
Natuur in de stad

In het kader van natuurcompensatie voor het kappen van een Bruine beuk heeft de gemeente Delft een bedrag
beschikbaar gesteld voor het bevorderen van natuurelementen in de (binnen)stad. Dit conform de gemeentelijke
nota Ruimte voor Natuur uit 1994. In het Duurzaamheidsplatform van maart 1999 is reeds een voorstel vanuit de
KNNV afd. Regio Delft besproken. Naar aanleiding van commentaar en nieuwe inzichten is een herziend voorstel
uitgewerkt. In dit voorstel wordt rekening gehouden met de gemeentelijke verordening “Duurzaam bouwen”. Deze
verordening voorziet in een nestgelegenheid voor dieren waaronder vleermuizen en vogels.

Het project Natuur in de stad zal in 2001 in Delft van start gaan waarbij de wethouder het startschot zal geven. In
Nederland en ook in Delft is de laatste jaren een ernstige teruggang van vleermuizen waargenomen als gevolg van
het geheel of gedeeltelijk onbewoonbaar worden van zolders van kerken en huizen. De oorzaken hiervan zijn
menselijke activiteiten, zoals afbraak van gebouwen, restauratie, renovatie, het aanbrengen van isolatiemateriaal in
spouwmuren en het kappen van holle bomen. Het aantal gierzwaluwen in Delft is redelijk constant in aantal.
Muurplanten worden eveneens bedreigd doordat veel groeiplaatsen verloren gaan als gevolg van afbraak van
verweerde muren en restauratie. Tenslotte is het aantal vlinders (zowel zwerfvlinders als stadsnatuurvlinders)
gering op basis van de resultaten van het stedelijk monitorproject 1999.

De (binnen)stad van Delft is echter een potentieel leefgebied voor een grote verscheidenheid aan dieren en
planten. De laatste jaren zijn reeds bij renovatie en aanpassing bij bestaande bebouwing onderkomens voor
gierzwaluwen en vleermuizen gerealiseerd en wordt rekening gehouden met muurplanten. Door het aanbieden van
voorzieningen voor planten en dieren en door burgers betrokken te laten zijn bij natuurwaarden in hun omgeving
worden kansen voor natuur in de stad verder vergroot.

De doelstelling van het project Natuur in de stad is:

Burgers betrokken maken bij natuurwaarden in hun omgeving

Specifiek aandacht geven aan het vergroten van het besef bij kinderen en de maatschappelijke context
daarbij

Het creëren van plekken voor planten en dieren in de stad.

De gemeente Delft is opdrachtgever van het project. De projectleider is G.M.J. Tubbing werkzaam bij het vakteam
Milieu van de gemeente. Vanuit de natuur- en milieuverenigingen zijn de KNNV, Vogelwacht en IVN nauw
betrokken. Voor het belang van het project is externe communicatie met natuur en milieuverenigingen essentieel.
De natuur- en milieuverenigingen kunnen zowel in de beoordeling van geschikte locaties voor de vestiging van
planten en dieren, de plaatsing zelf in samenspraak met de technische dienst van de gemeente Delft, en de
voorlichting en monitoring een belangrijke rol spelen.
Op dit moment zijn dat van b.v. excursies nog niet bekend. Voor meer informatie tel. 015 - 2610048.

I http://afdelingdelfland.knnv.nl/natuur_in_de_stad.php
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