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Even voorstellen

• Bioloog

• Gewerkt voor (o.a.) Landschapsbeheer Zuid-Holland (groenparticipatie)

• Eigen adviesbureau Bureau Mens&Groen

• In dienst Natuurmonumenten sinds 1-3-2015 (tijdelijke functie)

• Eerste stadsboswachter Natuurmonumenten



Persoonlijke visie op mens & natuur

• Domein van het feitelijke (is) en van het wenselijke (ought)
• Natuur is overal, maar het milieu selecteert

• Natuurbescherming is mensenwerk

• De mens is een onderdeel van het ecosysteem

• Mensen zijn in staat (bewuste) keuzen te maken

• Elke individuele keuze draagt bij aan het geheel

• De mens kan biodiversiteit in een ecosysteem doen toe- en afnemen

• Wat zijn juiste keuzen? Wat is gewenste natuur? Practise what you preach!



Mens & Natuur

• Maak de waarde van natuur inzichtelijk

• Leer de natuur kennen

• Beleef en geniet

• Van de voordeur tot in het reservaat

• Draag actief bij

• Geef natuur met weinig (of geen) menselijke invloed ook een plaats



Natuurmonumenten

• Natuur landelijk geen item, maar lokaal doet politieke kleur wethouder er niet toe als het 
gaat om het inzien van de waarde van natuur

• Actieve inzet voor bescherming groene ruimte, juist rond steden hard nodig

• Natuur is niet ‘nice to have’, maar noodzakelijk

• “We moeten de natuur beschermen met behulp van mensen en niet tegen de invloed 
van mensen.”



Natuurmonumenten in Nederland

• 2010



Natuurmonumenten in Zuid-Holland

• internationaal waardevolle natuur: laagveenmoerassen / kust, delta & zee

• vlakbij de grote steden (Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht)

• natuur extra onder druk

• brug slaan naar de stad

– Nieuwkoopse Plassen / Groene Hart

– Tiengemeten / ZW Delta

– Midden-Delfland & Noordrand                                                                                           
/ natuur bij de stad

– (Voornes Duin / Duinen van Goeree)



Natuur bij de stad: toen & nu

• recreatienota (2000): natuur bij de stad / Rotterdam prioriteit (verder: 
Utrecht/Haarzuilens, Groningen / Kardinge-Onlanden, Maastricht/Pietersberg)

• 2000–2013: juist in grote steden moeite om achterban op peil te houden

• 2014: zekerheid Rotterdam over rol                                                                                           
Natuurmonumenten als beheerder (390 ha)

• waarmaken maatschappelijke verwachtingen

• 2015: verbinden stedeling / natuur landelijke                                                                       
prioriteit



Wat we willen bereiken…

• meer steun stedeling voor natuur/Natuurmonumenten

– stad meer de natuur in / bestemmingen & entrees

– Natuurmonumenten meer de stad in

• beter veiligstellen groene ruimte bij de stad: binnen & buiten projectgebied, A13/16 & 
Rotterdam Airport

• betere kwaliteit groene ruimte bij de stad / hydrologie Vlinderstrik, nvo’s

• duurzame vervolgexploitatie

– meer met vrijwilligers

– synergie met boeren



Hoe we dat doen…

• Beheer gemeentegronden Noordrand Rotterdam

• Toegankelijke en beleefbare natuur en recreatie vlakbij de stad

• Stedeling letterlijk en figuurlijk meer verbinden met natuur



Noordrand Rotterdam: poort naar Midden-Delfland



Rotterdams platteland



Gebieden Natuurmonumenten binnen de Noordrand

• Schiezone (50 ha)

• Polder Schieveen (200 ha)

• Vlinderstrik/Zuidpolder (150 ha)



Schiezone met Landgoed De Tempel

• Middeleeuwse hofstede (zoon Johan v Oldenbarneveldt), 1696 eigendom burgemeester

Rotterdam, aanleg huidige buitenplaats

• status van Rijksmonument, oudste eik 

van Rotterdam

• publiek toegankelijk, aantrekkelijke bestemming

• herstelplan landgoedpark

• investering in gebouwen door Rotterdam



Polder Schieveen

• ongeschonden polderlandschap direct aan stadsrand

• waardevolle buffer voor Ackerdijkse Plassen

• van oudsher goede weidevogelpolder

• enkele toekomstgerichte boeren

• Natuurmonumenten partner in Belevenisboerderij



Vlinderstrik

• 100 ha

• Overgang polder – park

• Verbinding oost - west

• <2016: reguliere landbouw

• Straks: recreatie & natuur





Infopunt en wilde-bloementuin De Melkschuur

• Info- , demo- educatiepunt

• Vrijwilligershonk

• Entree en korte tussenstop recreant



Vrijwilligers

• Infopunt

• Beheer

• Klankbord



Natuurmonumenten de stad in

• vgl andere natuur-bij-de-stad projecten / experimenteren

• samenwerking Natuurmuseum Rotterdam (ook voor ZW Delta, tentoonstelling)

• samenwerking met Nederlands Fotomuseum (tentoonstelling en Instawalk)

• deelname Natuurfilmfestival (WFFR)

• Polderpad-actie stationsplein

• Oerrr natuurfestival in Het Park



Natuurmonumenten in de stad

• Impressie



Groene verbindingen

• Wandel- en fietsroutes en –excursies (routeapp; polderpad)

• Groene verbinding voor mens, plant & dier (verbindingszone)



Vragen?
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