijke organisaties? (NGO’s natuur en 

milieu, (bouw)bedrijven.) 
 
D. Rechtspositie en onafhankelijkheid 
17. Wat is precies de formele rechtspositie van de stadsecoloog in het ambtelijk apparaat? Is senior 

beleidsmedewerker bij een dienst voldoende, of is de term stadsecoloog daarbij noodzakelijk? 
 
18. Mag de stadsecoloog informatie aan de media verstrekken zonder tussenkomst van het college? 

Komt het voor dat een verbod wordt uitgesproken om zekere informatie door te geven aan de 
media, aan betrokkenen of de Raad? 

 
19. Mag jij onafhankelijk van College of staand beleid (buiten de vastgestelde ecostructuur van de 

stad) initiatieven nemen, als de gelegenheid zich voordoet, bijvoorbeeld ter versterking van een 
ecozone of het leggen van een verbinding? 

 
20. Bij welke dienst moet de stadsecoloog idealiter zitten?  
a. stadsbeheer 
b. stadsontwikkeling  
c. ingenieursbureau 
d. anders, nl 
 
21. Heb jij een eigen budget en/of staf, of lift je mee op voorzieningen, personeel en middelen van 

andere gemeentelijke diensten? 
 
E. Resultaat 
22. Hoe tevreden ben jij met de huidige ecologische staat van de stad (1 – 10) en welke tevredenheid 

zou jij in de huidige constellatie kunnen bereiken? 
 
23. Wat is de aard van de meest ernstige en/of meest voorkomende knelpunten? 
 
24. Wat is je grootste mislukking/frustratie? (inhoudelijk en/of beleidsblokkade) Geef eens een 

voorbeeld. Waarom is het mislukt en wat zou een oplossing zijn? 
 
25. Met welke werksituatie ben je tevreden? en wanneer maak je je kwaad? (inhoudelijk, uitvoering, 

beleidslijnen) 
 
26. Welke bevoegdheden worden gemist in het oplossen van knelpunten? 
 
27. Wat denkt je zelf dat de meest effectieve positie voor een stadsecoloog zou zijn? Binnen het 

ambtelijk apparaat of juist er buiten? Kun je voor- en nadelen van beide posities geven? 
 
28. Stel, er komt een discussie waarin moet worden gekozen tussen enerzijds uitbreiding of 

handhaving van het aantal stadsecologen of anderzijds het geld besteden aan andere zaken, 
bijvoorbeeld een andersoortige adviseur. Wat is dan jouw unique sellingpoint, dwz wat overtuigt 
de Gemeenteraad cq het College van het nut van één of meer stadsecologen? 

 
29. Wat zal er scheef lopen als het instituut ‘stadsecoloog’ zou worden ingeperkt, stukbezuinigd of 

opgeheven? 
 
Welk advies zou jij de gemeente Den Haag willen geven? 
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Bijlage 2: vragenlijst voor referentie steden 
 
A. De fysieke omgeving 
1. Beschrijf de ecologische positie van de stad. (EHS in de buurt, Vogelrichtlijngebieden, …) 
 
2. Welke lijnen of gradiënten van de EHS worden potentieel door de stad geblokkeerd? (voorbeeld: 

Den Haag blokkeert de doorgaande lijn van de duinen) 
 
3. In hoeverre is de stad met de “natuur” van het buitengebied verbonden? Zijn er blokkades, zijn er 

groene keggen, zijn er groene vingers, zijn er doorlopende lijnen? (de stad in of de stad door) 
 
4. Zijn er binnen de stedelijke bebouwing groengebieden (parken, brede wegbermen, oevers, 

spoorweg- of kanaaltaluds) en wat is daarvan de ecologische kwaliteit? 
 
5. Hoe tevreden ben jij met de huidige ecologische staat van de stad (1 – 10) en welke tevredenheid 

zou jij in de huidige constellatie kunnen bereiken? 
 
6. Het gaat dus goed met de ecologie van deze stad, daar zul je tevreden mee zijn, maar kan je ook 

aangeven waarin jouw stad excelleert in ecologisch opzicht? 
 
B. Welke factoren waren belangrijk om dit nivo te bereiken 
7. Wanneer is de omslag naar een groene visie voor de stad ontstaan? Kwam die van bovenaf, 

vanuit de bevolking of vanuit een (welke) dienst? Wat was leidend, wat was volgend? 
 
8. Waardoor werd die ambitie gestuurd, was dat financieel, ideëel, politiek, wettelijke ontwikkeling, 

nog wat anders? En hoe is dat vastgehouden? 
 
9. Hoe is dat nieuwe groenbeleid gecommuniceerd met de bevolking? Welke rol had daarin het 

groenbeheer, de ontwerpafdeling, Natuur en Milieu Educatie? 
 
10. Wanneer is er voor het eerst een stadsecoloog benoemd? Wat was toen zijn/haar invloed op het 

beleid, en hoever konden de ambities gaan? En is dat sindsdien veranderd, verbeterd, 
verslechterd? 

 
11. Hoe was de verhouding met het traditionele groenbeheer, en wat is er gedaan om de omslag in 

denken te bevorderen? Hoe is die verhouding nu, en wat is de trend?  
 
12. Hoe was de verhouding met de traditionele ontwerpafdeling, en wat is er gedaan om de omslag in 

denken te bevorderen? Hoe is die verhouding nu, en wat is de trend? 
 
13. Wat was en is de invloed van contacten met de buurgemeenten, het regiobestuur, de provincie, 

het Rijk?  
 
14. Wat was en is de invloed van contacten met de burgers, de groene NGO’s, de woningcorporaties, 

het bedrijfsleven? 
 
15. Wat was en is de invloed van contacten met de wetenschap, adviesbureaus, de media? 
 
16. Zijn of waren er andere stedelijk ecologen actief, zoja bij welke diensten en hoe is de verhouding 

(samenwerking, langs mekaar heen, concurrentie)? 
 
C. Rechtspositie en onafhankelijkheid 
17. Wat is precies de formele rechtspositie van de stadsecoloog in het ambtelijk apparaat? Is senior 

beleidsmedewerker bij een dienst voldoende, of is de term stadsecoloog daarbij noodzakelijk? 
 
18. Wat is jouw definitie van ‘stadsecoloog’? Is daar nog onderscheid, verscheidenheid in? Wat zijn 

volgens jou de taken die door een ambtenaar met ecologische achtergrond in de stad moeten 
worden gedaan? 

 
19. Waar moet de stadsecoloog idealiter zitten?  
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a. stadsbeheer 
b. stadsontwikkeling  
c. ingenieursbureau 
d. extern bureau / verzelfstandigde gemeentelijke dienst 
e. anders, nl 

 
20. Heb jij een eigen budget en/of staf, of lift je mee op voorzieningen, personeel en middelen van 

andere gemeentelijke diensten?  
 
21. Hoeveel fte heeft de gemeente op stadsecologie? Hoe is dat verdeeld over welke diensten? 
 
22. Mag jij op (kritische) vragen van de media (zelf) antwoorden, informatie geven, mening geven? En 

van de burgers? (formeel en in de praktijk) 
 
23. Mag jij onafhankelijk van College of staand beleid (buiten de vastgestelde ecostructuur van de 

stad) initiatieven nemen, als de gelegenheid zich voordoet, bijvoorbeeld ter versterking van een 
ecozone of het leggen van een verbinding? 

 
24. Wat is de aard van de meest ernstige en/of meest voorkomende knelpunten? Wat is je grootste 

mislukking/frustratie? (inhoudelijk en/of beleidsblokkade) 
 
25. Welke bevoegdheden worden gemist in het oplossen van knelpunten (dit in vergelijking met 

vergelijkbare functionarissen als stadsarcheoloog, stadsarchitect enz)? 
 
D. Toekomst 
26. Hoe zie jij de toekomst van de stadsecologie in Nederland? Wat zou de rol van de grote steden 

daarin moeten zijn?  
 
27. Hoe zie jij de rol van Europa, het Rijk, de Provincie of de regio en het waterschap? Zou je die 

meer of minder invloed op natuur in de stad willen geven, en moeten ze hun invloed uitoefenen 
door middel van regelgeving of veeleer door gerichte interventies cq aansturing? 

 
28. Heb jij als ervaren en succesvol stadsecoloog ideeën over hoe je minder succesvolle steden zou 

kunnen helpen? Wat is daarin de rol van de wetenschap, een platform, adviesbureaus, andere 
vormen van informatie en communicatie binnen het vak? 

 
29. Stel, er komt een discussie waarin moet worden gekozen tussen enerzijds uitbreiding of 

handhaving van het aantal stadsecologen of anderzijds het geld besteden aan andere zaken, 
bijvoorbeeld een andersoortige adviseur. Wat is dan jouw unique sellingpoint, dwz wat overtuigt 
de Gemeenteraad cq het College van het nut van één of meer stadsecologen? 

 
30. Wat zal er scheef lopen als het instituut ‘stadsecoloog’ zou worden ingeperkt, stukbezuinigd of 

opgeheven? 
 
Welk advies zou jij de gemeente Den Haag willen geven? 
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Literatuur 
 
Voor dit onderzoek is geen direct gebruik gemaakt van de uitvoerig beschikbare literatuur over de 
stadsecologie. De nadruk moest komen te liggen op de enquêtes, en daarom is van 
literatuurverwijzing in de tekst afgezien. 
 
Voor wie zich verder in de stadsecologie wil oriënteren kan een aanbeveling worden gedaan voor 
 
Landscape ecology in the Dutch context: nature, town and infrastructure 
T.M. de Jong, J.N.M. Dekker en R. Posthoorn (red) 
KNNV Uitgeverij, Zeist 2007 
 
Voor het inpassen van water in de stad zij verwezen naar 
 
Een Rijke Bron: een nieuwe rol van water in ontwerpen van de stad 
Sybrand Tjallingii en Roos Berendsen 
Techne Press, Amsterdam 2007 
 
Voor een inspirerende groene ambitie, die is omgezet in een strategie voor de grote stad en zijn 
directe omgeving is, naast de in dit rapport genoemde groene en of groenblauwe beleidsplannen van 
de verschillende bezochte steden, zeer lezenswaard  
 
The Mayor of London 
Connecting with London’s nature: The Mayor’s Biodiversity Strategy 
Greater London Authority, City Hall, The Queen’s Walk, London SE1 2AA 
July 2002 
 
Deze is te downloaden op 
http://www.london.gov.uk/mayor/strategies/biodiversity/docs/strat_full.pdf 
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Remco Andeweg, bureau Stadsnatuur Rotterdam bSR 
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Leiden    Jasper Groos 
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Marcel Belt  
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Rijkswijk   Reinder de Boer 
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