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Aan de gemeente Alkmaar      10-2-2016   
t.a.v. Simone Stam 
beleidsmedewerker Groen 
 
Beste Simone, 
 
Naar aanleiding van ons gesprek op 11 januari 2016 en de eerdere voorstellen die je 
al van ANIMO mocht ontvangen en die in 2012 aan de wethouder zijn gestuurd, 
zouden wij graag de volgende aandachtpunten willen benoemen en opgenomen 
willen zien als noodzakelijk voor het groenbeleidsplan. Een aantal van deze punten 
zijn al genoemd in de eerste opzet. Deze zouden zeker verder uitgewerkt moeten 
worden.  
 
Een gemeente die duurzaamheid, milieu en natuur hoog in het vaandel heeft 
realiseert zich dat een groenbeleidsplan niet alleen richting geeft aan de 
doelstellingen maar ook sturing zou moeten geven aan uitvoering en het stellen van 
randvoorwaarden. M.a.w.: Het is wenselijk te bepalen hoe de doelen bereikt kunnen 
worden. 
 
1. Biodiversiteit 
Binnen de organisatie van ANIMO vinden wij het van essentieel belang als eerste te 
streven naar het aanwezig zijn van een hoge biodiversiteit aan flora en fauna. Hierop 
zou de inrichting en het beheer van het openbare groen gericht moeten zijn. 
Dat de gemeente hiermee serieus omgaat is te zien doordat men het bijenconvenant 
wil ondertekenen, bestrijdingsmiddelen bant, natuurvriendelijke oevers aanlegt en de 
flora en fauna inventariseert. Een belangrijk middel voor dit doel is het aanwijzen en 
beheren van ecologische zones als/of samen met kleurrijke linten door het landschap 
(in feite langs alle vaarten, dijken en wegen tussen de Rijp, Eilandspolder en 
Alkmaar). 
 
2. Natuurwaardenkaart 
Benadrukt wordt het belang van een actuele natuurwaardenkaart.  
Bij alle handelingen in de openbare ruimte, van wat voor aard dan ook, dient 
rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van (beschermde) soorten en 
functies (denk aan vleermuisverblijfplaatsen en (beschermde) essentiële vliegroutes). 
De Gedragscode Bestendig Beheer Groenvoorzieningen VHG en Stadswerk, 
leidraad Flora- en faunawet, vragen hierom. Een belangrijk instrumentarium daarbij is 
een actuele natuurwaardenkaart. Van groot belang daarbij is de volledigheid van 
deze kaart.  
Met dit uitgangspunt zouden ook voor alle belangrijke groengebieden beheerplannen 
moeten worden gemaakt. Zo zouden wij ons voor kunnen stellen dat per 
groengebied de aanwezige unieke en bijzondere flora en fauna richting geeft voor 
het beheer.Bijvoorbeeld daar waar noordse woelmuizen of weidevogels (nog) 
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voorkomen dient het maairegieme ten behoeve van het behoud van deze soorten 
goed afgestemd te worden. 
 
3. Een kans voor vereenvoudiging van regelgeving: 
Er bestaan voor de diverse onderdelen van het groen ook een aantal algemene 
nota’s. De bomennota, het bomenstructuurplan en de klimopnota 2006. Daarnaast 
bestaat in de Schermer nog een distelverordening. Al deze nota’s zouden in een 
vereenvoudigde en natuurvriendelijke vorm opgenomen kunnen worden in het GBPL. 
Hierbij kan direct ingespeeld worden op de nieuwe wet Natuurbescherming die in 
januari 2017 van kracht wordt. Dit geldt ook voor de nieuwe Omgevingswet die in 
2018 van kracht wordt en waar de wet Natuurbescherming in ondergebracht wordt. 
Zie verder ook punt 8. 
 
4. Groen waar mogelijk 
Zoals inmiddels uit diverse onderzoeken blijkt heeft groen een grote positieve 
bijdrage op het klimaat, milieu (fijnstof) en de gezondheid van bevolking in de stad. 
Een uitdaging is het meervoudig benutten van de openbare ruimte. Mogelijkheden 
kunnen gevonden worden in vergroenen van kale verticale wanden en platte daken. 
Samenwerking met bouworganisaties, woning coöperaties en buurtverenigingen, is 
steeds belangrijker; om op dit gebied biodiversiteit, schone lucht en doelen in relatie 
tot piekafvoer van neerslagoverschot, te bereiken. Denk daarbij aan het rainproof 
maken van de stad. Onder groene wanden horen natuurlijk ook de 
varenbegroeiingen op de kades thuis. 
 
5. Stadslandbouw en de eetbare stad: 
Er is toenemende belangstelling voor gezond en uit de natuur eten. Een goed 
moment om meer eetbaar fruit en ander (eetbaar) groen aan te planten, eventueel 
ter vervanging van stedelijk groen. Dit kan ook een extra stimulans zijn voor flora en 
fauna. Wat wij eten is vaak ook eetbaar voor hen. Hierbij is het van steeds groter 
belang om het milieu zo min mogelijk te belasten met gif e.d. 
 
6. Groen en agrarisch 
Gemeente Alkmaar kent sinds de laatste fusie een groot buitengebied. Alkmaar kan 
een stimulans geven aan agrariërs om naar duurzaam en biologisch om te 
schakelen. Goed voor mens en milieu en ook voor de ondernemer die betere prijzen 
krijgt voor zijn producten. De analyse van de RABO bank voor NH t.a.v people, 
planet, profit (nov 2012) laat zien dat “planet” beslist meer aandacht behoeft. 
 
7. Verhuren of verpachten van natuurlijk groen en of natuurgebieden.  
Het is voor een huurder of pachter meestal tegenstrijdig om natuur voorrang te 
geven. Gerichte afspraken moeten worden afgestemd in een contract zodanig dat 
deze niet voor andere uitleg vatbaar is dan het gebruiken voor natuurontwikkeling 
en/of beheer. Maatschappelijk en ecologisch is het onverantwoord, potentieel hoge 
natuurwaarden door derden te laten beheren. 
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8. Toepassen Generieke Aanpak Natuur.  

• De Generieke Aanpak Natuur levert niet alleen kansen op voor flora en fauna, 
maar ook voor burgers en bedrijven.  

• Het borgen van deze soortenbescherming, waardoor ruimtelijke ontwikkelingen 
met zo min mogelijk vertraging uitgevoerd kunnen worden.  

• ontzorgen van burgers en bedrijven als zij bij ruimtelijke ontwikkelingen minder 
afhankelijk worden van eigen ecologisch onderzoek.  

• De Generieke Aanpak Natuur kan burgers en bedrijven meer zekerheid geven bij 
de aanvraag van een ontheffing op grond van de Natuurbeschermingswet, zeker 
als er op een overkoepelende ontheffing wordt aangevraagd voor alle in de 
Generieke Aanpak Natuur opgenomen maatregelen en voornemens voor 
ruimtelijke ontwikkelingen.  

 
9. Informatie uit natuuruitgaves. 
Er zijn de afgelopen jaren een aantal leuke natuuruitgaves gedaan die deels zijn 
gesponsord door de gemeente Alkmaar. Hier is veel informatie uit te putten. 
o.a. 
De KNNV in 2008 “natuurgebieden in en rondom Alkmaar” van diverse KNNVers.. 
De Vogelwerkgroep in 2010 met “Alkmaar heeft vleugels” van Johan Bos en Miranda 
Zutt. 
Daarnaast zijn er de broedvogelinventarisaties van de VWG Alkmaar e.o. uit 1984, 
1994, 2004 en 2014. De laatste in een volledige kleurendruk. 
 
 
 
Hopelijk een constructieve bijdrage voor een bijzonder groenbeleidsplan voor een 
stad met een groot buitengebied. 
 
 
 
 
 
Namens het bestuur van ANIMO 
R. Polder 
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Bijlage: samenvatting voorstellen 2012 “meer voor minder” 
 
Samenvatting “meer voor minder”  
 

• Natuurrijk groen kost minder! Met minder inspanning een soortenrijkere natuur 

realiseren.  

• Overdracht van gronden binnen de afdelingen: Afspreken van uitgangspunten 
voor beheer en het tegengaan van herstelkosten. 

• Beheer door derden. Het is misschien mogelijk om met andere beheerders 
(Prorail, Waterschap en de Provincie) te komen tot goede beheersafspraken 
waarbij de gemeente het beheer en het budget overneemt. De af te voeren 
organische massa levert weer extra inkomsten en/of reductie van het CO2 
verbruik op. 

• Maaien: natuurwinsten en kostenbesparing door het afgemaaide materiaal 
altijd (binnen 4 dagen) af te voeren voor vergisting. 

• Minder maaien: laat bij hooiland beheer meer staan. Goed voor vlinders en 
andere insecten. Ook voor kikkers en salamanders en andere fauna. 

• Gevels en trottoirs (stoepen) zouden de bewoners zelf moeten onderhouden. 

(wedstrijd uitschrijven: de mooiste straat/buurt of schoonste wijk?) Elke straat 

heeft minstens 5 verticale tuinen en 10 geveltuinen.  

• Bomen en klimop: weg met de ingewikkelde klimopnota. Aleen jonge bomen 
behoeden voor klimopingroei. 

• Oevers, bloemweide en water zo veel mogelijk inrichten als natuurvriendelijke 
oevers met een talud van minimaal 1:5.Hierdoor is het maaien minder 
gevaarlijk (minder steile helling) en kost daardoor ook minder moeite. 
Bloemrijk hooi kan worden gebruikt om andere nieuwe natuurgebieden en kale 
oevers in te zaaien. Het is heel gunstig voor de planten maar ook voor de 
vlinders. De noodzakelijke schimmels, eieren en larven komen ook mee. 

• Heesters en gras Wij pleiten ervoor meer bosplantsoen terug te ontwikkelen 
en het maaien terugbrengen tot bloemrijk- hooilandbeheer op zoveel mogelijk 
plekken. 

• Uitbesteden ideeën over verhuur (bruikleen) of verkoop van groen aan 
burgers. Langs ecologische verbindingszones en langs randen van parken is 
het niet wenselijk.Ook bij verkoop regels vaststellen: groen mag niet wijken 
voor verhardingen e.d. 

• Werken met een beeldbestek: Veel natuur moet zich gedurende jaren 
ontwikkelen voor het een aantrekkelijk geheel wordt. Voor het bereiken van 
een eindbeeld moet het duidelijk zijn welk beheer er moet worden gevoerd. 

 
 
 


