
Straatgras38

Het is alweer bijna een jaar geleden dat er voor
het laatst iets in Straatgras verscheen over
bureau Stadsnatuur Rotterdam. Toen ging het
over de ‘coming out’ van bSR, het symposium
Biotope Mapping in the Urban Environment
(de proceedings daarvan zijn inmiddels versche-
nen in DEINSEA 5 ). Het symposium heeft flink
wat resultaat opgeleverd: Fred de Ruiter, directeur
van de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting,
deelde als slotspreker mee dat hij namens de
aanwezige wethouder, mevrouw Els Kuijper,
voor de komende vier jaar een subsidie in het
vooruitzicht kon stellen. De bedoeling ervan is
om bSR verder te ontwikkelen als het
Rotterdams natuurkenniscentrum en in het bij-
zonder de verdere ontwikkeling van de biotoop-

karteringsmethodiek. Bovendien is het
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR)
geïnteresseerd geraakt door de voordrachten op
het symposium: er volgde een opdracht om de
actuele en potentiële natuurwaarden van de
haven in kaart te brengen. Ook werden op deze
dag de contacten met het Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek (IBN-DLO, binnenkort
Alterra) te Wageningen verstevigd. Dit mondde
uit in een gezamenlijk onderzoeksvoorstel waar-
bij beide partijen (bSR en IBN) de kosten
delen. Oftewel: werk aan de winkel!

IBN
Allereerst is er met het IBN verder gewerkt aan
de biotooptypologie voor karteringen in het ste-
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delijk gebied. Hierin zitten factoren
als de gebruiksfunctie (bijvoorbeeld
wonen, werken en recreëren), percen-
tage verharding, vegetatiestructuur,
etc. In drie proefgebieden binnen de
gemeente Rotterdam is het uiteindelij-
ke concept vervolgens toegepast. Het
gaat hierbij om een groot gebied in het
noorden van Rotterdam
(Hillegersberg-Schiebroek, Ommoord
en een stuk van de deelgemeente
Noord), de deelgemeente Charlois en
het havengebied. Dit laatste als onder-
deel van de opdracht van het GHR.
Naast deze karteringen zijn er door
verschillende organisaties en vrijwilli-
gers inventarisaties uitgevoerd in deze
proefgebieden. Het is de bedoeling om
daarmee te bepalen welke factoren
bepalend zijn voor het voorkomen
danwel ontbreken van soorten en/of
levensgemeenschappen. De typologie zal aan de
hand van deze resultaten worden bijgesteld.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat er ook een
natuurdoeltypen-systeem wordt ontwikkeld met
daaraan gekoppeld doelsoorten, indicatorsoor-
ten en maatregelen voor inrichting en beheer.
Samen met het IBN zal er rond de jaarwisseling
een rapport verschijnen met daarin de eerste
resultaten op het gebied van deze methodologie.

Havennatuur
In de opdracht van het GHR wordt een en
ander meteen in de praktijk gebracht. Vier lan-
delijke organisaties inventariseren 20 tot 30 wil-
lekeurig gekozen referentieplots op flora, 
dagvlinders, broedvogels en zoogdieren.
Hiermee wordt de actuele waarde van de bioto-
pen bepaald. Om uitspraken te doen over de
potenties die er in de haven zijn voor natuur
wordt vervolgens op drie niveaus verder geke-
ken. Op soortsniveau worden er voor een aantal
nog te bepalen soorten met behulp van een door
het IBN ontwikkeld model bepaald wat de
effecten van allerlei verbindingen en barrières
zijn op de totale populatie. Op biotoopniveau
wordt gekeken welke maatregelen een positief
effect hebben op het desbetreffende biotoop:
welke natuurtypen zijn er mogelijk binnen de
randvoorwaarden die functies als industrie en
transport stellen. Tenslotte is er aandacht voor
de vraag hoe de ecologische infrastructuur in het
havengebied verbeterd kan worden? Ook hiervan
zal het rapport rond de jaarwisseling verschijnen.

Inventarisaties
Een belangrijke pijler van de werkzaamheden
van bSR bestaat uit inventarisatiegegevens.
Naast betaalde inventarisaties door landelijke
organisaties (SOVON, Vlinderstichting, VZZ,
FLORON) is er ook al een flink aantal vrijwilli-
gers actief. In september en oktober zijn er
bovendien nog twee, onder auspiciën van bSR,
opgezette cursussen Waterplanten en
Watervogels begonnen om ‘geïnteresseerde
leken’ naar een basisniveau te brengen zodat ze
ook een bijdrage kunnen leveren. De dagelijkse
coördinatie hiervan is in handen van de Dienst
Recreatie Rotterdam. Er zal regelmatig met
deze gegevens naar buiten gekomen worden,
bijvoorbeeld in publicaties per deelgemeente of
per soortgroep. Verder wordt er momenteel
gewerkt aan een databestand waarin alle
natuurgegevens van Rotterdam kunnen worden
opgeslagen. Deze informatiebron zou uiteinde-
lijk ook door het publiek te raadplegen moeten
zijn.

Nieuwe medewerker
Er is dus een hoop gebeurd en er staat nog meer
op stapel. Dat is ook de reden dat er inmiddels
personeelsuitbreiding plaatsgevonden heeft.
Sinds 1 september versterkt Desiree Bos het
bSR, met als voornaamste taak het coördineren
van de inventarisaties. Desiree studeerde afgelo-
pen augustus af aan de Rijksuniversiteit
Groningen als algemeen ecoloog.
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