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Wat is Biodiversiteit?

Het leven op aarde kent vele variaties. Of het nu gaat om de kleinste bacteriën, 
schimmels en planten of de grootste dieren, de tropische regenwouden of de 
Nederlandse weilanden, elke levensvorm, elk ecosysteem en elke genetische 
variatie is uniek en onvervangbaar. 

Deze grote verscheidenheid noemen we biodiversiteit.

Biodiversiteit is leven

Soorten

Ecosystemen

Genen



* De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen 
zorgen bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, afbraak van dode 
dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder 
landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. 

* Biodiversiteit betekent voor de mens voedsel, bouwmateriaal, 
brandstof (hout) en grondstoffen voor kleding (zoals katoen) en 
medicijnen. 

Biodiversiteit is van levensbelang!



§ Soorten gaan achteruit
64 % inheemse planten zijn uitgestorven in Europa
45 % van de Europese vlinderpopulatie zijn bedreigd

38% van Europese vogelsoorten zijn bedreigd

§ Belangrijkste Habitats bedreigd
‘wetlands’ in Noord en West-Europa zijn met 60% achteruitgegaan

Biodiversiteit in Europa





Samenhang verstoord

• Klimaatverandering

• Verzuring

• Vermesting

• Verdroging

• Exoten

• Bestrijdingsmiddelen

• Verstedelijking

• Intensieve landbouw
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• Vermesting; lokaal, maar ook landelijk depositie van stikstof 
van 20-40 kg ha-1 jaar-1

• Verdroging; van grond- naar regenwater gevoed

Daarnaast hebben we ook nog

• Verrommeling/vervuiling (plastic soep/ medicijnen via toilet, 
overal zwerfafval)

• Versnippering

• Verkeer (hoeveel biodiversiteit zit er op de autogril?)

• Bezuinigingen op natuur, gemeenten, Rijkswaterstaat

Biodiversiteit in NL zwaar onder druk!



Ecologisch beheer van openbaar groen 

• Natuur kan zich ontwikkelen als beheer in bepaalde 
mate constant is

• Beheer faseren (bijv. niet al het riet tegelijk maaien, 
maar om en om)

• Beheer differentiëren (dat wil zeggen bepaalde 
plekken structureel anders beheren

• Aandacht voor zomen (geleidelijke overgangen)

• Zaaien, planten of gebruik van natuurlijke 
zaadverspreiding



Ecologisch beheer van openbaar groen 



Zonnepanelen en biodiversiteit kan



• Slechte bodem en dus slechts enkele plantensoorten, zoals Engels 
raaigras of brandnetel

• Om de biodiversiteit te verhogen moet de voedselrijkdom afnemen

• Hierdoor krijgen meer plantensoorten de kans.

• De eerste vijf jaar moet dan flink gemaaid worden en het maaisel 
moet afgevoerd worden of je maakt er bokashi van

• Inzaaien bloemen- en kruidenmengsels die thuishoren in het gebied

• Daarnaast insecten lokken door nestgelegenheid te bieden, bijv. 
insectenhotels, stapels met hout en open plekken

Zonnepanelen en biodiversiteit voorwaarden



• Ruimte tussen de panelenrijen helpt ook, tussen de 2 en 3 meter

• Daarnaast blijkt zuid-opstellingen beter te werken dan oost-west-
opstellingen, waar de hoeveelheid licht onder de panelen erg laag is. 

• Verder is de hoogte van panelen van belang en hoe schuin ze staan. 

• Ook regenwater doorlatendheid maakt verschil. Bepaalde panelen 
hebben stroken die water doorlaten.

• Kiezen voor lichtdoorlatende panelen. Glaspanelen laten 6 tot 9 
procent licht door. 

Zonnepanelen en biodiversiteit voorwaarden 



Windmolens en biodiversiteit



Windmolens en biodiversiteit, voorwaarden

• Locatie is alles bepalend dus niet plaatsen op een vogeltrekroute

• Ook niet in of vlak naast Natura 2000 gebieden of in gebieden met 
veel weidevogels 

• Staan ze toch naast Natura 2000 gebieden dan periodiek stilzetten

• Cameradetectie inzetten helpt ook, want die camera’s kunnen vogels 
waarnemen en de wieken stilzetten op het moment dat er een vogel 
langskomt. Dit gaat meestal om grotere vogels die op grote hoogte 
vliegen. 

• Zwarte wieken, daar experimenteren de Noren nu mee. Vogels kijken 
tijdens het vliegen meestal niet vooruit maar naar beneden. In 
Noorwegen experimenteren ze daarom nu met zwarte wieken die 
misschien beter zichtbaar zijn.


