N

u de bouw weer aantrekt, kalft in west Culemborg het
platteland verder af. Dat is hier en elders in de Randstad
misschien een onvermijdelijke ontwikkeling gezien de
vraag naar woningen en de economie. Als natuurminnaar zie je
dat toch met lede ogen aan. Stedelijke uitbreiding gaat beslist ten
koste van biodiversiteit, al is het landelijk gebied door de
intensieve landbouw in dat opzicht ook niet meer wat het ooit is
geweest. Dat maakt de stad als verblijfplaats voor plant en dier
alleen maar belangrijker. Voorwaarde is wel dat er voldoende
natuurlijke elementen zijn. Dat een groene, natuurlijke stad ook
nog eens bijdraagt aan het woongenot van de stadsbewoner doet
een extra duit in het zakje. De natuur in de stad heeft nog meer
voordelen: bij hoosbuien kunnen sloten met brede
natuurvriendelijke oevers de overvloed aan water opslaan, bomen
bieden verkoeling in de zomer en er is bewijs dat (stads)natuur
bijdraagt aan een betere gezondheid. Je koophuis blijkt
waardevaster te zijn in een groene omgeving: ook dat is mooi
meegenomen.
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De bebouwde kom van Culemborg levert een grote bijdrage aan
de natuurlijke verscheidenheid in het werkgebied van de NVWC.
Op satellietbeelden (Google Maps), zie je tussen de bebouwing
een dichte groene dooradering van bomenlanen, groenstroken,
parken, volkstuincomplexen, stadswateren, wegbermen, de
spoorwegstrook en braakliggende terreinen. Die structuren
vormen zelfstandige leefgebieden voor allerlei planten, vogels,
insecten en vleermuizen. Woonhuizen zelf herbergen allerlei
cultuurvolgende vogelsoorten als huismus, kauw en spreeuw. En
vergeet al onze achtertuinen niet met heesters, bloemen en
gazonnetjes, die vogels, egels, bijen, vlinders en andere insecten
aantrekken. Op bouwterreinen als die in Parijsch en op Pavijen
ontstaat ruimte voor tijdelijke natuur waarop diverse
pioniersoorten snel reageren. Soorten als de rugstreeppad, de
blauwborst, de oeverzwaluw en de kleine plevier verschijnen hier
net zo snel als ze verdwijnen.
Hoe rijk Culemborg aan soorten is, is onder meer af te lezen aan
de waarnemingen op waarneming.nl (afb.1). In de loop der jaren
zijn in (en boven) de stad maar liefst meer dan 1100 soorten
organismen ingevoerd. Hiervan staan 80 bekend als zeldzaam.
Die lijst wordt al maar langer. Een globale inventarisatie van
natuurwaarden enige jaren geleden door NVWCleden, maakte
nog eens duidelijk dat onze stad verrassend zeldzame en
beschermde soorten herbergt. In onze watergangen zwemmen
bittervoorns en grote modderkruipers, in drassige slootbermen
staan rietorchissen en er zijn waterpartijen met kamsalamanders,
Afb.1 Aantallen soorten per soortgroep in bebouwd deel van Culemborg,
op basis van ingevoerde waarnemingen vanaf 1975 in waarneming.nl.

Stadswijken en het openbare groen zijn
voor de gemiddelde natuurliefhebber
niet de meest voor de hand liggende
plekken om door heen te struinen. Dat is
geheel ten onrechte: de soortenrijkdom
binnen de bebouwde kom is groter dan
velen denken, ook al vind je er
doorgaans niet de meest zeldzame
soorten en gaat het ook in steden niet
zo goed met de biodiversiteit.
Voor wie zijn ogen en oren de kost geeft,
heeft ook de stad Culemborg heel wat te
bieden. Hiervoor hoef je alleen maar je
tuin in te stappen. En er zijn
mogelijkheden te over om de natuur
waarden van de stad verder te
vergroten.
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Rietorchis langs een sloot in Parijsch

Natuurvriendelijk beleid en
beheer
Met de medewerking en een kritische blik
van de NVWC heeft de gemeente door de
jaren heen met wisselende inzet beleid
gevoerd om natuurwaarden in de stad te
verbeteren. Daarbij gaat het onder meer
om het verbinden van stedelijk groen in
de stad, onderling en met het buiten
gebied (groenstructuur). Daardoor kun
nen soorten zich door de hele stad
verspreiden. In nieuwe wijken is aandacht
geschonken aan de ecologie, bijvoorbeeld
door natuurvriendelijke oevers aan te
leggen.
De NVWC heeft de gemeente er steeds op
gewezen dat bij beheer (maaien, sloot
schonen, bomenonderhoud) en andere
werkzaamheden het planten en dieren
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Afbeelding 2. Kaartje met beschermde, zeldzame en/of Rode lijstsoorten in Culemborg, uit
Bouwstenen voor de gedragscode Flora en fauna (2009)

leven niet over het hoofd mag worden
gezien. Dat is niet alleen slecht voor het
behoud van soorten maar kan ook nog
eens in strijd zijn met Flora en
faunawetgeving. De eerder genoemde
inventarisatie vormde de bouwstenen
voor het opstellen van een gemeentelijke
Gedragscode Flora en fauna. Door
hiermee te werken bij het groenbeheer
houdt de gemeente rekening met
beschermde planten en dieren. Daarnaast
heeft de gemeente plannen gemaakt voor
flora en faunavriendelijk berm, sloot en
bomenbeheer.

Kansen voor plant en dier in
de stad
Het is een goede zaak dat de
gemeentelijke buitendienst bij het beheer
van bermen en sloten de natuur wat meer
zijn gang laat gaan en milieuvriendelijke
bestrijding
toepast.
Het is soms wel
wennen voor burgers,
die wat ruige bermen,
hoge rietkragen en
hier en daar wat meer
‘onkruid', maar dat valt
goed uit te leggen.
Kleine karekieten zin
gen nu in de riet
kragen midden in
enkele wijken en de
hele zomer staan ber
men en slootkanten in
bloei.
Er liggen nog meer
kansen om de natuur
in Culemborg te ver
sterken. Bij de ontwik
keling van de nieuwe
wijken mag natuur
vriendelijk water en

Grote modderkruiper

hei en poelkikkers en rugstreeppadden.
Steenuilen broeden in de randzones van
de stad, en meerdere vleermuissoorten
huizen in de Plantage (afbeelding 2).

groen niet ontbreken. Maak als
ontwikkelaars gebruik van de kennis die er
is om huizenbroedende vogels te helpen
met allerlei nestvoorzieningen. Er zijn
meerdere plekken in de stad en op het
bedrijventerrein die nog wachten op een
bestemming. Geef daar als gemeente
tijdelijke natuurontwikkeling een kans. En
kies er als het even kan voor om deze
terreinen een permanente groene
bestemming te geven en betrek burgers
bij de invulling. Het inzaaien van braak
liggende terreinen met bloemen is goed
voor bijen en vlinders, maar ook inwoners
kunnen daarvan genieten. En natuurlijk
kun je als burger zelf ook heel wat doen
om de tuin natuurvriendelijk te maken.
In deze extra dikke Hakal leest u meer
over de verscheidenheid aan planten en
dieren in de stad Culemborg en wat we
kunnen doen om de stad nog rijker aan
natuur te maken.

Bronnen:
Bouwstenen voor een gedragscode beheer
Floraen faunawet van de gemeente
Culemborg (2009) NVWC.
Waarneming.nl
Living Planet ReportNatuur in Nederland
1(2015) Wereld Natuur Fonds

Hak-al november 2016-3

7

