Waarom is biodiversiteit in de stad belangrijk

Aanbevelingen

De stad is door de aanwezigheid van stressfactoren zoals luchtvervuiling, verkeersoverlast, temperatuur extremen,
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luchtkwaliteit, klimaat en waterhuishouding, zogenaamde regulerende ecosysteemdiensten, verbeteren het leefklimaat
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elders zeer nuttig zijn als voedselbron voor insecten
(bijvoorbeeld de Chinese vlinderstruik, Buddleja davidii)
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Biodiversiteit
Het groen in de stad is tegelijk deel van en ondersteuning van de biodiversiteit in de stad. Door de bevolkingsgroei,

(temperatuur) en waterhuishouding in de stad is te vinden in de drie factsheets rondom deze thema’s.

toename van biodiversiteit de productie van deze ecosysteemdiensten en draagt versterking van de biodiversiteit in
een stad sterk bij aan het welbevinden van de bewoners

Groen in de stad

middel van voorbeelden en aanbevelingen handvatten voor het versterken van de biodiversiteit in het stedelijk gebied
en daarmee voor het beter benutten van de baten van de groene infrastructuur.

Hoe beïnvloedt groen de biodiversiteit in de stad

Verantwoording en meer informatie

De aanwezigheid van groen is een voorwaarde voor het leven op aarde. Als basis van de voedselpiramide is groen
essentieel voor het functioneren van veel ecosystemen en veel organismen zijn afhankelijk van groen als schuil-,
nest- of woonplaats. Naast dat groen voorziet in primaire levensbehoeften zoals voedsel, veiligheid (schuilgelegenheid),
nest- en woongelegenheid, heeft groen invloed op omgeving (zuiveren van lucht en water, bufferen van klimaat).

Wat is biodiversiteit

Biodiversiteit in de stad

Deze effecten (ecosysteemdiensten) en met name het belang ervan voor de bewoners van de stad worden uitgebreid

Voor biodiversiteit zijn veel verschillende definities in

De biodiversiteit in de stad wordt beïnvloed door de stedelijke

omloop waarbij de exacte invulling afhangt van de context

omgeving en is een combinatie van enerzijds dat deel van de

waarin ze gebruikt worden. In wetenschappelijke artikelen

biodiversiteit in de omgeving dat zich heeft kunnen handhaven

wordt vaak verwezen naar de definitie zoals die door de

in de stad, en anderzijds een door de mens geïntroduceerd deel

Verenigde Naties is opgenomen in de Conventie inzake

zoals de meeste straatboomsoorten, vaste planten en het groen in

Biologische Diversiteit

heestervakken en andere beplantingen. De omstandigheden in de

besproken in de factsheets rond de thema’s klimaat, waterhuishouding en luchtkwaliteit. Deze factsheet gaat in op de
relatie tussen groen en biodiversiteit in de stad.

. Hierin wordt biodiversiteit

UN 1992

gedefinieerd als de variatie in organismen en de ecologische

stad en het gevoerde beheer resulteren in een selectiedruk voor

complexen waar ze deel van uitmaken. Dit omvat zowel

de natuurlijke biodiversiteit Pinho 2017. Doordat er meestal relatief

de diversiteit binnen soorten als tussen soorten en

veel bomen en weinig lage en ongestoorde vegetatie is in de stad,

ecosystemen en kan verwijzen naar verschillen in soort,

zijn bijvoorbeeld bij de vogels vooral in en op bomen broedende

vorm, genetische eigenschappen, wijze van functioneren

soorten aanwezig.

Deze factsheet is onderdeel van een serie van vier rondom de positieve effecten van groen in de stad. Andere beschikbare onderwerpen zijn
luchtkwaliteit, klimaat en waterhuishouding. Daarnaast is er een tabel beschikbaar waarin de bijdrage van ruim 100 boomsoorten aan de
genoemde thema’s in beeld is gebracht. Alle factsheets en de tabel zijn het resultaat van een project uitgevoerd door Wageningen University &
Research met medewerking van studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in opdracht van de Gemeente Den Haag, Stichting De Groene
Stad en Royal FloraHolland met financiële ondersteuning van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en bijdragen van Perennial Power,
i-Bulb, Van den Berk Boomkwekerijen, Boot & Dart Boomkwekerijen, Boomkwekerij Ebben en Boomkwekerij M. van den Oever & Zonen. Het
project is onderdeel van het programma De Groene Agenda.
Tekst: Jelle Hiemstra, Fons van Kuik en Silvia Coolen. Foto’s: Bovengenoemde bedrijven en Griffioen Wassenaar BV.
Deze factsheet vormt een samenvatting en momentopname van de beschikbare kennis. Meer informatie is te vinden in de onderstaande
literatuur, via het kennisportaal Groen & Welzijn op www.groenkennisnet.nl of via een mail naar jelle.hiemstra@wur.nl.
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