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Aan; de politieke partijen in Zwolle.

Geachte mevrouw/Geachte heer,

Op 21 maart 2018 zullen er weer verkiezingen voor de Gemeenteraad worden gehouden. Ook uw partij is wellicht al drukdoende om 
een nieuw, of tenminste bijgesteld, verkiezingsprogramma op te stellen.
Bij voorgaande verkiezingen heeft het Natuurplatform Zwolle ( NPZ ) aan de politieke partijen, die in Zwolle aan de verkiezingen zullen 
meedoen een of meer handreikingen voor het “groene” hoofdstuk van die verkiezingsprogramma’s gedaan.

Zo was bij de vorige verkiezingen ook een pleidooi gevoegd om als Zwolle een aantal weinig voorkomende en/of bedreigde soorten 
(zowel flora als fauna) als “ambassadeurssoorten” te betitelen. 
Zwolle zou daarbij vooral als beschermer/ambassadeur op moeten treden voor zeldzame/bedreigde soorten, die vooral in en rond 
Zwolle nog wel voorkomen. Kievitsbloem, sleedoornpage, zwolse anjer en knoflookpad zijn daarbij soorten, die zich direct aandienen.
Maar er zijn er meer. Daarom heeft het NPZ een lijst van 12 soorten opgesteld, waarvoor o.i. de “ambassadeursstatus” op zijn plaats 
zou zijn. In de notitie “Zwolle voor biodiversiteit” zijn deze 12 soorten opgenomen.
Het NPZ zou het erg waarderen, wanneer ook uw partij het ambassadeurschap een plek in het verkiezingsprogramma zou willen geven.

In 2013 zonden wij de politieke partijen de notitie “Duurzaam Zwolle in Balans” hierin stonden onderwerpen, die volgens het NPZ van 
belang zijn voor een goed “groen”-, milieu – en duurzaamheidsbeleid in onze stad. Deze notitie hebben wij geactualiseerd en de 
vernieuwde versie is dan ook als bijlage bij deze brief opgenomen. Wij hopen, dat u ook daarin punten zult vinden, die ook u voor het 
beleid van de komende Raadsperiode van belang zijn en daarom een plaatsje verdienen in uw verkiezingsprogramma.
Sommige van de genoemde punten lijken een open deur te zijn. Deze zijn dat echter vaak toch niet, omdat de handelswijze in de 
praktijk vaker dan ons lief is te wensen overlaat! 

Ook willen wij even expliciet stil staan bij de bijgevoegde lijst “Aandachtspunten Natuurinclusief Bouwen”. Deze lijst is een bewerking 
van een uit Scandinavië komende lijst met aandachtspunten voor het bouwen en de inrichting van de zowel publieke als particuliere 
ruimte. De lijst kan o.i. zeker ook dienstig zijn bij renovaties, vervangende bouw e.d. De lijst is er op gericht om onze woon- en 
leefomgeving op een zo natuurlijk mogelijke manier vorm te geven. Dit is o.i. belangrijk ten aanzien van de kwaliteit van leven, maar 
zeker ook m.b.t. zaken als klimaatadaptie e.d. 
Naar onze mening kan er ook op de schaal van onze stad nog veel verbeterd worden. Het is daarbij een goede zaak, dat dit ook door 
politieke partijen wordt onderkend en uitgedragen.

Tenslotte bijgevoegd, een “Checkist Stadsvogels”, afkomstig van de  Vogelbescherming. Eten, beschutting en nestplaatsen: dat is wat 
alle vogels willen. Door hier bij beheer op gemeentergrond en via voorlichting naar particulieren aandacht aan te besteden bereiken we 
op een vrij eenvoudige manier een vogelvriendelijk(er) Zwolle. 

Het NPZ hoopt met het aanbieden van deze notities weer een bijdrage voor de verkiezingsprogramma’s te hebben geleverd.
Vanzelfsprekend is (een delegatie uit) het NPZ bereid om met u over de inhoud van de notities in gesprek te gaan. Desgewenst kunt u 
via ons secretariaatsadres daarvoor een afspraak maken.

Ook kan het zijn, dat u op bepaalde punten nog een vraag heeft. Deze vragen kunnen namens het NPZ beantwoord worden door Dr. 
H.W.J. (Erik) van Dijk, natuurhistorisch secretaris van het KNNV (veldbiologenvereniging). Erik van Dijk is telefonisch te bereiken op 06-
22441315 of per email: hwj.vandijk@gmail.com

Het natuurPlatformZwolle hoopt met de bijgesloten informatie uw partij van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,
Hans de Graad, voorzitter NPZ
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1- DUURZAAM ZWOLLE IN BALANS

Duurzaamheid kent drie dimensies: People, Planet en Profit. Het streven hoort te zijn dat deze in balans
zijn.  Het Natuurplatform Zwolle is van mening dat de dimensie Planet in de komende raadsperiode op 
diverse onderdelen meer aandacht verdient. 

Bij de dimensie Planet of duurzaamheid gaat het vooral om het behoud, de bescherming en het beheer     
van onze natuurlijke hulpbronnen: de diversiteit aan plant- en diersoorten, kwaliteit en kwantiteit van   
water, luchtkwaliteit, bodemvruchtbaarheid, etc. (zie lokale Duurzaamheidsmeter, www.duurzaamheidsmeter.nl)

De gemeente Zwolle heeft een belangrijke taak bij het beheer, de bescherming en de versterking van 
het ecologisch kapitaal (de producten en diensten die de natuur ons schenkt). De inrichting en het 
beheer van de openbare ruimte is een van de belangrijke kerntaken van de gemeente. De gemeente 
heeft ook duidelijk verplichtingen ten aanzien van het behoud en de versterking van de lokale flora en 
fauna (biodiversiteit) en overige ecologische of milieudiensten binnen de grenzen van de gemeente.

En natuurlijk is er ook een breed vertakte link met de ambities rond de Klimaatactieve Stad. 

Hieronder volgt een lijst van punten die volgens het NPZ onder de dimensie Planet een volwaardige 
plaats verdienen in de in de politieke programma's en het programma van het volgende college , 
periode 2018-2022.

1. Behoud, versterking en uitbreiding flora en fauna

 Behoud, versterking en uitbreiding groen en groenstructuur aansluitend op en verbonden met de 
omringende natuurgebieden IJssel, Zwarte Water, Vecht, Sallandse landgoederenzone en Nationaal
Landschap IJsseldelta. (beleid "groene vingers")

 Voorkomen van versnippering en herstel van ecologische verbindingszones (vismigratieplan, 
faunapassages, welkom voor de otter).

 Stadsuitbreiding kan een bijdrage leveren aan natuur en landschap . Compensatie van natuurwaarden
in de openbare ruimte, in groenvoorzieningen en waterwerken, moet onderdeel zijn van de 
planvorming. 

 Inbreiden van nieuwe bebouwing gaat zo min mogelijk ten koste van binnenstedelijk en snippergroen 
en wordt gecompenseerd. 

 Groenvoorzieningen en waterwerken op uitbreidingslocaties worden vroegtijdig ingericht en dragen 
niet alleen bij aan het vestigingsklimaat maar ook aan de versterking van de biodiversiteit.

 Op braakliggende gronden waaronder uitbreidingslocaties krijgt de natuur tijdelijk de ruimte en het 
beheer wordt daarop afgestemd. Natuur is dan belangrijker dan financieel rendement. Voorbeeld: 
geen mais inzaaien.
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 De natuur in Zwolle wordt planologisch goed beschermd via actuele omgevingsvisies en -plannen.
 De gemeente Zwolle ondertekent de Bijenagenda en geeft er een ruimtelijke invulling aan. 
 Bij zowel nieuwbouw als renovaties van woningen (o.a. programma energiebesparing van 

woningcorporaties) wordt volledig rekening gehouden met, en worden voorzieningen gecreeerd 
voor vleermuizen en stadsvogels als gierzwaluw, mus en spreeuw. 

2. Natuurbeheer

 De gemeente beschikt over een actueel (niet ouder dan 4 jaar)    overzicht van zeldzame, bijzondere of 
Rode Lijstsoorten. Er vindt periodieke monitoring  plaats van de ontwikkeling van deze soorten.

 De gemeente heeft actuele beheer- en herstelprogramma's voor zeldzame en bijzondere soorten of 
Rode-Lijstsoorten (bijvoorbeeld kievitsbloem, knoflookpad, gierzwaluw, laagvlieger en 
sleedoornpage).

 Ecologisch groenbeheer (ondermeer groenbeheer zonder chemische bestrijdingsmiddelen, een 
ecologisch protocol bij maaien), en het monitoren van resultaten er van. 

 Werken vanuit gebieds en soortenkennis: berm- en oeverbeheer; waternatuur; natuur van het 
boerenland (met name weidevogels); natuur in de binnenstad; bomen (kapbeleid en heraanplant 
vanuit kennis van de waarde van het bestaande bomenbestand ).

 Herziening van het huidige beleid van struiken naar gras, ter bevordering van de biodiversiteit en 
ondersteuning van de klimaatdoelen. 

 Actief betrekken van wijkbewoners en de Zwolse groene organisaties met praktijkkennis (IVN, KNNV, 
Bijenvereniging, Avifauna Zwolle, Vogelwerkgroep etc.) bij het groenbeheer in hun buurt. De ervaringen
met de "Groene Loper" worden expliciet ingezet.

 Onderlinge afstemming  door Waterschap, gemeente, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, pariculiere terreineigenaren en provincie is belangrijk. Binnen gemeentegrenzen pakt
de gemeente hierbij de regie. 

 Bij nieuwbouw en renovaties wordt gebruik gemaakt van een check-lijst groen en duurzaamheid voor 
architecten, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, In de bijlage geven we een aanzet tot 
zo'n check-lijst, vast te stellen door de gemeenteraad.

3. Natuurbeleving

 De eigen groene gebieden en parken van Zwolle zijn toegankelijk en bereikbaar mits de 
natuurwaarden zich daar niet tegen verzetten; hiertoe moet de kwetsbaarheid van deze 
gebieden goed worden geinventariseerd.

 Er zijn voldoende hondenlosloopgebieden verspreid over de stad ter voorkoming van 
verstoring in kwetsbare natuurgebieden en parken

 Natuurspeelplaatsen in iedere wijk.  Er is een duidelijke (inter)nationale ontwikkeling te bespeuren 
vanuit Scandinavie waarbij schoolspeelplaatsen sterk vergroend worden als tegenwicht tegen 
playstations, smartphones en tablets. Zwolle dient hierbij actief aan te sluiten. Een al bestaand goed 
voorbeeld is aan de Bachlaan.

 Geen verstoring door evenementen van de rust in natuurgebieden en parken met 
natuurwaarden in het bijzonder tijdens het broedseizoen.

4. Natuureducatie/voorlichting/bewustwording

 De gemeente heeft een ambitieus beleid met een bijbehorend en passend budget voor natuur- en 
milieueducatie (NME) voor volwassenen en kinderen.
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 Doepark Nooterhof en schooltuinen dienen in nauwe samenhang verder te worden ontwikkeld na een 
noodzakelijke herwaardering en update, waarna  Doepark Nooterhof veilig gesteld wordt als centrale 
faciliteit voor  Zwolse NME. 

 Wijkboerderijen en buurtweiden beter beter betrekken bij NME.

5. Handhaving

 De gemeente ziet beter toe op de naleving van natuurwetten, bijvoorbeeld bij 
vergunningaanvragen. 

 Verstoring door loslopende honden wordt beperkt door voorlichting en handhaving.
 Optreden tegen zwerfvuil en het dumpen van afval in parken en natuurgebieden.
 Regelmatige controle, onder meer door middel van veldbezoeken, park- en veldschouw.
 Coördinatie en afstemming van de handhaving met andere toezichthouders.
 Verbod op het houden van roofvogeldemonstraties (shows).
 Streng optreden tegen wildstroperij en roof van zeldzame planten zoals orchideeen.

6. Bovenlokale samenwerking

Belangrijke ontwikkelingen met grote impact op de Zwolse groenstructuur komen vaak tot stand via 
bovenlokale projecten. Die projecten en daarop afgestemde overlegvormen zijn regionaal 
(Landschapsontwikkelingsplan, NL IJsseldelta, Lange Termijn Perspectief IJsselVechtDelta), provinciaal 
(herziening EHS, Natura2000) of landelijk (wegenaanleg zoals de N35). De opstelling van de gemeente in 
de overleggen over deze projecten wordt steeds vooraf besproken in de gemeenteraad en de resultaten 
ook ten aanzien van landschap en natuur worden in de raad verantwoord.

7. Evaluatie

Iedere vier jaar wordt de voortgang ten aanzien van natuur en landschap geëvalueerd: de staat van 
instandhouding van soorten en de kwaliteit en omvang van leefgebieden. Het evaluatieverslag komt 
uiterlijk negen maanden voor de nieuwe vierjaarlijkse verkiezingen van de gemeenteraad ter beschikking.
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Bijlage A 
Ambassadeurssoorten

                               

   
Natuurplatform Zwolle 
Secretariaat: p/a Milieuraad Zwolle, Goertjesweg 1 8013 PA – Postbus 1582 8001 BN Zwolle.
Tel. 038-4982618.   E-mail: natuurplatformzwolle@milieuraadzwolle.nl
                                                   
Ambassadeurssoorten, notitie 2013, in 2017 aangevuld. 

ZWOLLE VOOR BIODIVERSITEIT

Biodiversiteit gaat over de rijkdom aan planten en dieren. Deze rijkdom loopt in ons land hard achteruit. 
Zwolle kan helpen deze achteruitgang te stoppen door maatregelen te treffen waarmee leefgebieden van 
planten en dieren worden behouden en hersteld. De nadruk ligt daarbij op soorten die zeldzaam zijn, 
relatief vaak op Zwolse grond voorkomen en die door het beleid en beheer van de gemeente beïnvloedbaar 
zijn. Zwolle kan een bijdrage leveren aan de instandhouding ervan.

Ambassadeurssoorten
Het Natuur Platform Zwolle bepleit bij het gemeentebestuur om in het belang van biodiversiteit  te kiezen 
voor een aantal ambassadeurs- of 'koestersoorten'. Ambassadeurs- of 'koestersoorten' zijn de planten- en 
diersoorten die, net als de kanaries in een kolenmijn,  symbool staan voor de kwaliteit van de leefomgeving 
en het behoud van de biodiversiteit in onze stad. Aan de hand van deze soorten kan de inzet van de 
gemeente voor het behoud van biodiversiteit ook goed worden geïllustreerd aan de bevolking en in het 
bijzonder aan de jeugd.

In 2013 presenteerden we 3e meest voor de hand liggende voorbeelden van Zwolse ambassadeurssoorten 
zijn: de Kievitsbloem, de Zwolse Anjer, de sleedoornpage en de knoflookpad. En kondigden aan deze lijst 
verder uit te breiden, tot 12.  Deze lijst vullen we nu aan met nog 9 soorten. 

Kievitsbloem                               

De kievitsbloem is een in het wild in Nederland zeer zeldzaam voorkomend en wettelijk beschermd . De 
bloem heeft paars (soms wit) geblokte bloemblaadjes. Het plantje heeft een zeer tere met smalle blaadjes, 
die een aantal maanden na de bloei afsterft. De planten doen er acht jaren over om in bloei te komen. De 
zaden zijn relatief groot en verspreiden zich drijvend op het water. De plant is voor z'n verspreiding van de 
zaden dan ook volledig afhankelijk van overstromingen en een hoge waterstand in de winter.
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De belangrijkste groeiplaats van de wilde kievitsbloem is langs de oevers van de Vecht en het Zwarte Water  
in Zwolle. Ongeveer tachtig procent van de Nederlandse kievitsbloemen staat hier.

Een groot deel van de populatie komt voor in de uiterwaarden en op terreinen van Staatsbosbeheer. Maar 
de kievitsbloem leeft ook op door de gemeente Zwolle beheerde grond. De kievitsbloem wordt ook wel 
Zwolse Tulp genoemd.

Sleedoornpage

De sleedoornpage is in Nederland bedreigd en gaat de laatste decennia achteruit. Het leefgebied bestond 
voornamelijk uit houtwallen met sleedoorns en bosranden. Door het verdwijnen van kleinschalige 
landbouw en houtwallen is de soort steeds meer naar de stad getrokken. Het is nu de enige Rode Lijst-soort
die niet in natuurgebieden voorkomt, maar vooral in de stad.

Uit een inventarisatie van de Vlinderstichting is gebleken dat de soort relatief veel voorkomt in Zwolle en 
vooral langs de IJsselallee.

De soort komt in Zwolle zoveel voor dat de Vlinderstichting Zwolle als de sleedoornhoofdstad van ons land 
beschouwt.

Knoflookpad 

De knoflookpad is een zeldzame soort die op nog geen veertig plaatsen in ons land voorkomt en sterk terug 
loopt. De Zwolse populatie is relatief groot, behoort tot de tien meest vitale van het land en lijkt zich tot nu 
toe redelijk goed te handhaven. Maar de populatie is geïsoleerd van andere populaties langs de Vecht en de
IJssel en dreigt door inteelt te verzwakken met een grotere kans op uitsterven. Dat de soort leeft in vijvers 
tussen de bebouwing in een woonwijk maakt de Zwolse pad uniek, maar ook kwetsbaar.
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Rosse Metselbij 

De rosse metselbij is de meest voorkomende metselbij in Nederland. Hij is ongeveer een centimeter lang en
heeft een overwegend oranjerode kleur. Door zijn rode beharing is hij te onderscheiden van de honingbij en
de hommel. De rosse metselbij is zeker niet agressief of gevaarlijk voor mensen. Integendeel, ze steken 
alleen als ze zich erg bedreigt voelen. Als er veel bijen op één plaats voorkomen, kan dit wel als hinderlijk 
worden ervaren. Maar na enkele dagen of een week zijn ze meestal weer verdwenen.

Vrouwtje in vlucht
Metselbijen maken voor hun voortplanting graag gebruik van bovengrondse holten in bomen en muren. Hij 
beschadigt de muur daarbij niet. Verder komt de metselbij vaak voor in grindstroken, langs bosranden en in 
tuinen en rond bebouwing. Waarom metselbij? De rosse metselbij legt de eieren in een holte, te samen met
een voedselvoorraad. Daarom maakt deze bij dankbaar gebruik van de steeds populairder wordende 
bijenhotels in de diverse Zwolse tuinen en parken. In de buisvormige holtes legt de bij achter elkaar de 
eitjes, zoals te zien op onderstaande afbeelding.

Broedzorg van de rosse metselbij:

A = Eitje
B = Voedsel
C = Celwand

Hoe doet de metselbij dat? De rosse metselbij legt ca. 10 broedcellen per holte. De eitjes worden afgezet in de broedcellen, ieder ei krijgt een 
voedselvoorraadje voor de uitgekomen larve. Nadat een ei is afgezet schermt het vrouwtje het af door een muurtje te 'metselen' van modder 
waarna het volgende ei wordt afgezet. De jonge bijen vliegen pas het volgende jaar uit nadat ze zich uit hun schuilplaats hebben geknaagd.
De metselbij is eenvoudig te lokken door in de tuin een oude boomstronk te plaatsen met geboorde gaten van 0,5 tot 0,8 cm.
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Steenuil

De steenuil is van oudsher een bekende verschijning in vooral kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. De 
steenuil schuwt de menselijke omgeving niet en broedt vaak op boerenerven, vooral als deze voldoende 
natuurlijke variatie bieden. Dan kan een steenuil op een klein oppervlak alles vinden wat hij nodig heeft. 
Vanaf paaltjes of andere verhogingen zoekt de steenuil naar voedsel en vliegt daar in golvende vlucht op af. 
Landelijk gaat het al langere tijd bergafwaarts met de steenuil, ook in Zwolle. Het leefgebied krimpt ineen 
door bijvoorbeeld stads- dorpsuitbreidingen, aanleg van industrieterreinen en wegen. Daarnaast is het 
resterende leefgebied sterk veranderd. Kleine gemengde boerenbedrijven zijn er niet meer en 
hoogstamboomgaarden zijn zeldzaam geworden.
Door aandacht te hebben voor kleinschalige landschapselementen zoals houtwallen en hagen en door het 
aanbieden nestgelegenheid kan de steenuil wellicht worden behouden voor de Zwolse buitengebieden.

Gierzwaluw

Huizen, kantoorgebouwen, kerken en andere bouwsels van de mens zijn voor gierzwaluwen net een 
rotslandschap vol met holtes, waarin zij kunnen broeden. Vooral oude gebouwen, veel voorkomend in de 
Zwolse binnenstad en oude volkswijken, zijn in trek. Een groot deel van hun leven bevinden gierzwaluwen 
zich in de lucht. Tijdens de broedtijd zitten ze op hun nesten.
In Zwolle is de gierzwaluw nu nog een talrijk voorkomende broedvogel maar de vogels krijgen het steeds 
moeilijker. Onder meer door renovatie en isolatie van woningen en veranderde bouwmethode verdwijnen 
steeds meer broedmogelijkheden. 
Bij renovaties en nieuwbouw is het gemakkelijk om rekening te houden met de gierzwaluw door  
bijvoorbeeld  kunstmatige nestgelegenheden aan te brengen.
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Patrijs

Patrijzen zijn standvogels van open agrarisch gebied. Oorspronkelijk waren het steppebewoners, maar de 
soort heeft zich erg goed aangepast aan het leven in kleinschalig agrarisch landschap. In Zwolle komt de 
patrijs nog voor in het open cultuurlandschap maar bijvoorbeeld ook op industrieterreinen. 
Patrijzen eten zowel plantaardig als dierlijk voedsel. De jongen leven de eerste weken louter van insecten en
ander klein gedierte. Belangrijk zijn kruidenrijke weilanden, akkerranden, kruidenstroken en ruige 
slootranden.  In Zwolle blijken de vogels ook goed te gedijen op braakliggende grond op industrieterreinen. 
Door rekening te houden met patrijzen bij de ontwikkeling van deze gebieden kunnen wij deze soort 
behouden.

Laatvlieger 

Vleermuizen algemeen:
Gebouw bewonende vleermuizen in Zwolle staan onder druk als gevolg van verlies van geschikte 
verblijfplaatsen. Sloop, renovatie en ná-isolatie zijn hiervan de oorzaak. 
De Laatvlieger is een relatief grote, bruin gekleurde vleermuis die uitsluitend gebouwen bewoont en in 
steden en vooral stadsranden en dorpen is te vinden. Ook in Zwolle komt de laatvlieger voor. De 
zomerkolonies zijn hoogstens enkele tientallen dieren groot. Ze eten nachtvlinders en vele keversoorten. Ze 
hebben een rechtlijnige vlucht en foerageren graag rond het licht van lantarenpalen. Ze maken veelvuldig 
gebruik van lanen met oudere bomen als vliegroute. Tevens foerageren ze in de perifere landbouwgebieden
rondom Zwolle. Verder weten we relatief weinig over deze soort. Zo vertonen ze nauwelijks baltsgedrag. 
Ook laten ze zich –voor zover we weten- niet verleiden om vleermuiskasten te gebruiken. Dit maakt deze 
soort dan ook moeilijk te onderzoeken en zo nodig te compenseren. Er is een sterk vermoeden dat deze 
soort achteruit gaat en minder voorkomt dan voorheen. Reden te meer om deze soort als ambassadeur 
voor Zwolle op te voeren. Aandacht voor deze problematiek en antwoorden hierop, draagt sterk bij aan het 
behoud van biodiversiteit in Zwolle en geven meer inzicht op gebouw bewonende diersoorten over het 
algemeen. Natuurinclusief bouwen en renoveren is de meest effectieve methode om gebouw bewonende 
vleermuizen zoals de laatvlieger kansen te blijven geven.
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Das 

De das is een grote marterachtige met zijn typische uiterlijk met de zwart/wit banen over zijn kop.
Het dier heeft een matige visus, maar een scherp gehoor en reukzin.
Hij graaft complexen van holen in hogere zandkoppen in het landschap die we burchten noemen. De soort 
leeft meestal in ‘familie’ verband in deze burchten. De das heeft een breed menu variërend van 
regenwormen, bodeminsecten, soms kleinere zoogdieren maar ook veel plantaardig materiaal zoals fruit en 
mais. In de jaren 70 van de vorige eeuw was de das nagenoeg verdwenen uit Oost Nederland. Ná een 
introductieprogramma heeft het dier een glorieuze come back kunnen maken tot in Salland, tot zelfs in de 
gemeente Zwolle. Dit ondanks de relatief hoge verkeersmortaliteit. Echter het decennialang voorzien van 
faunapassages heeft de soort geen windeieren gelegd.
Hun herstel leidt recentelijk ook weer tot een zeker spanningsveld met de agrarische sector vanwege hun 
graaf- en foerageer activiteit. Echter de das leeft al eeuwen in de nabijheid van mensen. Een zeker 
opportunistisch gedrag is de das niet vreemd en helpt deze soort te overleven in de buurt van de mens. 
Doordat de das zeer plaats trouw is, maakt hem dit kwetsbaar voor verstoring en vervolging. De das is 
gebaat bij bereikbaarheid van voedselrijke gebieden zoals bijvoorbeeld uiterwaarden en niet al te intensief 
in gebruik zijnde landbouwgrond. Ook is de das rond Zwolle sterk afhankelijk van diverse oude 
hakhoutrelicten, bosschages en geriefbosjes met ondergroei, voor dekking en beschutting. 
Als ambassadeursoort is de das representatief voor hoe wij omgaan met versnippering door menselijke 
bewegingen en –bebouwing, maar ook hoe het landschap wordt ingericht en bepaald door intensief 
‘schaalvergrotend’ agrarisch gebruik. De soort representeert de verhouding van  respect naar de fauna en 
overige grondgebonden zoogdieren.

Bever

De bever is het grootste knaagdier van Europa en is een makkelijk te herkennen zoogdier. Volwassen 
exemplaren zijn al gauw een ruime meter lang inclusief de grote brede en platte staart. De soort lijdt een 
amfibisch/aquatisch bestaan en voedt zich uitsluitend met plantaardig materiaal zoals bijvoorbeeld de bast 
van jonge wilgen en populieren naast andere waterplanten en wortels. Ze maken takkenburchten met de 
ingang onder het wateroppervlak, waarin de dieren leven in gezinsverband. Ze prefereren een constant 
peilniveau van het water. Ze zijn door het bouwen van dammen zeer goed in staat deze condities zelf te 
creëren. Mede hierdoor is de bever in staat een flinke ecologische spin-off te bewerkstelligen waardoor de 
biodiversiteit van flora en fauna aanzienlijk toeneemt. 
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De soort was halverwege de 19e eeuw uitgestorven in Nederland, ondanks het geschikte leefgebied die een land als Nederland biedt door zijn vele 
rivieren, watergangen en resterende moerasgebiedjes. Dankzij een herintroductie programma in de laatste helft van de vorige eeuw heeft de bever 
zich autonoom weer diverse delen van Nederland her bezet. De bever komt ook voor in de IJssel nabij Zwolle. Watermanagement en –afvoer vormt 
een bedreiging voor de menig geschikte leefgebieden van de bever onder meer door de diverse rivier-verruimende maatregelen. Door zijn bouwlust,
zijn vermogen om grote bomen te vellen en de potentiele ondermijning van binnendijkse bescherming, is er ook een te verwachten spanningsveld 
tussen deze soort en de mens. De bever is dan ook ambassadeur voor alle aquatische zoogdieren die gebaat zijn bij voldoende ongestoorde 
leefgebieden nabij de rivieren en beken. Wijs en duurzaam watermanagement en verstandig recreatiebeleid zal de bever en vele andere 
watergebonden zoogdieren ruimte blijven bieden in Zwolle en omstreken.

Rivierrombout

De rivierrombout is een slanke, middelgrote (50-55 mm) zwart met gele libel.Het is een specialist van de 
grote rivieren.In Nederland terug van weggeweest. Inmiddels komt de soort vrij zeldzaam langs de IJssel bij 
Zwolle weer voor, met name daar waar zand of slib is afgezet. Vliegt van begin juni tot eind september.

Spreeuw

De spreeuw komt nog talrijk voor in Nederland. Maar uit tellingen verzameld door SOVON blijkt dat sinds 
1980 het aantal spreeuwen met 40% is afgenomen! Belangrijkste reden zijn de intensivering van de 
landbouw en de achteruitgang van broedgelegenheid in het stedelijk gebied.
Steeds minder vinden ze in bebouwing een ruimte om een nest te maken, bijvoorbeeld onder dakpannen of
in kieren en spleten. De afgelopen jaren zijn ook veel broedplaatsen verloren gegaan door renovatie en 
isolatie van bestaande bebouwing.
In de broedtijd vangen spreeuwen veel wormen en larven voor hun jongen. Helaas vinden we steeds meer 
verharding in tuinen in plaats van bijvoorbeeld gazons waar spreeuwen voedsel kunnen vinden.
Onder andere door het aanbrengen van nesthulpen en door onze tuinen “groener” te maken kunnen we er 
voor zorgen dat de spreeuw ook een echte stadsvogel blijft.   

Wat kan de gemeente Zwolle doen
De gemeente Zwolle kan deze soorten koesteren door hun leefgebied zorgvuldig te beheren en door er bij de
bestemming van gronden en het verlenen van vergunningen extra op te letten dat ze niet in de knel komen. 
Met wat extra aandacht, wat extra inspanning en soms wat andere prioriteiten kan er heel veel bereikt 
worden bereikt voor het behoud de biodiversiteit in onze stad. 
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BIJLAGE B
Lijst  aandachtspunten Natuurinclusief bouwen. 

Deze lijst is bedoeld om aan ontwikkelaars een handvat te geven om natuurinclusief te (ver)bouwen.  Het betreft 
aandachtspunten maar enige controle van toepassing via gemeentelijke vergunningverlening richting 
projectontwikkelaars verdient de voorkeur. Bovendien dient het besef door te dringen bij projectontwikkelaars dat 
de nieuwe bewoners duurzaamheid een steeds grotere rol in hun leefomgeving willen geven.

Terrein = de grond die in beheer is van de gebruiker of eigenaar.

Projectvoorbereiding

De ontwikkelaars werken bij de projectvoorbereiding samen met ecologische experts. Bij plannen voor stedelijke 
uitbreiding dienen de ecologische effecten grondig te worden getoetst en daar waar ze negatief uitpakken, voldoende 
te worden gecompenseerd. Ook klimaatadaptatie dient een rol te spelen bij de gemeentelijke vergunningverlening, 
niet op de laatste plaats in het belang van de toekomstige bewoners in al hun levensfasen. 

         Nummer Maatregel

Groen / planten

1 Stimulering groene daken met name bij nieuwbouw, ontwikkel hiervoor subsidiebeleid. 

2 Stimulering dak- en balkontuinen.

3 Muren zijn waar mogelijk bedekt met klimplanten (dit geldt met name voor "stenen wijken" 
zoals Assendorp met weinig groene ruimte. 

4 Let op variatie in de beplanting.

5 Het terrein wordt mede gebruikt voor stadslandbouw. 

6 Veel bomen en struiken op het terrein dragen fruit , bessen en noten
7 Stimuleer inheemse planten, in plaats van verstorende exoten, in de tuin.

8 Alle niet-verharde oppervlaktes op het terrein hebben een voldoende
dikke bodemlaag en kwaliteit om het inrichten van een moestuin mogelijk te 
maken.

9 Het terrein is groen, maar het gazon-oppervlak wordt beperkt.

10 Een deel van het terrein wordt overgelaten aan natuurlijke successie (weinig 
menselijke invloed).

Fauna

11 Stimulering nestgelegenheid,  bijv. ieder appartement van een project heeft een nestkast voor 
vogels of insecten.

12 Er zijn voorzieningen voor vleermuizen, zwaluwen en/of huismussen in en om het gebouw 
(zowel nieuwbouw als renovatie).

13 Er is ruimte voor habitats en overwinteringsplaatsen voor amfibieën (kikkers, padden, 
salamanders) en reptielen (bijv. ringslang).

14 Gedurende het hele jaar door is er voedsel voor tuinvogels , en  de mogelijkheid om te nestelen 
aanwezig. 

15 Serieuze aandacht voor voorzieningen voor insecten b.v. steenstapel, insectenhotel (relatie met
Bijenconvenant).
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16 De vegetatie op het terrein heeft bloeiende planten in elk seizoen en is rijk aan nectar 
en stuifmeel (relatie met Bijenconvenant).

17 Er zijn is een rijke variatie aan voedsel (waardplanten) voor rupsen.

18 Er is een biotoop voor waterinsecten op het terrein.

Afscheidingen
19 Bij de afscheidingen wordt het gebruik van houten schuttingen teruggedrongen. 

Alternatieve opties zijn afscheidingen als haag of takkenril. Indien als haag 
uitgevoerd met minimaal drie verschillende heesters. Zwolse aandachtssoort: 
sleedoorn. In takkenrillen kan het snoeihout worden verwerkt.

Waterhuishouding 

20 Terugdringen van verhard oppervlak t.b.v. een combinatie van water- en natuurbeheer.

21 Alle oppervlakte op het terrein is waterdoorlaatbaar en halfverharding is in olivijn uitgevoerd. 
Per 5 m² verharde oppervlakte is wordt 1 m² vijver nagestreefd.

22 Alle regenwater van de gebouwen en verharde oppervlaktes wordt opgevangen 
en gebruikt voor irrigatie ( afkoppeling van riolering).

23 Bevorderen dat "grijswater" (was, afwas, douchen) wordt verwerkt op het terrein 
en hergebruikt.

Recyling
24 Alle bio-afbreekbaar afval van de huishoudens en de tuin wordt gecomposteerd; 

gemeente / ROVA stellen daartoe gratis composteringsbakken ter beschikking.

25 Gebruik van gerecycleerde materialen op het terrein wordt bevorderd.

Landbouw
26 In het Zwolse landelijke gebied wordt de schaal van de landbouw ingepast  bij de 

nabije stedelijke omgeving: geen megastallen bionnen Zwolle, vermijden stankoverlast
door mest,

Gebaseerd op een Intiatief lijst door KNNV gewest Zuid-Holland (maart 2017)

Geïnspireerd door de Greenpoint lijst uit Malmo, (Bron: Kruuse, A., 2011)

(Geactualiseerde versie d.d. 31 mei  2017).
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BIJLAGE C     Checklist Stadsvogels
Checklist: ideale vogeltuin

Bron:  Vogelbescherming

Eten, beschutting en nestplaatsen: dat is wat alle vogels willen. De tijd breekt aan om vogels daarin 
tegemoet te komen. Al in de nazomer kun je je tuin updaten. Hier zijn 19 tips waarmee je de ideale 
vogeltuin creëert.

Beplant zo veel mogelijk en zo gevarieerd mogelijk

Dus:

 Betegel zo min mogelijk en leg een grasveldje aan. Dat is perfect wormengebied voor merels en 
roodborstjes en levert graszaad voor zaadeters. Paden kun je van grind of boomschors maken.

 Zorg voor niveauverschillen in de tuin, met geleidelijke overgangen van lage beplantingen naar 
struiken en bomen.

 Plant bomen en struiken voor beschutting en voedsel. Zelf heb je dan schaduw in de zomer. - Kies 
voor soorten die bijvoorbeeld bessen of fruit dragen of doorns hebben. Ook in een kleine tuin is een
meidoorn, lijsterbes, appel-  of perenboom een aanwinst.

 Zaai wilde bloemen die insecten aantrekken. Je kunt daarvoor zelfs vogelvoer gebruiken!
 Kies hogere, lagere en bodem bedekkende inheemse plantensoorten die in verschillende 

jaargetijden bloeien. De bloeiende bloemen lokken allerlei insecten, terwijl pluis en uitgebloeide 
bloemen nestmateriaal en zaden opleveren.

 Gebruik als afscheiding een heg, of plant klimplanten tegen een schutting. Daarmee bied je 
beschutting, voedsel en natuurlijke nestelgelegenheid.

 Een kale gevel kun je aankleden met klimplanten; er zijn zowel zon- als schaduwminnende. - 
Constructies om de planten langs te laten groeien zijn in tuincentra en bouwmarkten te koop.

 Heb je een plat dak, overweeg dan sedum als begroeiing. Het trekt insecten aan en houdt water 
vast. Bovendien heeft het een isolerende werking.

 Leg een vijvertje aan met een ondiep gedeelte waar vogels kunnen drinken en badderen.
 Niet voor iedereen weggelegd: een moestuin! Leuk, leerzaam en gezond, maar niet boos zijn als de 

aardbeien of frambozen worden weggekaapt!

Wees niet al te netjes.

Een beetje minder onderhoud en snoeiwerk aan de tuin vergroot juist de overlevingskansen van vogels. 
Vooral in de winter.

 Stel zoveel mogelijk onderhoud uit tot het eind van de winter (februari, maart).
 Laat afgevallen blad liggen, of hark het in de borders, want er zitten veel insecten tussen.  

Bovendien beschermt een bladlaag planten tegen vorst.
 Laat uitgebloeide planten staan tot het voorjaar. Zaadeters zijn er dol op.
 Snoei struiken niet allemaal tegelijk, ze zijn belangrijk als schuilplaats.
 Snoei bessenstruiken pas tegen het voorjaar. De vitaminerijke bessen zijn waardevol voedsel.
 Maak als je plaats hebt een composthoop op een afgelegen plekje.
 Gebruik snoeihout en afgevallen takken voor een takkenril. Dit is een soort ‘wal’ van opgestapelde 

takken, bij elkaar gehouden door palen. Staat leuk en biedt schuilgelegenheid voor vogels, maar ook
voor amfibieën en egels.
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https://www.vogelbescherming.nl/roodborst
https://www.vogelbescherming.nl/merel


 Oude tegels, klinkers en dakpannen zijn prima materialen voor het aanleggen van een speels 
hoogteverschil of een lage afscheiding. Zo krijg je een natuurlijke, grillige wand met allerlei kiertjes 
en holtes en vochtige omstandigheden.

 Probeer verder wat bij te voeren, water aan te bieden en ook eens een nestkast op te hangen.
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