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Gemeente Rotterdam 
omgevingsvisie@rotterdam.nl 
 
 
Geachte dames en heren,  
 
Wij zijn als Natuurlijk Rotterdam nog een jonge afdeling van de Koninklijke 
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), want we zijn onlangs in augustus 
van dit jaar officieel opgericht. Dat belet ons echter niet om onze handen uit de 
mouwen steken om de Rotterdamse natuur een handje te helpen. Daarom hebben 
wij uw ontwerp omgevingsvisie met interesse gelezen. 
Wij zijn verheugd om te lezen dat u het belangrijk vindt om de biodiversiteit te 
verbeteren en streeft naar meer afwisseling van plantensoorten, de aanleg van 
ontbrekende schakels, schoon water en passend beheer en onderhoud.  
Het verbaast ons echter, dat u het streven naar voldoende en een goede kwaliteit 
natuur niet als kern voorwaarde stelt bij ontwikkelingen binnen uw vijf hoofdkeuzes. 
Dit is naar onze mening essentieel als u inzet op een goede groei en een duurzame 
stad. Van een duurzame ontwikkeling is namelijk pas sprake, als er een evenwicht is 
tussen people, planet en profit.  
Daarom vragen wij u, om alsnog het criterium ‘het realiseren, versterken en 
behouden van een basiskwaliteit natuur’ alsnog opneemt als randvoorwaarden voor 
ontwikkelingen binnen alle vijf hoofdkeuzes. 
Om een basiskwaliteit natuur te kunnen bereiken en behouden, stellen wij voor om 
een natuurwaardenkaart en natuurparels op te nemen in de ontwerp omgevingsvisie. 
Hoe dit er precies uitziet, leggen wij verderop in deze zienswijze uit. Tot slot geven 
wij u alvast een aantal suggesties mee, om op in te zetten bij de uitvoerende fase.  
 
Over de KNNV afdeling Natuurlijk Rotterdam 
Rotterdamse afdeling van de KNNV zetten wij ons in voor een aantal verschillende 
doelen, namelijk: 
1. Iedere Rotterdammer waardeert onze natuur; 
2. We werken actief aan de bescherming van de natuur in onze stad; 
3. De biodiversiteit in de stad verbetert, zodat ook in de toekomst iedereen van onze 

natuur kan genieten; 
4. We bouwen kennis op over de natuur en delen deze met iedereen; 
Dit doen wij vanuit onze liefde, ontzag en bewondering voor onze Rotterdamse 
natuur van uit onze doelen natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. 
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Voldoende en kwalitatief goede natuur als voorwaarde voor ontwikkeling: 
streven naar een basiskwaliteit 
In uw ontwerp omgevingsvisie onderkent u de gevolgen van biodiversiteitsverlies en 
de gevolgen hiervan. Het verbaast ons dan ook, dat u het streven naar voldoende en 
een goede kwaliteit natuur niet als kern (voor)waarde stelt bij ontwikkelingen binnen 
uw vijf hoofdkeuzes. Als u werkt aan goede groei, zou het realiseren en behouden 
van een basiskwaliteit natuur een randvoorwaarde moeten zijn bij iedere ontwikkeling 
die plaats vindt. Onder een basiskwaliteit natuur verstaan wij voldoende en een 
kwalitatief goede en toekomstbestendige natuur.  
 
Daarom vragen wij u om alsnog de het criterium ‘het realiseren, versterken en 
behouden van een basiskwaliteit natuur’ op te nemen als randvoorwaarde voor 
ontwikkelingen binnen alle vijf hoofdkeuzes. Dit geldt uiteraard voor zowel 
ontwikkelingen binnen de stad als voor ontwikkelingen eromheen. Het gaan immers 
niet alleen om specifieke losse gebieden, maar ook om de interactie tussen 
verschillende gebieden.  
 
Natuurwaarde benoemen, beschermen, versterken, verbinden en creëren 
Als we ervanuit gaan dat we streven naar het ontwikkelen en behouden van een 
basiskwaliteit, is het natuurlijk de vraag hoe dit gaan doen. Alleen de biodiversiteit in 
een selectief aantal gebieden vergroten en het aanleggen van groen met een lage 
kwaliteit, zal hierbij niet voldoende zijn. Daarom doen wij u een voorstel, waarvan wij 
hopen dat u deze op zult nemen in uw ontwerp omgevingsvisie. Dit voorstel bestaat 
uit twee onderdelen, namelijk het maken van een natuurwaardenkaart voor alle 
Rotterdamse gebieden en het benoemen en beschermen van natuurparels.  
 
Natuurwaardenkaart 
Ten eerste de natuurwaardenkaart die we graag opgenomen in de ontwerp 
omgevingsvisie. Op deze kaart zijn de natuurkwaliteiten en waarden per gebied in 
kaart gebracht. Daardoor sluit deze aanpak naadloos aan op de gebiedsgerichte 
aanpak die in de omgevingsvisie gehanteerd is.  
In deze natuurwaardenkaart is concreet per gebied opgenomen: 
• welke soorten er al aanwezig zijn  
• welke soorten er in potentie kunnen zitten 
• hoe we de al aanwezige soorten beschermen en bij voorkeur stimuleren 
• hoe we ervoor zorgen dat de potentiële soorten zich in het gebied vestigen en hier 

langdurig blijven 
• hoe we ervoor zorgen dat soorten zich kunnen verplaatsen tussen voor hun 

belangrijke gebieden 
De door ons voorgestelde natuurwaardenkaart gaat dus uit van de bestaande 
natuurlijke kwaliteiten en de versterking hiervan. Om op deze manier te kunnen 
werken, is er wel onderzoek nodig. Uiteraard werken wij hier als afdeling graag aan 
mee. Wij gaan dan ook graag met u in gesprek over onze mogelijke ondersteunende 
rol.  
 
Natuurparels benoemen, beschermen, verbinden en creëren 
Een ander belangrijk onderdeel van de door ons voorgestelde aanpak, is het 
benoemen van natuurparels. Rotterdam heeft namelijk al een aantal gebieden waar 
de natuurwaarde hoog is. Dit noemen wij de Rotterdamse natuurparels.  
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Wij willen dat deze parels benoemd worden en de beschermingsstatus krijgen die zij 
verdienen. Deze parels bieden namelijk een goede basis om de kwaliteit van onze 
Rotterdamse natuur verder op uit te bouwen.  
Naast het beschermen en waarderen van de parels, is het belangrijk om 
verbindingen tussen de verschillende parels tot stand te brengen. Door dat te doen, 
kunnen we deze parels nog mooier, robuuster en toekomstbestendiger maken. Tot 
slot is het natuurlijk ook van belang om waar nodig en mogelijk nieuwe parels te 
creëren.  
 
Van koers naar concrete uitvoering: een schot voor de boeg 
Wij dromen van een stad waarin het groen net zo talrijk en liever nog talrijker is dan 
het grijs. Waar iedereen kan op zijn eigen manier kan genieten en profiteren van de 
gezondheidsvoordelen van de natuur, maar haar ook respecteert en beschermt. Om 
deze dromen waar te maken, moeten we hier handen en voeten aan geven. Daar is 
initiatief, experimenten en lef voor nodig. Daarbij zijn wij ook niet bang om zelf te 
handen uit de mouwen te steken. Sterker nog, wij dragen graag op onze eigen 
manier ook ons steentje bij.  
 
Wij beseffen ons, dat de omgevingsvisie enkel de richting bevat die we met elkaar op 
willen. De concrete uitvoering zal pas echt vorm krijgen in de omgevingsprogramma’s 
en het omgevingsplan. Daarom kijken wij graag al vooruit naar de uitvoering en 
geven wij een schot voor de boeg. Natuurlijk komen wij graag langs om nadere 
toelichting op onze voorstellen te geven. 
 
• Inzetten op kennisontwikkeling; 
• Inzetten op horizontaal én verticaal groen; 
• Inzetten op kwalitatief goed en landschapseigen groen; 
• Inzetten op passend onderhoud, wat betekent dat iets soms gewoon met rust 

gelaten wordt; 
• Uitbouwen van het aantal groene daken, zonder potentiële broedgebieden van 

soorten als de scholekster te schaden; 
• Toepassing van halfverharding op parkeerplaatsen en pleinen is de regel, 

complete verharding is uitzondering; 
• Actief tegengaan van verstening van achtertuinen, zodat deze volwaardig 

onderdeel uit gaan maken van groenlinten door de stad; 
• Natuurinclusief bouwen EN renoveren als norm. 
 
Uiteraard zien wij graag uw reactie op onze zienswijze tegemoet.  
 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Geert van Poelgeest    Huub van ’t Hart 
voorzitter      secretaris Natuurbescherming 
 
 
Bijlage: - 
Cc: - 


