
BIODIVERSITEITSVISIE

Om verder verlies van 
biodiversiteit te voorkomen 
en kansen te creëren voor 
herstel van de biodiversiteit, 
is het belangrijk concrete 
acties te borgen in concreet 
biodiversiteitsbeleid. 

Wij verzoeken de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug daarom 
om een team deskundigen 
een biodiversiteitsvisie te 
laten schrijven als basis voor 
een integraal Programma 
Biodiversiteit.

Manifest - Het is tijd voor meer biodiversiteit!

De Werkgroep Biodiversiteit van Stichting GoedVolk 
biedt dit manifest aan de gemeenteraad van de 
Utrechtse Heuvelrug aan. Middels dit manifest 
vragen wij de gemeente om biodiversiteit hoog 
op de agenda te plaatsen en op concrete wijze 
te verankeren in beleid, opdat de huidige trend 
van biodiversiteitsverlies wordt omgebogen naar 
biodiversiteitsherstel. 

1MAATWERK BIJ AANLEG, INRICHTING EN BEHEER VAN OPENBAAR GROEN 
De lokale biodiversiteit kan worden versterkt door bij aanleg, inrichting en 
beheer van gemeentelijk groen rekening te houden met de natuurwaarde, 

d.w.z. de waarde als leefgebied voor een verscheidenheid aan soorten.

2 EDUCATIE, BEWUSTWORDING EN PARTICIPATIE
Educatie en communicatie over biodiversiteit zijn essentieel voor bewustwor-
ding en draagvlak. Het is belangrijk dat de gemeente inwoners, organisaties 

en bedrijven betrekt en groene initiatieven steunt.

5 Speerpunten

Veel insecten zoals vlinders kunnen niet zonder inheemse beplanting 
als voedselbron, voor beschutting en voortplanting 

Zwarte specht is afhankelijk 
van oude loofbossen die 
natuurlijk worden beheerd



BIODIVERSITEIT: WAAROM IS HET BELANGRIJK? Al het leven op aarde heeft een intrinsieke waarde, en weg is weg. 
Biodiversiteit draagt daarnaast bij aan onder meer bestuiving van gewassen, plaagonderdrukking, bodemvruchtbaarheid, 
voorkomen van erosie, waterberging, klimaat en welzijn. Concreet voorbeeld is dat een dijk met een soortenrijke 
vegetatie doorgaans steviger is dan wanneer deze alleen met gras is begroeid. Natuur in het algemeen heeft een bewezen 
positieve invloed op gezondheid, sociale cohesie en de economie. Landelijk zoeken veel partijen naar maatregelen om 
biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Ook diverse gemeenten zijn aangehaakt.

Het volledige Manifest is te vinden op 
www.iedereenisgoedvolk.nl/manifest-
biodiversiteit-utrechtse-heuvelrug

Wilt u uw steun uitspreken? 
Stuur ons dan een mail naar  
biodiversiteit@goed-volk.net

Namens alle soorten: bedankt!

3 BIODIVERSITEIT ÉN KLIMAATBESTENDIGHEID
Er zijn kansen voor synergie tussen de thema’s Biodiversiteit en Duurzaam en 
Klimaatneutraal. Minder asfalt, tegels en beton en meer inheemse beplanting 

draagt bij aan biodiversiteit én klimaatadaptatiedoelen. 

4 NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW
Bijna nergens in Nederland is biodiversiteitsverlies zo groot als in agrarische 
gebieden. Gezien de urgentie van onder meer de stikstofproblematiek, kan 

de Gemeente samen met agrariërs, de Provincie en het Nationaal Park een grotere 
rol spelen.

5 BOUWEN BINNEN DE RODE CONTOUREN
Laat woningbouw niet ten koste gaan van biodiversiteit. Er zijn 
mogelijkheden voor woningbouw zonder aantasting van de groene ruimte 

door “inbreiding in plaats van uitbreiding” en door aanpassingen in nieuwbouw. Extensieve akkers met ruigtes en bloemrijke randen zijn 
essentieel voor  kwetsbare soorten als de patrijs

Zoogdieren als de hermelijn houden niet van een opgeruimd, maar 
juist afwisselend landschap met vergeten rommelhoekjes.
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BIODIVERSITEIT: VAN VERLIES NAAR HERSTEL! De  aanplant van  uitheemse  plantensoorten  in  tuinen kan  er  
mooi  uitzien,  maar  voor  de  inheemse  fauna, beginnend  bij  insecten,  is  bijvoorbeeld  een  strak  gazon  met  
een  border  hortensia’s  van  weinig waarde. Ook gemeentelijk groen wordt vaak zo ingericht en beheerd (uitheems 
plantgoed, hoog frequent maaibeheer) dat dit weinig bijdraagt aan de biodiversiteit. Het goede nieuws is dat er met 
relatief kleine ingrepen winst te behalen valt. De huidige trend van biodiversiteitsverlies kan worden omgebogen naar 
biodiversiteitsherstel, door meer en beter leefgebied voor een verscheidenheid aan soorten te creëren. 

GoedVolk levert een positieve bijdrage aan de Utrechtse Heuvelrug 
door lokaal talent te mobiliseren voor belangrijke thema’s in de 
samenleving. Iedereen is GoedVolk.

www.goed-volk.net


