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Biodiversiteit
AD 1750

Bij bouwprojecten is natuurinclusief bouwen een steeds
vaker gebezigde term om daarmee de biodiversiteit in de
stad te vergroten.

-80%

Biodiversiteit
AD 2010

Onder natuurinclusief bouwen verstaan we: oprichten
van bouwwerken en inrichting van de omgeving van
gebouwen zodanig dat natuurwaarden er baat bij hebben.
De maatregelen kunnen hard zijn (bijv. nestkasten) of
zacht (bijv. tuinen). Ze kunnen betrekking hebben op
beschermde plant- en diersoorten of op algemene
soorten.

+240.000

Bron: Gemeente Den-Haag, Nota natuurinclusief bouwe, de stad natuurlijk (2016)
Bron: Cobouw 2016

NIEUWE NATUURGEBIEDEN

Om de biodiversiteit te behouden en te versterken wordt
door de provincie Zuid-Holland het Natuur Netwerk
Nederland gerealiseerd. Vanaf 1 januari 2019 moet meer
dan 1.300 hectare worden verworven en ongeveer 3.300
ha worden ingericht als ‘nieuwe natuur’. De provincie
wil dat er nog meer dan 100 kilometer aan ecologische
verbindingen bijkomt.

Bron: Provincie Zuid-Holland, NNN (2019)

NATTE ECOLOGISCHE ZONES

Voor het bereiken van ecologische doelstellingen
is een robuust en samenhangend ecologisch netwerk
noodzakelijk.
De kwaliteit van dit ecologische netwerk is bepalend voor
de natuurwaarden, voor belevingswaarde van groene
ruimten en voor het behalen van de ecologische doelen
van de Kaderrichtlijn Water.

Bron: Waternatuurkansenkaart HH Delfland 2008)

NATUURINCLUSIEVE EN KRINGLOOPLANDBOUW

De aandacht voor de relatie tussen landbouw en
natuur is onverminderd urgent, daar is op dit moment
voor de biodiversiteit de meeste winst te behalen. De
biodiversiteit in natuurgebieden lijkt zich de laatste jaren
voorzichtig te herstellen. De grootste opgave om te
komen tot een gezond ecologisch systeem in Nederland
ligt op dit moment in het agrarisch gebied. Denk daarbij
aan de achteruitgang van de populaties insecten en
weide- en akkervogels.
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Bron: LNV, Visie landbouw, natuur en voedsel (2018)
Bronnen: Hoogheemraadschap Delfland (NEZ), nationaal georegister (Natura 2000), bidbook MD (2017),
provincie zuidholland (Overig),
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