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De Lynx

De partners van de ‘Green Deal 1.000 ha nieuwe 
stedelijke natuur’ willen gemeenten en andere ter-
reineigenaren overtuigen van het belang van stede-
lijke natuur. En hun laten zien dat het eigenlijk heel 
eenvoudig is om stedelijke natuur met een hogere 
natuurwaarde te realiseren. Saaie grasvelden omvor-
men tot bloemenweides, tijdelijke vergroening van 
braakliggende terreinen, het stimuleren van groene 
daken: er zijn mogelijkheden te over. De gemeente 
Sint Anthonis meldde zich onlangs met een project 
om wegbermen te verschralen. In totaal maar liefst 
27 kilometer, dat maakt in totaal 50 hectares nieuwe 
stedelijke natuur.

Bloemenmengsels 
Bart Huckriede is vakspecialist Groen, Natuur en 
Landschap bij de gemeente en leidt het project. “In 
het kader van ‘BeeS@SintAnthonis.nl’ zijn we dit 
voorjaar gestart met het verschralen van een groot 
deel van de wegbermen. We voeren maaisel af en 
zaaien bloemenmengsels in. We koppelen het aan an-
dere projecten die bij ons lopen, zoals een onderzoek 
vanuit Wageningen Universiteit naar akkerrandbe-
heer, de herinrichting van het Landschapspark Hoog-
veld en het project Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte 
Landhorst. Het sluit allemaal precies op elkaar aan.”

Droogte
De gemeente deed in 2016 een nulmeting naar het 
voorkomen van solitaire bijen in de wegbermen, in 

samenwerking met Wageningen Universiteit. Deze 
zomer volgt een tweede meting. Door de droogte 
van dit voorjaar is het nog even afwachten wat de 
resultaten zijn. Huckriede: “Door de droogte kunnen 
de zaden minder goed ontkiemen. Maar als er nog 
een periode van regen komt, zullen er voldoende 
bloemen kunnen bloeien waar de bijen en vlinders 
van profiteren.” 

Genieten 
De verschraling van de bermen is niet alleen gunstig 
voor bijen en vlinders, maar zorgt er ook voor dat er 
meer natuurlijke vijanden voorkomen van schadelijke 
dieren, zoals de eikenprocessierups. De bermen zien 
er met alle bloeiende kruiden ook prachtig uit, iets 
waar inwoners en recreanten van kunnen genieten. 
De inwoners van Sint Anthonis geven blijk van waar-
dering voor het project, weet Huckriede. “Het sluit 
aan bij de wensen uit de samenleving en de project-
groep, en ook vanuit de pers is er belangstelling.” 

Enthousiast
De Green Deal-partners zijn op dit moment volop 
bezig om zoveel mogelijk gemeenten en terreineige-
naren enthousiast te maken. Naast de gemeente Sint 
Anthonis hebben ook de gemeenten Amsterdam, 
Oss en Tilburg, de Provincie Noord-Brabant en een 
scoutinggroep uit Gendringen zich al aangemeld. De 
deelnemers laten zien dat de ‘nieuwe natuur’ op veel 
verschillende manieren te realiseren is. Zo legt de 
gemeente Amsterdam met bedrijven een fors aantal 
vierkante meters groene daken aan en Scouting Gen-
dringen plant fruitbomen tegen klimaatverandering.

Lodewijk Hoekstra
Alle partijen die zich aansluiten krijgen ondersteu-
ning van de Green Deal bij hun projecten. Dat kunnen 
vakkundige adviezen zijn voor ecologisch beheer of 
een aanbod om het project in het zonnetje te laten 
zetten door Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel (en 
ambassadeur van De Vlinderstichting), een van de 
drijvende krachten achter de Green Deal. 

Steeds meer vlinders en bijen trekken naar de stad en stadsranden; door de intensieve veehou-
derij heeft het buitengebied hun weinig meer te bieden. Om hun stadse leefgebied flink uit te 
breiden namen zes partijen, waaronder De Vlinderstichting, het initiatief voor de Green Deal 
‘1.000 ha nieuwe stedelijke natuur’. De gemeente Sint Anthonis sloot zich onlangs aan met het 
project ‘BeeS@SintAnthonis’. 
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Op naar de 1.000 hectare! 
Vindt u het ook belangrijk dat er binnen steden en dorpen meer ruimte komt voor natuur? Help dan om van 
de Green Deal ‘1.000 ha nieuwe stedelijke natuur’ een succes te maken. Stap naar de gemeente waar u woont 
of werkt en geef aan dat u graag (meer) ecologisch beheerd groen ziet in uw gemeente. De Green Deal is een 
uitstekende aanleiding om dit gesprek met de wethouder of medewerker aan te gaan. De Green Deal helpt u 
er graag bij; neem dan even contact op. Samen zorgen we ervoor dat Nederland steeds biodiverser wordt! 
Kijk voor meer informatie op www.nieuwestedelijkenatuur.nl.

Bloeiende berm.


