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Samenvatting
Dit rapport bundelt de onderzoeksresultaten van een studie naar de verbetering van
biodiversiteit in het Leiden Bio Science Park (LBSP). Het rapport is geschreven in
opdracht van de gemeente Leiden en is afkomstig van de kerngroep biodiversiteit.
De kerngroep is daarmee ook verantwoordelijk voor de kwaliteit en de inhoud van
het rapport. In de kerngroep zijn de belangen vertegenwoordigd vanuit de Leidse
milieuorganisaties, de Ondernemersvereniging Bio Science Park, de Universiteit Leiden
en de gemeente Leiden. Ook de gemeente Oegstgeest is bij dit project betrokken
geweest. Vanuit de kerngroep zijn vier werkgroepen aangestuurd. In de werkgroepen
zijn diverse aspecten van biodiversiteit nader onderzocht en is samengewerkt met
diverse stakeholders uit het gebied. De adviezen vanuit de vier werkgroepen zijn
opgenomen in deze rapportage.

Betekenis biodiversiteit
Onder biodiversiteit wordt in dit rapport de verscheidenheid aan plant- en diersoorten
verstaan. Enerzijds gaat het daarbij om soorten in het openbare gebied op het land
en in het water, anderzijds om soorten op de bedrijfsterreinen en aan de gebouwen
gebonden. De nadruk ligt daarbij op inheemse soorten, dat wil zeggen soorten die hier
die van nature voorkomen.

In dit rapport zijn concrete en gedragen adviesmaatregelen in beeld gebracht,
die gedurende de verdere ontwikkeling van LBSP toegepast kunnen worden
om enerzijds de biodiversiteit in het LBSP te verbeteren en anderzijds verlies
van natuurwaarden door de uitvoering van het Masterplan te compenseren.
De biodiverse maatregelen richten zich zowel op de publieke als private terreinen.
Hierdoor ontstaat een integraal adviesrapport waarmee zowel bestaande als nieuwe
terrein- en gebouweigenaren aan de slag kunnen. Naast deze inhoudelijke adviezen
richt dit adviesrapport zich ook op de maatschappelijke relevantie en impact. Op
welke manier communiceren we een biodivers park, hoe betrekken we stakeholders
uit het park en wat is de meerwaarde? Specifieke aandacht is er voor de functie van
biodiversiteit voor klimaatadaptatie: op welke manier leveren de maatregelen een
bijdrage aan een klimaatadaptieve werk- en leefomgeving? Dit adviesrapport dient als
een enthousiasmerende rapportage voor alle organisaties en andere betrokkenen bij het
gebied.
Aanleiding voor deze studie is het Manifest van februari 2017 (zie bijlage) voor een
biodivers bedrijvenpark en de daarop aangenomen motie van de gemeenteraad. Het
Manifest ‘Leiden Bio Science Park, waarin ecologie en economie elkaar versterken’,
is opgesteld door een negental Leidse milieuorganisaties voor een biodivers
bedrijvenpark.
In het Manifest wordt het belang benadrukt van biodiversiteit op het LBSP, met
verbindingen voor flora en fauna en de relatie met het groen eromheen, en andersom
wordt ook de meerwaarde van biodiversiteit voor de bedrijven en hun medewerkers
benadrukt.
Biodivers Leiden Bio Science Park, adviesrapport
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Context Leiden Bio Science Park
Het LBSP is een bedrijvenpark aan de westkant van de gemeente Leiden en huisvest
onderwijs-, gezondheid- en kennisinstellingen en tevens ruim 100 bedrijven die voor een
groot deel actief zijn in de lifesciences en healthsector. Het LBSP is een kennisintensief
bedrijventerrein van ongeveer 1 km2. Een aanzienlijk deel van het LBSP valt onder
beheer en eigendom van de Universiteit, het LUMC en de gemeente Leiden. Het
resterende deel is in beheer en eigendom van diverse eigenaren.

Figuur 1 Ligging LBSP
Het LBSP, tussen de A44 en de spoorlijn is in de loop van bijna 50 jaar langzaam
volgebouwd. Verdere uitbreiding is voorzien aan de westzijde van de A44 (gemeente
Oegstgeest), zoals in bovenstaande kaart is aangegeven. Het doel is om binnen het
LBSP meer biodiversiteit te ontwikkelen en de relatie met de omliggende groengebieden
te versterken.
Voor het gebied zijn door Studio Hartzema, in opdracht van de gemeente Leiden en
Universiteit Leiden, voor verschillende deelgebieden in totaal drie Masterplannen
ontwikkeld. In het vervolg noemen we deze tezamen het Masterplan. Hieruit blijkt dat er
nog veel bebouwing ontwikkeld zal worden, waardoor natuurwaarden verloren zullen
gaan.
Het LBSP heeft primair een functie als werkgebied voor bedrijven, de Universiteit,
het LUMC en een aantal instituten als Naturalis, Hogeschool en TNO. Daarnaast
is het in toenemende mate van belang als woongebied. Natuur en recreatie zijn
ondersteunende functies, het LBSP is géén natuurgebied. Het is een gebied dat primair
de economische functie dient en daarnaast wordt er gewoond en gerecreëerd door
de gebruikers van het park. Een kwalitatief hoogwaardige, soortenrijke groenstructuur
van voldoende omvang is ondersteunend aan deze functies. Natuur is een biotoop
voor flora en fauna en heeft daarmee een intrinsieke waarde. Natuur is gezondheid
bevorderend voor de mens (uitzicht op groen), zorgt voor oriëntatie en herkenning en
is van betekenis voor de recreatie (wandelen en fietsen langs groen). Natuur draagt
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dan ook bij aan een kwalitatief hoogwaardige woon- en werkomgeving. Tevens kan de
natuur dienen voor waterberging, een rol spelen bij het afvangen van fijnstof en gaat
het te hoge temperaturen in de zomer tegen. Er kunnen echter ook risico’s ontstaan
voor de bedrijfsvoering door toegenomen biodiversiteit. In hoofdstuk 5 vindt u de
onderzoeksresultaten naar de relatie tussen bedrijfsvoering en biodiversiteit.

Ambitie en visie biodiversiteit LBSP
Het doel van dit project is het ontwikkelen van maatregelen die enerzijds gericht zijn
op het verbeteren van de biodiversiteit en anderzijds de verliezen van natuurwaarden
compenseren.
De kerngroep heeft dit doel concreet vertaald naar drie ambities:
• Vanaf 2018 is het bevorderen van biodiversiteit het uitgangspunt bij de aanleg en het
beheer van openbaar groen en water in het LBSP.
• Vanaf 2018 is het bevorderen van biodiversiteit een belangrijk aandachtspunt bij alle
bouw- en infrastructurele plannen op private gronden.
• In 2023 is het doel dat er in het LBSP 50 verschillende soorten vogels broeden*.
Deze ambities komen voort uit het feit dat er de komende jaren gebouwd en verdicht
wordt waardoor een deel van de aanwezige natuurwaarden verloren zal gaan. Het zal
leiden tot verlies van bos langs de A44 en open braakliggend terrein ten westen van
de A44. Soorten zoals weidevogels zullen dan mogelijk geen leefgebied meer hebben
op het LBSP. Voor andere soorten hangt het ervan af of er nog voldoende leefgebied
overblijft. Vanwege het verlies aan natuurwaarden is het daarom van belang om in te
zetten op maatregelen om de biodiversiteit in het park te verbeteren.
De maatregelen zijn in het rapport verdeeld in drie typen:
• Inrichtingsmaatregelen, zoals het eenmalig inzaaien van een bloemrijk grasland,
het planten van een bos en het aanleggen van een vijver
• Beheermaatregelen, zoals het periodiek maaien van grasland, het kappen van
bomen en het baggeren van watergangen
• Verbinding tussen deelgebieden van het LBSP en met de omgeving van
het LBSP, zoals het aanleggen van faunapassages en het laten aansluiten op
groenstructuren van binnen en buiten het LBSP.
Hiermee zal een relevante variatie van leefgebieden kunnen worden gerealiseerd en
is het doel dat leefgebieden kwantitatief (in oppervlakte) en kwalitatief (voorkomende
soorten) voldoen zullen zijn om ook voor meer kritische soorten ruimte te bieden.

*in het Plan van Aanpak staat het getal van 40. Na de inventarisatie bleken er meer dan 50 soorten vogels
te zijn in het LBSP. De ambitie is daarom bijgesteld naar 50 soorten. Daarnaast zal de eerste inventarisatie
plaatsvinden over 5 jaar, dit is 2023 in plaats van 2022 zoals genoemd in het Plan van Aanpak (2018+5 jaar).
.
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Op de Visiekaart biodiversiteit LBSP (figuur 2) is voor het openbare gebied een
streefbeeld weergegeven van de toekomstige landschappen in het gebied. Deze
Visiekaart sluit aan bij de toekomstige opbouw van het gebied volgens het Masterplan
en benut kansen die voortkomen uit bestaande of voormalige natuurwaarden. De
huidige natuurwaarden worden ingevuld door de aanwezigheid van:
• goed ontwikkelde grazige vegetaties;
• relatief schoon water met water- en oeverbegroeiing en veel variatie in watertypen;
• goed gebufferde kalkrijke of kalkhoudende grond en lokaal oude/gerijpte grond;
• aanwezigheid van waardevolle bomen en bosjes.
De kleuren geven de hierboven onderscheiden landschappen weer: grasland
(lichtgroen), bos (donkergroen), open water (blauw) en daarnaast ook bebouwd gebied
(licht geel). Bij elk type gebied horen eigen maatregelen. De typen landschappen geven
houvast voor de (toekomstige) gebruikers welke maatregelen van toepassing zijn.
Vanuit deze visie zijn door de Werkgroepen adviezen uitgewerkt die in de hoofdstukken
3 en 4 is opgenomen. Een beknopte samenvatting van deze adviezen is op de volgende
pagina’s weergegeven.

Figuur 2

Visiekaart verkleind (grote versie, zie hoofdstuk 2)

Naast deze maatregelen zijn er specifieke maatregelen om biodiversiteit in te zetten
voor klimaatadaptatie. Dit geldt zowel voor het openbare gebied (hoofdstuk 3) als voor
de bedrijfsterreinen (hoofdstuk 4). Het LBSP zal door de klimaatverandering te maken
krijgen met heftige buien en met hittegolven. Biodiversiteit kan ingezet worden om
wateroverlast en hittestress te verminderen. Voorbeelden daarvan zijn:
• Waterretentie middels inzijging van hemelwater in wadi’s, op verharding met
grastegels op parkeerplaatsen en middels natuurdaken van gebouwen
• Vermindering van hittestress door realisering van hoge begroeiing en groen aan en
op de gebouwen.
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Biodiversiteitmaatregelen voor groen en watergangen in de openbare ruimte
In hoofdstuk 3 worden voorstellen gedaan voor generieke en locatie specifieke
maatregelen. Voorbeelden van de maatregelen zijn:
• het zo veel als mogelijk behouden van bestaande oude groenstructuren en daarbij
zo veel mogelijk sparen van oude bodems en het creëren van gradiënten;
• het ecologisch verbinden van groene elementen;
• waar oude bomen echt moeten worden gekapt dit zo veel als mogelijk gefaseerd
uitvoeren en gekapt hout op de grond laten liggen;
• het aanleggen van struwelen;
• het realiseren of behouden van soortenrijke graslanden met hooilandsoorten. In
deze graslanden waar mogelijk toepassing van sinus maaien;
• het realiseren van geleidelijke, natuurvriendelijke oevers (resp. aanbrengen van
vooroevers) langs watergangen en langs vijvers;
• het scheiden van oppervlaktewater en de afvoer naar het riool, aansluitend bij de
plannen hiervoor van het Hoogheemraadschap;
• een natuurlijke afwatering van het oppervlaktewater van het LBSP naar de Oude
Rijn;
• het aanbrengen van faunapassages.
Voor al deze maatregelen zijn in hoofdstuk 3 locatie gebonden voorbeelden uitgewerkt.
Waar dat mogelijk is gaat er een voorkeur uit naar spontane vegetatieontwikkeling en de
aanplant van inheemse soorten.
Om te weten of de maatregelen effect hebben is het van belang om de veranderingen in
de biodiversiteit te monitoren. De meer ingrijpende maatregelen zullen in de gebieden
waar nog gebouwd gaat worden vanaf de planvorming meegenomen kunnen worden.
Andere maatregelen kunnen in lopende uitvoeringsprojecten en beheer gefaseerd
opgepakt worden. Het uiteindelijke doel is om de soortendiversiteit niet te laten afnemen
en zo mogelijk te laten toenemen.

Biodiversiteitmaatregelen natuur-inclusief bouwen
Ook op terreinen, die niet bij de gemeente in eigendom zijn, is het wenselijk om de
biodiversiteit te vergroten. Dat kan door gebouw- en gebiedseigenaren te stimuleren om
zelf biodiversiteit te bevorderen door grotere of kleinere maatregelen. Daarnaast wenst
de voorziene verstening in het LBSP verdergaande vergroening van gebouwen om de
benodigde ecosysteemdiensten en klimaatadaptatie in stand te houden: het groen zal
nodig zijn om koelte te geven bij hittestress, en om water op te vangen bij hoosbuien.
De maatregelen worden naast een onderscheid in het type gebied uit de visie,
onderverdeeld in maatregelen op de bedrijfspercelen op maaiveldniveau,
maatregelen in/aan de gevels van gebouwen en maatregelen op de daken.
De maatregelen worden toegelicht met voorbeelden van elders, zodat makkelijk
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voorstelbaar is hoe het eruit kan komen te zien. Een aantal maatregelen dient direct bij
aanvang van een nieuwe ontwikkeling in overweging te worden genomen, omdat ze
consequenties hebben voor constructies:
• een groen dak;
• een constructie voor klimplanten;
• specifieke faunavoorzieningen;
• inrichting van percelen met wadi.
Een ander deel van de maatregelen kan meegenomen worden tijdens het beheer:
• gefaseerd maaibeheer
• gebruik van snoeihout voor takkenrillen
Ook bij de herinrichting van een kavel kan geput worden uit de voorbeelden van
maatregelen. Zie hiervoor hoofdstuk 4. Daarnaast zijn in paragraaf 4.5 door middel van
een handleiding voorbeelden uitgewerkt om te laten zien hoe de maatregelen kunnen
worden toegepast.

Relatie bedrijfsvoering en biodiversiteit
Biodiversiteit kan ook risico’s met zich meebrengen voor de cleanrooms, steriele en
schone ruimten voor de productie en analyse van geneesmiddelen, ten gevolge van
besmetting door insecten en andere kleine dieren. De schade als gevolg van dergelijke
besmettingen kan zeer sterk variëren. Dit hangt met name af van de kosten van de
voorbereiding van het geneesmiddel dat in productie is en waarvan het productieproces
bij een besmetting moet worden afgebroken. De kosten ten gevolge van een enkele
besmetting kunnen variëren van tienduizenden tot enkele tientallen miljoenen euro’s.
Vanuit ecologisch gezichtspunt ligt het voor de hand dat bij het beheer gestreefd zal
worden naar meer voedselarme situaties. Die worden gekenmerkt door een grotere
soortenrijkdom, zowel van planten als van insecten, waardoor de kans op uitbraken juist
zou kunnen verminderen.
De risico’s voor de bedrijfsvoering van een toename van de biodiversiteit zijn in principe
beheersbaar als het bedrijf waar nodig direct kan ingrijpen. Daarbij is een overweging
dat de besmetting van cleanrooms tot de ingecalculeerde risico’s van een bedrijf behoort
en dat de procedures en monitoring daarop zijn afgestemd. Er zijn geen overwegende
bezwaren tegen maatregelen die kunnen leiden tot een toenemende biodiversiteit,
mits deze maatregelen niet leiden tot extra kosten voor de bedrijven en tot extra
administratieve lasten voor de bedrijven. En mits bedrijven maatregelen in de directe
omgeving terug kunnen nemen indien dit noodzakelijk blijkt.
Verdere voorwaarden zijn dat risico’s niet moeten worden opgezocht. Ook nu al
wordt bij de inrichting van de ruimte rondom de bedrijven rekening gehouden met een
vermindering van mogelijke besmettingsrisico’s. Zo houdt een 1 meter brede grindstrook
rondom gebouwen ratten, muizen en kruipende insecten tegen. Verder zijn sedumdaken ongewenst voor bedrijven met cleanrooms in verband met het vóórkomen van
mieren, en hoge bomen vlak bij de ingang geven ook meer kans op binnenkomende
insecten. Verder wordt naast de bestaande monitoring binnen de gebouwen aanbevolen
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een relatie te leggen met monitoring van insecten en andere dieren buiten de bedrijven
die besmettingsrisico’s met zich meebrengen. Bij alle maatregelen blijft de bestaande
wet- en regelgeving natuurlijk van kracht.

Draagvlak en communicatie
Communicatie over biodiversiteit is van groot belang, zowel voor draagvlak onder de
bedrijven als voor de marketing van het LBSP. De Ondernemersvereniging heeft Leiden
Marketing opdracht gegeven voor de marketing van het LBSP. Er is een ‘brandstory’,
ook wel een verhalenlijn genoemd, met verschillende kernwaarden in de maak. Deze
brandstory, beoogt een krachtige en eenduidige positionering van het LBSP.
Belangrijke onderdelen communicatie en draagvlak zijn:
• Natuur/biodiversiteit wordt in de marketing uitgewerkt als één van de kernwaarden
van LBSP.
• De kern van de boodschap is dat biodiversiteit en bedrijvigheid goed samengaan.
Het is namelijk een visitekaartje voor het bedrijf, en het kan meerwaarde hebben
voor het bedrijf door de verschillende functies die groen kan vervullen.
• Bij de communicatie zal vooral ingezet worden op informeren en enthousiasmeren
van alle doelgroepen en het betrekken en activeren van interne doelgroepen.
Een biodivers Bio Science Park is niet iets dat de gemeente alleen voor elkaar
kan krijgen. Daar heeft zij de bedrijven absoluut bij nodig. Bij het opstellen van dit
rapport zijn veel bedrijven en instellingen betrokken geweest en/of geïnteresseerd
geraakt om aan het project mee te doen. Samenwerking in de uitvoering is
belangrijk omdat het bijdraagt aan draagvlak voor het thema biodiversiteit op het
LBSP en bij bedrijven zelf energie kan genereren om ook op eigen terrein of aan
eigen gebouw tot actie over te gaan. Om het een zaak van allemaal te maken,
kan overwogen worden een intentieverklaring te ondertekenen. Daarnaast is er
commitment ontstaan om daar waar mogelijk bij ontwerp, uitvoering en beheer
rekening te houden met bestaande waarden en deze waar mogelijk te versterken en
uit te breiden.
• Het is van groot belang dat de gemeente, als initiatiefnemer van het project
Biodivers Bio Science Park, het goede voorbeeld geeft en dat uitdraagt.
• Om de communicatie verder uit te werken wordt geadviseerd aan de gemeente
Leiden, wellicht in samenwerking met Oegstgeest om een communicatienetwerk
op te zetten, met daarin de communicatieafdelingen van grote spelers zoals de
Ondernemersvereniging, Naturalis, de Universiteit en het LUMC. Hierbij is het
advies om een contactpersoon bij de gemeente Leiden aan te wijzen die aan interne
en externe personen informatie over dit project kan doorverwijzen.
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1.

Inleiding

1.1

Aanleiding
De komende jaren wordt door de gemeenten Leiden, Oegstgeest en Universiteit Leiden
invulling gegeven aan de Masterplannen (in het vervolg het Masterplan genoemd) voor
het Leiden Bio Science Park (LBSP). Het plan moet ervoor zorgen dat het LBSP voor
zowel bewoners, bezoekers als bedrijven aantrekkelijker wordt om te werken, te wonen
en zich te verplaatsen. Tegelijkertijd zijn er ambities ten aanzien van duurzaamheid.
Biodiversiteit is in het Masterplan niet verder uitgewerkt en dit adviesrapport geeft
hieraan invulling.

Betekenis biodiversiteit
Onder biodiversiteit wordt in dit rapport de verscheidenheid aan plant- en diersoorten
verstaan. Enerzijds gaat het daarbij om soorten in het openbare gebied op het land
en in het water, anderzijds om soorten op de bedrijfsterreinen en aan de gebouwen
gebonden. De nadruk ligt daarbij op inheemse soorten, dat wil zeggen soorten die hier
die van nature voorkomen.

Inmiddels is de planvorming en uitwerking van het Masterplan al in een vergevorderd
stadium. Uitvoering van het plan zal leiden tot een verdere verdichting, aanpassing
van infrastructuur en intensiever ruimtegebruik. Dit heeft gevolgen voor de bestaande
groene structuur en aanwezige natuurwaarden. Omdat er bescheiden ambities ten
aanzien van biodiversiteit in het Masterplan zijn meegenomen, is op initiatief van een
aantal milieuorganisaties, verenigingen en betrokken bewoners een Manifest (bijlage 1)
voor een biodivers bedrijvenpark opgesteld. In het Manifest wordt het belang benadrukt
van biodiversiteit voor het bedrijvenpark. De kern van het Manifest wordt gevormd
door het tien punten plan: concrete maatregelen om de biodiversiteit van het LBSP te
versterken.

1.2

Motie en Plan van Aanpak
Naar aanleiding van het Manifest is in de gemeenteraad in februari 2017 een motie
aangenomen waarin het college wordt verzocht een werkgroep op te richten met
vertegenwoordigers van milieu- en natuurorganisaties en van de bedrijven, instellingen
en bewoners in en rondom het LBSP, om gezamenlijk maatregelen uit te werken die de
biodiversiteit versterken. Het College heeft invulling gegeven aan deze motie door het
vaststellen van het Plan van Aanpak Biodiversiteit in het LBSP (gemeente Leiden 2017).
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Het Plan van Aanpak beschrijft het als volgt:
Een biodivers LBSP kan alleen slagen als de verschillende betrokken partijen met elkaar
werken aan een gemeenschappelijk doel en resultaat. Het formuleren van ambities kan
hierbij helpen om niet alleen de kerngroep, maar juist ook de stakeholders in het gebied
te enthousiasmeren en te betrekken bij het project.

De volgende ambities ten behoeve van het project ‘’Biodivers LBSP’’ zijn door de
kerngroep geformuleerd:
• Vanaf 2018 is het bevorderen van biodiversiteit het uitgangspunt bij
• de aanleg en het beheer van openbaar groen en water in het LBSP.
• Vanaf 2018 is het bevorderen van biodiversiteit een belangrijk aandachtspunt bij alle
bouw- en infrastructurele plannen op private gronden.
• In 2023 is het doel dat er in het LBSP 50 verschillende soorten vogels broeden*.

De centrale vraag in het Plan van Aanpak luidt:
Welke gedragen adviesmaatregelen kunnen binnen de kaders van de
vastgestelde Masterplannen de biodiversiteit in het gehele Leiden Bio Science Park
verbeteren en het verlies van de natuurwaarden - door de transformatie van de
deelgebieden - compenseren?

Deze centrale vraag is hierna op te splitsen in vier deelvragen:
1. Welke maatregelen kunnen de ecologische inrichting en het ecologisch
beheer van de openbare ruimte verbeteren in een periode van 5 jaar?
Hiervoor is het belangrijk om te weten wat de bestaande kwaliteiten in het LBSP zijn
en hoe deze kunnen worden versterkt en vergroot. Om deze vraag te beantwoorden
is er allereerst behoefte aan actuele kennis over de verschillende aspecten van de
biodiversiteit in het gebied. Tevens is het goed om inzicht te verkrijgen in wat door het
masterplan verloren zal gaan aan natuurwaarden.
2. Welke maatregelen dragen bij aan het natuur-inclusief bouwen?
Het LBSP is verdeeld in private en publieke gronden. Kansen voor biodiversiteit zijn
er dus tevens voor de private gronden. Deze vraag richt zich op een studie waarin de
kansen voor natuur inclusief bouwen (kavels, bebouwing) en klimaatadaptatie liggen bij
de terreineigenaren en huurders in het LBSP.

* in het Plan van Aanpak staat het getal van 40. Na de inventarisatie bleken er meer dan 50 soorten vogels
te zijn in het LBSP. De ambitie is daarom bijgesteld naar 50 soorten. Daarnaast zal de eerste inventarisatie
plaatsvinden over 5 jaar, dit is 2023 in plaats van 2022 zoals genoemd in het Plan van Aanpak (2018+5 jaar).
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3. Wat is de samenhang tussen de bedrijfsvoering in het LBSP en biodiversiteit?
In april 2017 heeft de OVBSP (ondernemersvereniging Bio Science Park) haar zorgen
kenbaar gemaakt voor het functioneren van de clean rooms bij een toename van de
biodiversiteit. Gezien deze zorgen is het wenselijk de relatie tussen de bedrijfsvoering
van de bedrijven in het LBSP en de biodiversiteit nader te onderzoeken. Hierdoor wordt
duidelijk hoe deze twee thema’s elkaar beïnvloeden.
4. Op welke wijze kan het draagvlak voor uitvoering van deze maatregelen
worden vergroot?
Deze vraag richt zich op de sociale component van dit project met als doel: het creëren
van draagvlak voor het (toekomstige) plan. Om hiertoe te komen zal in het proces
aandacht komen om bewustwording te creëren (‘’nature-awareness’’) en nut en
noodzaak van een biodivers LBSP.
Deze deelvragen worden in de volgende hoofdstukken beantwoord.

1.3

Werkwijze
Binnen de organisatie van het project Biodivers LBSP is uitgegaan van een werkwijze
met kerngroep en werkgroepen om tot een gedragen advies te komen. Door vanaf
het begin integraal samen te werken is gestreefd naar een gedragen en integraal
eindrapport waarin de belangen van terreineigenaren, bedrijven, natuurliefhebbers en
de gemeente Leiden vroegtijdig samen komen. Het adviesrapport wordt vervolgens aan
B&W ter goedkeuring voorgelegd.

Deelproject ‘Biodivers LBSP’
Kerngroep Biodivers LBSP
Rapporteur
Werkgroep Groen
en watergangen

Werkgroep
Natuur-inclusief
bouwen

Werkgroep relatie
bedrijfsvoering en
biodiversiteit

Werkgroep
communicatie en
draagvlak

Schema 1.3 Opzet en werkwijze
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De kerngroep is als volgt samengesteld:
•
•
•
•
•
•

Henri van Middelaar; voorzitter van de kerngroep (projectmanager gemeente
Leiden);
Helias Udo de Haes; vertegenwoordigt de Leidse milieuorganisaties (Centrum voor
Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden);
Hannie Korthof; vertegenwoordigt de Leidse milieuorganisaties (Omgevingsdienst
West-Holland);
Ruud Santing; vertegenwoordigt het bestuur van de Ondernemersvereniging Bio
Science Park; (Eurofins Biopharma Product Testing Nederland)
Bianca Put-van der Voorn; vertegenwoordigt de Universiteit Leiden
(Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden)
Rosanne Bijl; vertegenwoordigt de gemeente Leiden (junior projectmanager
gemeente Leiden).

De werkgroepen zijn de kennisdragers en werkers in het project. De werkgroepen
richten zich op een aantal thema’s. Zij hebben elk een trekker ofwel voorzitter die ook
informatie terugkoppelt naar de kerngroep.
De verschillende deelrapporten zijn in deze rapportage verwerkt, na integrale reactie
van de kerngroep.
De kerngroep is geadviseerd door vier werkgroepen:
1. groen en watergangen
2. natuur-inclusief bouwen
3. relatie bedrijfsvoering en biodiversiteit
4. communicatie en draagvlak.
De volgende personen hebben zitting gehad in de werkgroepen.
Werkgroep Groen en Watergangen (hoofdstuk 3)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Marco Roos, Naturalis, voorzitter
Helias Udo de Haes, Centrum voor Milieuwetenschappen Universiteit Leiden,
secretaris
Maarten Bekkers, gemeente Leiden
Ernst Brous, Hoogheemraadschap Rijnland
Floris Brekelmans, Bureau Waardenburg, adviseur
Jan Dirk Buizer, Bureau Waardenburg, adviseur
Jos Spier, Bureau Waardenburg, adviseur
Steven Kamerling, NL Greenlabel
Anne Kuiten, Hoogheemraadschap Rijnland
Wouter Moerland, gemeente Leiden
Mark Rotteveel, Ginkelgroep
Annemieke van Tricht, gemeente Leiden
Mascha Visser, Bureau Waardenburg
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Werkgroep Natuur-inclusief bouwen (hoofdstuk 4)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bianca Put-van der Voorn, Vastgoed Universiteit Leiden, voorzitter
Erna Barel, Baseclear
Anja Biehl, Vastgoed Universiteit Leiden
Jacco Bruil, Bureau Waardenburg, adviseur
Mirte van Daalen, Gemeente Leiden
Harry Flore, OVBSP, HAL Allergy
Loes van Groningen, OVBSP, LUMC, Directeur Bouwzaken
Thijs de Kleer, OVBSP, BioPartner
Joek Kruiderink, Vastgoed Universiteit Leiden
Ferdy Poppelier, Vastgoed Universiteit Leiden
Erik Putz, Janssen Biologics
Marco Roos, Naturalis
Ruud van Spronsen, Beagle
Timo van Tilburg, Hoogheemraadschap van Rijnland

Werkgroep Relatie bedrijfsvoering en biodiversiteit (hoofdstuk 5)
•
•
•
•
•
•

Rein Strijker, Vitalnext, voorzitter
Helias Udo de Haes, Centrum voor Milieuwetenschappen Universiteit Leiden,
secretaris
Ruud Santing, Eurofins Biopharma Product Testing Nederland
Kees Booij, Wageningen Plant Research
Arjen Speksnijder, Naturalis
Henk Zuidam, HAL Allergy

Werkgroep Draagvlak en Communicatie (hoofdstuk 6)
•
•
•
•
•

1.4

Hannie Korthof, Omgevingsdienst West-Holland, voorzitter
Jos van den Broek, Emeritus-hoogleraar wetenschapscommunicatie Universiteit
Leiden
Lucien Geelhoed, Leiden Marketing
Corine van Impelen, Naturalis
Kees van Oosten, OVBSP, Teekens Karstens

Doel van het rapport
Dit rapport benoemt de kansen, met bijbehorende maatregelen, voor meer biodiversiteit
op het LBSP. Het rapport heeft de volgende doelen:
1. Het is een inspiratiedocument voor alle eigenaren/gebruikers en de plannenmakers
van het LBSP om biodiversiteit in diverse projecten te vergroten;
2. Het is een handreiking voor de ‘ontwikkelaars’, met name gemeente Leiden en 		
Universiteit Leiden, om uitvoering te geven aan de adviezen;
3. Het is een handreiking voor de samenwerkingspartners in het LBSP (zoals Naturalis,
LUMC, ondernemersvereniging en Hogeschool) om een bijdrage te leveren in de 		
verbetering van de biodiversiteit.
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1.5

Leeswijzer
In de Inleiding (Hoofdstuk 1) wordt de aanleiding voor dit rapport en een algemene
introductie op werkwijze en het LBSP beschreven. Na deze inleiding volgt de Visie
op het LBSP (Hoofdstuk 2). Dit vormt de basis voor met name hoofdstukken 3 en 4.
In hoofdstuk 3 (Biodiversiteitmaatregelen voor groen en watergangen in de openbare
ruimte) wordt ingezoomd op maatregelen voor de openbare ruimte van LBSP. In
hoofdstuk 4 (Biodiversiteitmaatregelen natuur-inclusief bouwen) komen de maatregelen
voor gebouw- en gebiedseigenaren aan bod. In hoofdstuk 5 (Relatie bedrijfsvoering
en biodiversiteit) worden de mogelijke risico’s besproken die een toename van
biodiversiteit voor de bedrijfsvoering met zich mee zouden kunnen brengen. In hoofdstuk
6 (Draagvlak en communicatie) wordt besproken hoe de waarde van biodiversiteit
gebruikt kan worden voor communicatiedoeleinden en het vergroten van draagvlak
voor biodiversiteit. In hoofdstuk 7 volgen de conclusies en in hoofdstuk 8 is de gebruikte
literatuur te vinden. In de hoofdstukken wordt verwezen naar diverse bijlagen, deze zijn
opgenomen in een apart document: Biodivers Leiden Bio Science Park, Bijlagenrapport.

1.6

Het Leiden Bio Science Park (LBSP)
Het LBSP is grotendeels gelegen binnen de gemeente Leiden en voor een klein deel
binnen de gemeente Oegstgeest. Het is centraal gelegen tussen Station Leiden
Centraal en de Oude Rijn. Het gebied is ontwikkeld tot een Campus voor zowel
Universiteit, Hogeschool, LUMC, bedrijven en Naturalis. Ooit lag het gebied aan de rand
van Leiden. Het was een open en relatief nat gebied. Tot in 1950 (zie figuur 1.6.1) was het
bijna onbebouwd met slechts het pesthuis herkenbaar. Daarna zijn de ontwikkelingen
snel gegaan (zie figuur 1.6.2). De scope van dit project is in onderstaande figuren, 1.6.1
t/m 1.6.3, aangegeven.

Figuur 1.6.1 Situatie 1950 (bron: TopoTijdreis)
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Figuur 1.6.2 Situatie 2017 (bron: OpenTopo)
Voor het LBSP zijn 3 Masterplannen ontwikkeld door Bureau Harzema. In het vervolg
zullen deze aangeduid worden als ‘het Masterplan’.

Figuur 1.6.3

Het Leids Bio Science Park, afbakening van het plangebied, conform
het Masterplan

Het LBSP heeft momenteel primair een functie als werkgebied voor bedrijven, onderwijs
en gezondheidsinstellingen. Daarnaast is het in toenemende mate van belang als
woongebied. Natuur en recreatie zijn ondersteunende functies.
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2.

Op weg naar meer biodiversiteit in het LBSP

2.1

Inleiding
Het doel om te komen tot meer biodiversiteit in het LBSP dient een duidelijk kader te
krijgen. Wat betekent meer biodiversiteit in dit gebied? In dit hoofdstuk wordt geschetst
wat de onderliggende visie is voor de maatregelen in de volgende hoofdstukken.
Het is verleidelijk om voor het vaststellen van de ambitie voor biodiversiteit in het LBSP
een referentie ver terug in de tijd te nemen, door te kijken naar de ontstaansgeschiedenis
van het gebied. Een geschiedenis waarin de Oude Rijn en de Noordzee na de laatste
ijstijd bepalend zijn geweest voor bodemvorming en landschap. In die periode – vóór
dat de mens fors ging ingrijpen – moet het gebied bijzonder dynamisch en soortenrijk
zijn geweest. Het bestond uit strandwallen, die als droge en voedselarme bakens in
de water- en voedselrijke delta van de vertakkende Oude Rijn lagen, omgeven door
uitgestrekte bos- en hoogveenmoerassen (zie bijlage 2).
De meeste soorten en biotopen uit het verleden zijn echter niet meer terug te vinden of
brengen in het LBSP. Het gebied ligt midden in het stedelijk gebied, heeft een beperkt
areaal aan (openbaar) groen, een gereguleerd waterpeil, geen natuurlijke dynamiek,
de bodem is verdicht en er is bij aanleg plaatselijk kalkrijk zand opgebracht. Deze
werkelijkheid vormt het kader en bepaalt de mogelijkheden voor biodiversiteit.
Het LBSP heeft primair een functie als werkgebied voor bedrijven, de Universiteit en
het LUMC, TNO, Naturalis e.a.. Verder is het is een gebied waar primair een functie ligt
voor de mens: om te werken, te recreëren en te wonen. Een kwalitatief hoogwaardige
groenstructuur van voldoende omvang is echter wel ondersteunend aan deze functies.
Natuur heeft een intrinsieke waarde, een waarde die we koesteren en waarvoor de
Raad van de gemeente Leiden zich heeft uitgesproken. Daarnaast biedt de natuur als
onderdeel van ‘de groenstructuur’ in het gebied dient meerdere doelen. Het kan dienen
als waterretentie, een rol spelen bij het afvangen van fijnstof, gaat hittestress tegen,
zorgt voor oriëntatie en herkenning en is een biotoop voor flora en fauna. Daarnaast is
het gezondheidsbevorderend voor de mens.
Het optimaliseren en maximaliseren van de ruimte die we natuur kunnen bieden op het
LBSP binnen het vastgestelde masterplan, zien we dan ook als belangrijkste opgave.
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2.2

Ontwikkelingen
Een belangrijk fenomeen waar we nu mee te maken hebben is de klimaatverandering.
Door klimaatverandering met een gemiddeld hogere temperatuur, zwaardere
regenbuien in de zomer en perioden van droogte, moeten maatregelen op lokaal niveau
getroffen worden om de effecten van klimaatverandering te beperken. Het gaat hierbij
met name om maatregelen tegen hittestress en wateroverlast. Deze maatregelen komen
aan de orde bij hoofdstuk 3 en 4. Hier wordt kort besproken wat de gevolgen zijn en waar
groen een oplossing kan bieden.

2.2.1

Hittestress
In stedelijk gebied is de temperatuur doorgaans hoger dan in het buitengebied.
Ook in het Leiden Bio Science Park is onder invloed van de omringende spoor- en
weginfrastuctuur, de grote dakoppervlakken en de lage windsnelheid sprake van
hittestress (Fig. 2.2.1). Door hoge temperaturen tijdens hittegolven wordt het werken woonklimaat van het LBSP in het algemeen negatief beïnvloed, en neemt de
arbeidsproductiviteit af. Bovendien zijn grote schommelingen in temperatuur slecht voor
diverse verhardingen en dakbedekkingen. Bouwkundige maatregelen en meer groen in
de stad kunnen de hittestress verminderen.

Fig.2.2.1

2.2.2

Hittestresskaart van het LBSP en omgeving opgesteld door het
Hoogheemraadschap van Rijnland

Wateroverlast
Klimaatverandering heeft ook grotere variatie aan regenval tot gevolg, zoals hoosbuien,
maar ook periode van hitte en droogte. Het is belangrijk om het water te kunnen
bufferen. Naast de scheiding van het rioolstelsel voor hemelwater en afvalwater, zullen
er ook maatregelen in de openbare ruimte en aan gebouwen getroffen moeten worden.
Het is belangrijk dat water ter plekke opvangen, geborgen en vervolgens afgevoerd
kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door wateropvang op daken van gebouwen en op
maaiveld, door waterdoorlatende verharding te stimuleren en aanleg van wadi’s of
infiltratiekratten voor wateropvang. Verder gaat het hier om een vergroting van de
waterretentie in het openbare gebied. Hierbij kan met name bestaand oppervlaktewater
een grotere rol spelen dan nu het geval is.
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2.3

Visiekaart
De centrale visie is dat de verschillende landschapstypen in het LBSP centraal
worden gesteld en dat met name in de open ruimte maar ook in het bebouwde gebied
in aansluiting daarbij naar een bevordering van de biodiversiteit wordt gestreefd. De
landschapstypen in het LBSP zijn:
• Grasland, met daarin ruimte voor bloemrijke bermen en bloemrijk hooiland en voor
ruigten
• Bos, met daarin ook ruimte voor bosschages, bomenrijen heggen en hagen
• Open water in de vorm van vijvers, weteringen, sloten en een laaglandbeek
Voor de ontwikkeling van biodiversiteit is de kwaliteit van bodem en water van centraal
belang. Zo is voor grasland de plaatselijke aanwezigheid van kalkrijke grond een
belangrijke factor. Voor bos geldt dat voor de aanwezigheid van gerijpte grond. En voor
het open water is met name de waterkwaliteit een zeer belangrijke voorwaarde.
Het benutten van kansen voor natuur vertaalt zich in drie typen maatregelen:
• Inrichtingsmaatregelen, zoals het eenmalig inzaaien van een bloemrijk grasland, het
planten van een bos en het aanleggen van een vijver
• Beheermaatregelen, zoals het periodiek maaien van grasland, het kappen van
bomen en het baggeren van watergangen
• Verbinding tussen deelgebieden van het LBSP en met de omgeving van het LBSP,
zoals het aanleggen van faunapassages en het laten aansluiten van groenstructuren
binnen en buiten het LBSP.
Hiermee zal een relevante variatie van leefgebieden kunnen worden gerealiseerd en
is het doel dat leefgebieden kwantitatief (in oppervlakte) en kwalitatief (voorkomende
soorten) voldoen zullen zijn om ook voor meer kritische soorten ruimte te bieden.
Maatregelen zullen vlinders, wilde bijen, vogels en kleine zoogdieren ondersteunen
en vooral gericht zijn op algemene bevordering van de randvoorwaarden voor
biodiversiteitsontwikkeling, zoals de juiste natuurtechnische inrichting, voldoende
variatie, keuze van inheemse beplanting, een open bodemstructuur en goede
waterkwaliteit. Daarbij is een variatie van biotopen van belang, alsmede een verbinding
met groene elementen buiten het gebied. Een groot deel van het gebied is in bezit en
beheer bij private partijen; in hoofdstuk 4 wordt vooral aandacht besteed aan kansen op
die private terreinen.
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Op de Visiekaart biodiversiteit LBSP (figuur 2.3) is voor de openbare ruimte een
streefbeeld weergegeven van de toekomstige landschappen in het gebied. Op de
Visiekaart biodiversiteit LBSP (figuur 2.3) is voor het openbare gebied een
streefbeeld weergegeven van de toekomstige landschappen in het gebied. Deze
Visiekaart sluit zo goed mogelijk aan bij de toekomstige opbouw van het gebied volgens
het Masterplan en benut kansen die voortkomen uit bestaande en/of voormalige
natuurwaarden. De kleuren geven de hierboven onderscheiden landschappen weer:
grasland (lichtgroen), bos (donkergroen), open water (blauw) en daarnaast ook bebouwd
gebied (licht geel). Bij elk type gebied horen eigen maatregelen. De typen landschappen
geven houvast voor de (toekomstige) gebruikers welke maatregelen van toepassing zijn.
Hiermee wordt duidelijk waar je binnen een zone je biodiversiteitsmaatregelen op
richt. Dit wordt in hoofdstuk 3 verder beschreven. De zones zorgen voor continuïteit
en verbinding met de omgeving van LBSP en sluiten aan bij huidige kwaliteiten binnen
LBSP.
Voor de blauwe structuren geldt nog een extra kans, namelijk het opvangen en infiltreren
van hemelwater. Dit sluit aan bij het doel van de gemeente en Hoogheemraadschap
van Rijnland om de afvoer van rioolwater af te koppelen van het oppervlaktewater (zie
hiervoor ook het VGRP 2016-2020 (verbreed gemeentelijk rioleringsplan).
In de volgende hoofdstukken wordt de visie geconcretiseerd voor het openbaar gebied
(zowel land als water in hoofdstuk 3) en voor private gebieden in hoofdstuk 4.
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Figuur 2.3
32

Visiekaart LBSP
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Toelichting legenda eenheden
De landschapstypen zijn met verschillende kleuren aangegeven:
Geel: voornamelijk bebouwd gebied
De maatregelen in het stedelijke landschap / bebouwde gebied richten zich op
de gebouwen en op de bedrijfsterreinen. Deze maatregelen worden besproken
in hoofdstuk 4.

Lichtgroen: grasachtig landschap.
Op een aantal plekken is nog rijk ontwikkeld grasland te vinden; (bijvoorbeeld
langs de Trambaan). Dit (oorspronkelijke) landschap is kwetsbaar en
versnipperd. De maatregelen in en langs dit lichtgroen gekleurde gebied richten
zich op de versterking van deze grasachtige structuur en op de verbetering van
de onderlinge samenhang tussen deze stukjes.
Lichtgroene pijl: behoud omliggende natuurwaarden om blijvend te
faciliteren dat soorten zichzelf kunnen verspreiden

Donkergroen: bosachtig landschap
Op en rondom het LBSP zijn nog kleine bossen, bosschages en bomenrijen
te vinden; veel van het nu nog aanwezige bos zal echter bij de verdere
ontwikkeling van het gebied verloren gaan. Het resterende bos is kwetsbaar en
versnipperd. De maatregelen in en langs deze donkergroene zone richten zich
op de ondersteuning en versterking van deze bosachtige structuur en op de
verbetering van de onderlinge samenhang.
Gestreept donkergroen: ontwikkelen nieuwe op het bos geïnspireerde
groenomgeving
Om een ecologische verbinding tot stand te brengen tussen verschillende
bosachtige gebieden buiten het LBSP is het van belang zo veel mogelijk
opgaande beplanting (bosachtige structuur) aan te leggen.
Donkergroene gearceerde lijn: Verbinden van aan bos gebonden
natuurwaarden
Door bomen op (onregelmatige) afstand van elkaar aan te planten is het
mogelijk bosjes met elkaar te verbinden, van waarde voor onder andere
diersoorten.
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Blauw: Open water
De maatregelen voor het open water en voor oeverzones richten zich op het
versterken van watergebonden natuurwaarden, met name een verbetering
van de waterkwaliteit en de ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers en het
inrichten van wadi’s en poelen op enige afstand (i.v.m. waterretentie effecten).
Donkerblauwe pijl: nader onderzoek van een waterverbinding onder de
A44 door.
Om het oppervlaktewater van LBSP met de Rijn te verbinden is het zinvol om
een waterverbinding aan te leggen.
Ovaal met pijl: Hemelwater-gebonden natuurwaarden stimuleren met
afvoer naar ‘basiswaterstructuur’.
Open rondje: Ontsnipperende maatregelen treffen voor diersoorten
Om de verbinding tussen gebieden als ecotoop voor diersoorten mogelijk te
maken zijn faunapassages nodig.
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3.

Biodiversiteitmaatregelen voor groen en
watergangen in de openbare ruimte

3.1

Inleiding
Dit hoofdstuk geeft antwoord op deelvraag: Welke maatregelen kunnen de
ecologische inrichting en het ecologisch beheer van de openbare ruimte
verbeteren in een periode van 5 jaar? Hier wordt nader in gegaan op de huidige
natuurwaarden en kansen voor biodiversiteit op de campus in het kader van het
Masterplan. Dit wordt vertaald in maatregelen voor inrichting en beheer van de groenen waterstructuren van het LBSP voor de komende 5 jaar. Het bestaat uit de volgende
onderdelen:
• Beschrijving van huidige biodiversiteit (3.2);
• Effecten van het masterplan op de biodiversiteit (3.3);
• Beschrijving van gewenste generieke maatregelen (3.4) en locatiespecifieke
maatregelen (3.5) voor de komende 5 jaar van groen- en waterstructuren;
• Beschrijving van de ontbrekende schakels in de groene en blauwe basisstructuur en
voorstellen voor nieuwe (hoofd-)elementen ter verbetering (3.4 en 3.5);
• Beperkte beschrijving van de haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen.

Figuur 3.1

Marco Roos, Wouter Moerland en Floris Brekelmans toetsen de
haalbaarheid van maatregelen in het veld.
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3.2

Huidige biodiversiteit in het LBSP

3.2.1

Gebruikte gegevens
Het LBSP is relatief goed onderzocht op natuurwaarden. Hier hebben zowel vrijwilligers
als ecologische onderzoeksbureaus een rol in gespeeld. Met name Bureau Stadsnatuur
(bSR) heeft in opdracht van de gemeente diverse onderzoeken uitgevoerd. Dit betrof
onderzoek in het kader van natuurwetgeving voor projecten en de stadsbrede monitoring
die in Leiden al sinds 2004 wordt uitgevoerd (o.a. Moerland & Andeweg 2016). Deze
en andere gegevens zijn opgenomen in de natuurdatabase van gemeente Leiden
(Stadnatuurmeetnet). De gemeente heeft apart een export van de NDFF aangeschaft.
De hierboven genoemde gegevens worden gebruikt om een beschrijving te geven van
de huidige natuurwaarden. Daarvoor is het gebied opgedeeld in een westelijk deel (ten
westen van de A44) en oostelijk deel (ten oosten van de A44). Dit betreft niet alleen een
praktische maar vooral ook een logische indeling. Gebied oost is grotendeels bebouwd,
terwijl de ontwikkeling van gebied west – tot enkele decennia geleden agrarisch gebied
maar daarna tot kort een populierenbos en een tijdelijke studentenhuisvesting- pas net
op gang is gekomen.

3.2.2

Vegetaties en vaatplanten
Zie voor de verschillende soortgroepen de volledige soortenlijst in Bijlage 5.
Oost
Het huidige LBSP is een relatief groen bedrijventerrein. De bermen zijn ruim
gedimensioneerd, rond bedrijven is veel groen aanwezig, enkele percelen liggen nog
braak en het bosrijke talud van de A44 vormt een groene zoom langs de westrand. Het
beheer draagt daarnaast sterk bij aan het natuurlijke karakter, waarbij een deel van de
bermen en oevers extensief wordt beheerd. Enkele plantsoenen en overhoekjes kennen
daarnaast een relatief natuurlijke ondergroei als gevolg van spontane ontwikkeling. Dit
geldt specifiek voor de boszone op het talud van de A44, waar een relatief fraai elzenbos
is ontwikkeld met rijke ondergroei. Ook de vegetaties op het bedrijventerrein zelf in deze
zone zijn tamelijk ruig. Dit uit zich niet in bijzondere planten, maar wel in waarde voor
andere soortgroepen (zie verderop).
Een aantal bermen is waardevol vanuit floristisch oogpunt, specifiek die van de
Trambaan langs de Sylviusweg. De Trambaan is van oudsher een bekende en
waardevolle groeiplaats van diverse soorten planten en herbergt een goed ontwikkelde
kruidenrijke vegetatie. Eén van de bijzonderheden hier is de rietorchis. De soort kwam
hier vrij talrijk voor op de oever van de beide watergangen. De soort is ook bekend
van de oever langs de Sandifortdreef. De rietorchis is niet zeldzaam, maar is vaak
wel kenmerkend voor bijzondere situaties. In deze oever groeit tevens kamgras, een
grassoort die vroeger veel voorkwam maar tegenwoordig vrij zeldzaam is. Langs de
Einsteinweg groeit de bijenorchis, een zeer fraaie orchidee die recent sterk toeneemt in
West-Nederland.
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Bij de onderdoorgang van de Boylelaan onder de A44 zijn kennelijk soorten ingezaaid.
Hier groeien soorten als beemdkroon en wilde kievitsbloem. Deze zijn hier van nature
in de huidige situatie niet te verwachten, zeker niet naast elkaar. Vermeldingswaardig is
verder de aanwezigheid van dreps in de berm van de Endegeesterwatering (ingezaaid)
en stijve wikke in de berm van de Plesmanlaan. Langs de Einsteindreef en de
Pesthuislaan zijn tot slot groeiplaatsen aanwezig van de klimopbremraap. Deze tamelijk
zeldzame plant, die parasiteert op klimop, vestigt zich steeds vaker in stedelijk gebied.

naam

voorkomen

Opmerking

Beemdkroon

rond Boyleweg, daar ingezaaid

Rode Lijst

Bijenorchis

Einstenweg

voorheen beschermd

Dreps

Endegeestwatering, daar ingezaaid

Beschermd

Gele helmbloem
Gele kornoelje

voorheen beschermd
Plesmanlaan

Gulden sleutelbloem

Rode Lijst
voorheen beschermd

Kamgras

Oude Trambaan

Rode Lijst

Kievitsbloem

aangeplant

voorheen beschermd

Rietorchis

verspreid

voorheen beschermd

Steenbreekvaren
Stijve wikke

voorheen beschermd
Plesmanlaan

Tongvaren

Rode Lijst
voorheen beschermd

Tabel 3.2.2. Vastgestelde bijzondere soorten planten in het LBSP
Enkele typische soorten van stedelijk gebied zijn tongvaren, steenbreekvaren en gele
helmbloem. In oudere steden worden ze veel aangetroffen op oude muren, maar ook
nieuwe muren kunnen snel gekoloniseerd worden. De aanwezige straatputten vormen
mogelijk een belangrijk biotoop voor muurplanten (zoals dat bijvoorbeeld in Utrecht het
geval is).
Vermeldingswaardig is verder een waarneming van de gele kornoelje langs de
Plesmanlaan. Dit is een zeldzame soort, die in Nederland van nature alleen in Limburg
voorkomt. Daarbuiten is en wordt hij veel aangeplant. Ook hier zal de soort waarschijnlijk
zijn aangeplant. De begroeiing waarin deze soort voorkwam is inmiddels verwijderd ten
behoeve van de herprofilering van de Plesmanlaan.
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West
Dit gebied is momenteel in ontwikkeling. Tot voor kort bestond het nog hoofzakelijk
uit agrarische percelen, welke momenteel braak liggen in afwachting van ruimtelijke
ontwikkeling. Hier kan natuur momenteel even haar gang gaan. In het gebied zijn
waarnemingen gedaan van diverse vermeldingswaardige soorten.
Van oudsher in het gebied voorkomend of zich daar op natuurlijke wijze gevestigd zijn
bijvoorbeeld heelblaadjes, paddenrus, rietorchis (twee locaties) en zwanenbloem. Dit
zijn soorten van vochtige tot natte, oevers, die veel worden aangetroffen in en langs
sloten in West-Nederland, natuurvriendelijke oevers en moerassige omstandigheden.
Heelblaadjes – een voor vlinders waardevolle nectarplant - profiteert van de verruiging
van het gebied, evenals riet en pitrus die na beëindiging van het agrarisch gebruik fors
zijn toegenomen.
De bermooievaarsbek is een fraaie plant met roze bloemen. Het is een typische soort
van grazige vegetaties op goed gebufferde grond en hij wordt dan ook vaak op dijken
en bermen in het stroomgebied van de grote rivieren en op klei vastgesteld en staat
aanmerkelijk droger dan boven genoemde soorten. Opvallend is de waarneming van
kruipend stalkruid, die waarschijnlijk is meegekomen met kalkrijk zand. Ook de eenmalig
vastgestelde bijenorchis heeft daarvan geprofiteerd. Grote kaardenbol komt lokaal talrijk
voor op verruigde locaties.
Het gebied herbergt een breed assortiment aan ‘florariteiten’, soorten die hier niet
thuishoren en al dan niet bewust zijn ingezaaid of als adventief zijn meegekomen: bleek
cypergras, doorwaskervel, draadgierst, gele ganzenbloem, fraaie vrouwenmantel,
gevlamde, hoge en ruigefijnstraal, glanzige ooievaarsbek, knopherik, stekelige
kogeldistel, stijf ijzerhard, valse ridderspoor en venkel.

3.2.3

Waterjuffers, libellen en dagvlinders
Waterjuffers en libellen
In totaal zijn 10 soorten waterjuffers en 12 soorten libellen bekend van het plangebied.
Dit is voor stedelijk gebied een zeer respectabel aantal en wellicht veelzeggend voor de
kwaliteit van het oppervlaktewater en water- en oevervegetaties. Soorten als glassnijder
en vroege glazenmaker indiceren bijvoorbeeld goed ontwikkelde oevervegetaties. Beide
soorten hebben de laatste decennia een opmars doorgemaakt in Nederland. De platbuik
is een uitgesproken pionier, die profiteert van tijdelijke en nieuw aangelegde ondiepe
watertjes. De waarnemingen van zwervende heidelibel, zwarte heidelibel en vuurlibel
hebben mogelijk betrekking op zwervers uit de omgeving, maar geven aan dat het
gebied voor deze soorten in ieder geval bereikbaar is. Hotspots voor libellen zij de Oude
Trambaan en Nieuwe Rhijngeest.
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Dagvlinders
In het gebied komt een groot aantal soorten vlinders voor: sinds 1995 zijn 26 soorten
waargenomen. Dit betreft enerzijds soorten die algemeen voorkomen in stedelijk gebied,
waaronder bont zandoogje, kleine vos, dagpauwoog, atalanta, klein koolwitje, klein
geaderd witje, groot koolwitje en boomblauwtje. Deze soorten stellen geen bijzonder
hoge eisen aan hun leefomgeving en komen voor in parken en tuinen.
Daarnaast zijn maar liefst 10 soorten bekend die kenmerkend zijn voor grazige
vegetaties: bruin zandoogje, oranje zandoogje, hooibeestje, argusvlinder,
icarusblauwtje, bruin blauwtje, kleine vuurvlinder, groot dikkopje, zwartsprietdikkopje
en kleine parelmoervlinder. Dit is voor stedelijk gebied een hoog aantal en het geeft
direct aan dat het plangebied momenteel van waarde is voor deze soortgroep. De
waarnemingen van hooibeestje, zwartsprietdikkopje, groot dikkopje en bruin blauwtje
indiceren de aanwezigheid van goed ontwikkelde, structuurrijke en gevarieerde grazige
vegetaties. Met de argusvlinder gaat het in Nederland slecht en de soort lijkt inmiddels
ook uit het LBSP te zijn verdwenen.
Soorten van bosranden en opgaande houtige vegetaties zijn bont zandoogje,
landkaartje, citroenvlinder, boomblauwtje en eikenpage. De laatste is in het gebied
gebonden aan zomereiken en is slechts éénmalig waargenomen, maar zou algemener
kunnen zijn. Ook het landkaartje, een soort van bloemrijke bosranden, is zeldzaam in het
gebied.
De waarneming van de kleine parelmoervlinder heeft ongetwijfeld betrekking op
een zwerver uit de omgeving. In de duinen komt de soort algemeen voor. Ook
de waarnemingen van rouwmantel, oranje zandoogje, koninginnepage en oranje
luzernevlinders hebben betrekking op soorten die zich voortplanten buiten het
plangebied.

3.2.4

Gewervelden
Amfibieën
In het plangebied komen vier soorten amfibieën voor: gewone pad, kleine
watersalamander, bastaardkikker (middelste groene kikker) en bruine kikker. Het betreft
in Nederland algemeen voorkomende soorten die vaak tot diep in stedelijk gebied
worden aangetroffen. Verwacht mag worden dat dit een compleet overzicht is, al is het
mogelijk dat ook de meerkikker in het gebied voorkomt, gelet op de verspreiding in de
omgeving. Deze soort kan vooral bij grotere wateren in het gebied ten westen van de
A44 verwacht worden.

Vissen
Uit de aanwezigheid van 17 soorten vissen blijkt dat het gebied waterrijk is en bovendien
diverse watertypen bevat. Zo worden ruisvoorn en snoek voornamelijk vastgesteld in
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heldere en waterplantenrijke wateren, terwijl de kroeskarper vooral wordt aangetroffen in
dicht begroeide wateren. Deze soorten zijn niet bijzonder maar het gaat om een vrij groot
aantal soorten die voor een deel indicatief zijn voor een goede waterkwaliteit.

Grondgebonden zoogdieren
Uit het plangebied zijn waarnemingen bekend van 12 soorten grondgebonden
zoogdieren. Het betreft voor een belangrijk deel soorten die veel in stedelijk gebied
voorkomen. De waarnemingen van de egel geven aan dat er in ieder geval enige
dekking aanwezig is, al is het aantal waarnemingen van deze soort beperkt. Dwergmuis
en bunzing zijn in stedelijk gebied relatief zeldzaam en worden vooral langs de
stadsrand aangetroffen. Dat geldt ook voor de haas, die kennelijk vanuit het gebied
ten westen van de A44 regelmatig in het plangebied opduikt. De waarneming van een
eekhoorn heeft ongetwijfeld betrekking op een zwervend exemplaar vanuit de duinen of
landgoederen.

Vleermuizen
Van de zes soorten vleermuizen die uit het plangebied en directe omgeving bekend
zijn, kunnen er waarschijnlijk twee als vaste bewoners worden aangemerkt: de
gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis. Beide soorten zijn in stedelijk
gebied gebouwbewonend – ze verblijven in spouwmuren, achter beplating, onder
dakpannen e.d. Met name de ruige dwergvleermuis wordt daarnaast ook in holten en
scheuren in bomen aangetroffen. Van rosse vleermuis, laatvlieger, meervleermuis en
watervleermuis zijn waarnemingen bekend van passerende en foeragerende dieren.

Vogels
Bijzondere broedvogelsoorten zijn boomvalk, sperwer en buizerd. In het westelijke deel
was tot voor kort een redelijke goede weidevogelpopulatie aanwezig, die na ontwatering
nu echter snel achteruit is gegaan. Van alle waarnemingen van vogels is waarschijnlijk
nog wel de meest opmerkelijk dat de huismus ontbreekt als broedvogel.

3.2.5

Samenvattend
Op basis van de aangeleverde informatie is op hoofdlijnen een analyse gemaakt van de
aanwezige kwaliteiten. De volgende kwaliteiten zijn gesignaleerd:
• goed ontwikkelde grazige vegetaties: veel soorten dagvlinders, enkele waardevolle
planten. Belangrijke locaties zijn de Oude Trambaan, bermen van de Plesmanlaan
en Niels Borhweg en grazige terreintjes en overhoekjes in het Rijnfront gebied;
• relatief schoon water met oeverbegroeiing en veel variatie in watertypen (sloten,
weteringen en - meer of minder droogvallende - poelen), met relatief veel soorten vis
en waterjuffers en libellen;
• goed gebufferde kalkrijke of –houdende grond en lokaal oude, gerijpte grond
(rivierklei, opgebracht kalkrijk zand).

42

Biodivers Leiden Bio Science Park, adviesrapport

Figuur 3.2.5

Belangrijke soorten uit het gebied: van links naar rechts en boven naar
beneden: bruin blauwtje, bruine winterjuffer, sperwer, bittervoorn, groot
dikkopje en rietorchis
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3.3

Effect van het Masterplan op biodiversiteit

3.3.1

Inleiding
De uitvoering van visie en Masterplan zal komende jaren leiden tot grote veranderingen
in het LBSP voor groen en natuur. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat bij
uitvoering van het Masterplan in zijn huidige vorm per saldo grote verdere verliezen
aan natuurwaarden in het gebied te verwachten zijn. Zoals eerder al opgemerkt is in
het Masterplan ook een aantal uitgangspunten voor de bevordering van biodiversiteit
opgenomen. Op dit moment is zowel bij gemeente als Universiteit nu nadrukkelijk de
intentie aanwezig om het verlies aan biodiversiteit tot een minimum te beperken en om
deze waar mogelijk weer in – een weliswaar beperkte – winst om te zetten. Zo zijn in
verschillende deelgebieden van het Masterplan al enkele maatregelen ter verbetering
van de biodiversiteit getroffen en zijn daar op een aantal plaatsen al voorbereidingen
voor getroffen. Er zijn ook verdere mogelijke kansen voor behoud en ontwikkeling van
natuurwaarden in het gebied.
Wat de gerealiseerde verbeteringen betreft wil de Werkgroep met name wijzen op de
oostelijke natuurvriendelijke oever van de sloot langs de Oortweg. Daar is na een zeer
groot verlies van biodiversiteit een ontwikkeling van herstel ingezet. Ook kan hier het
besluit van de gemeente worden genoemd om het te vernieuwen busstation aan de
stadskant van het spoorstation te realiseren en niet bij het Poortgebouw in het LBSP.
Wat betreft de in voorbereiding zijn de maatregelen, gaat het met name om de
aanpassing van de plannen voor het Schilperoortpark en die voor de Oude Trambaan.
En met betrekking tot de potenties gaat het om de plannen voor het terrein rondom de
Gorlaeus- Huijgenslaboratoria, om mogelijke verbeteringen van bij wat hier verder het
Sylviusbos langs de A44 zal worden genoemd en in het deelgebied Nieuw RijngeestZuid ten westen van de A44. Over de twee eerstgenoemde maatregelen heeft overleg
tussen Universiteit, gemeente en de Werkgroep plaats gehad, hetgeen de Werkgroep
als zeer positief waardeert. Over de verdere hier genoemde maatregelen zal in de
toekomst verder overleg plaats vinden; afspraken over procedures daarvoor zullen
worden gemaakt.
Hieronder zal in grote lijnen worden aangegeven wat voor de drie deelgebieden van
het LBSP de effecten voor de biodiversiteit tot nu toe zijn geweest en welke mogelijke
kansen er bij verdere uitvoering van de masterplannen voor de biodiversiteit aanwezig
zijn.
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3.3.2

Het Masterplan
Voor drie delen van het LBSP zijn masterplannen vastgesteld door het gemeentebestuur
van Leiden en Oegstgeest. Hieronder worden de belangrijkste punten uit de
masterplannen uitgelicht.
Hieronder volgt een toelichting op de masterplannen van de gemeente Leiden:
Masterplan ‘de Hollandse Campus’ uit 2009 én het Masterplan ‘LBSP Gorlaeus’
uit 2017.
Effecten tot nu toe
Binnen dit gebied liggen enkele waardevolle gebieden, specifiek de Oude Trambaan
en bosschages langs de A44. De belangrijkste negatieve effecten treden daar op in de
deelgebieden Snellius en Kop van Leeuwenhoek.
Het plan voorziet in herinrichting van de Oude Trambaan, het natuurhart van het
LBSP. Dit gedeelte is als zodanig al een eeuw aanwezig en de bodem is goed gerijpt.
Als gevolg van herinrichting worden de daar voorkomende waarden (orchideeën,
dagvlinders, libellen) ernstig aangetast en raakt dit gebied versnipperd en in de toekomst
sterk verstoord door intensief gebruik. Ook in beide watergangen dreigen barrières te
ontstaan. Deels verdwijnen er watergangen en bijbehorende soortgemeenschap. De
hersteltijd van al deze waarden ter plaatse, bij ideale inrichting, moet op tenminste 25
jaar worden ingeschat. Herstel is mogelijk, indien kan worden voorzien in minimaal
dezelfde oppervlakte ecologisch beheerd groen ter plaatse en natuurtechnische
afwerking, waarbij met name aandacht wordt besteed aan bodem (kalkrijk, schraal) en
water (kwaliteit). Beter zou zijn om beter met deze waarde rekening te houden, door voor
een alternatieve inrichting te kiezen. Overleg tussen Gemeente en Werkgroep heeft
hierover plaats gehad.
De locatie Snellius zal flink veranderen, waardoor het natuurlijke bosrijke karakter hier
verloren zal gaan. Een transformatie naar bedrijventerrein zal betekenen dat natuurlijk
groen verloren gaat door directe aantasting (functieverandering), maar mogelijk ook
door andere inrichting en beheer van het resterende groen (van natuur naar park of
tuin). Deze ontwikkeling wordt versterkt door de kap van bosplantsoen op het talud
van de A44. Het totaal aan relatief natuurlijk bosplantsoen dat binnen Gorlaeus gekapt
zal worden bedraagt 1,96 hectare, door Rijkswaterstaat wordt nog eens 1,41 hectare
verwijderd (Figuur 3.3.1). Deze ingrepen zullen ten koste gaan van het overgrote
deel van het nu aanwezige bos en tot een afname leiden van onder meer aantal en
soortenrijkdom aan broedvogels, amfibieën, vleermuizen en kleine grondgebonden
zoogdieren. Voor een soort als sperwer kan deze ontwikkeling het definitieve einde
als broedvogel in LBSP betekenen. De soort nestelt in dicht bos en jaagt vooral op
kleine zangvogels, die door de ontwikkeling sterk in aantal gereduceerd worden. Een
overleg tussen Universiteit en Werkgroep kan in een later stadium, bij de uitgifte van
de percelen, mogelijk tot enige beperking van de schade leiden. Verder is de opening
geboden dat overleg zal plaats vinden met Rijkswaterstaat over de beplanting van het
dijklichaam van de weg na gereedkomen van de nieuwe aansluiting aldaar.

Biodivers Leiden Bio Science Park, adviesrapport

45

Langs de A44 op de Kop van Leeuwenhoek is (was) een soortenrijk bosje aanwezig,
dat voornamelijk voor broedvogels van belang is. Het verdwijnen van dit relatief
natuurlijke bosje zal direct leiden tot afname van de broedvogels, zowel kwalitatief als
kwantitatief. Met name de soorten die afhankelijk zijn van dekking en geen mensen
dulden in de nabijheid van hun nesten zullen verdwijnen, waaronder de buizerd. Ook
andere soorten zullen hier negatieve effecten van ondervinden, waaronder vleermuizen
die foerageren boven de beschut gelegen watergangen en langs de bosranden.

Figuur 3.3.2.1

De geplande te vellen bosplantsoen, in totaal bijna 3,4 hectare (bron
kaart: Gemeente Leiden)

Mogelijke kansen voor verbetering biodiversiteit
De belangrijkste nieuwe mogelijkheden voor verbetering van de biodiversiteit zijn:
• ambitie: opname van de grotere groenstructuren richting de omliggende plaatsen
vanuit het LBSP. Dit biedt mogelijkheden voor versterking van de relaties en
uitwisseling van soorten met de omgeving (Figuur 3.3.2);
• ambitie: groen en water worden als belangrijke waarden beschouwd; inrichting
wordt als instrument gezien om ecologie en natuur te versterken en een bestendige
omgevingskwaliteit te realiseren;
• ambitie: behalen van BREEAM-NL gebiedscertificering;
• structuur: de hoofdstructuur van het LBSP wordt gevormd door een landschappelijke
ruimte, waarin groen, water, gebouwen en wegen zijn ingepast. Door het groen hier
groot en robuust te houden, zo min mogelijk te versnipperen en altijd de relatie op te
zoeken met water (geen pad tussen groen en water), ontstaan goede kansen voor
biodiversiteit;
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structuur: Schilperoortpark, Boerhaavepark, het Leeuwenhoekpark en het
Gorlaeusgebied als grotere groenelementen: kansen voor robuuste natuur;
structuur: een mogelijk, in overleg met huidige en toekomstige eigenaren, te
realiseren ‘Snelliusbos’ als gestructureerde boszone voor behoud van en/of
realiseren van nieuwe aan bos gebonden natuurwaarden en van de corridor functie.
Dit past echter niet in het uitgiftebeleid van de Universiteit en de maatregelen van
Rijkswaterstaat met betrekking tot de inrichting van het talud van de A44;
beeldkwaliteit: het landschap wordt als beelddrager beschouwd, met een Hollands
landschap (groen en waterrijk) als streven. Hiervoor is een set inrichtingselementen
ontwikkeld: gras met bomen, sloten met zachte oevers en riet. De voorkeur wordt
gegeven aan boomsoorten van de eerste orde (d.w.z. van meer dan 15 meter hoog)
en specifiek inheemse bomen;
beeldkwaliteit: uitgangspunt is het zoveel mogelijk behouden van bomen. Per saldo
zal het aantal bomen in het totale deelgebied van Hollandse Campus en LBSP;
Gorlaeus met ongeveer 10% afnemen. Daar staat tegenover dat voor herplant
gebruik wordt gemaakt van inheemse bomen in een duurzame bomenstructuur.
Uitdaging hier is om de bomen in een zo natuurlijke mogelijke setting te krijgen,
waarbij ruimte ontstaat voor natuurlijke processen en ontstaan van ondergroei.

De hoeveelheid aan oppervlakte water zal met het plan toenemen. Het gaat per saldo
om een toename van ongeveer 1 hectare (bron: Gemeente Leiden). Daarmee nemen de
kansen voor watergebonden natuurwaarden toe. Voorwaarde is wel dat bij ontwerp en
uitvoering rekening gehouden wordt met mogelijkheden voor natuur. Denk daarbij aan
natuurvriendelijke oevers en structuurrijke profilering van de onderwaterbodem.

Figuur 3.3.2.2 Groen raamwerk uit Masterplan Gorlaeus: verbinding van
groenstructuren naar de omgeving van het Gorlaeusgebied.
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Hieronder volgt een toelichting op het masterplan van de gemeente Oegstgeest:
Masterplan ‘’Nieuw Rhijngeest Zuid’’ uit 2008 (herziening 2015).
Negatieve effecten
Dit gebied zal in zijn geheel getransformeerd worden. Naar verwachting zullen
alle natuurwaarden die samenhangen met het huidige karakter verdwijnen. Dit zijn
bijvoorbeeld alle weidevogels, waaronder veldleeuwerik, tureluur, scholekster, kievit en
grutto. Ook andere soorten die met dit type leefgebied van deze omvang zijn verbonden,
als haas, buizerd en kleine marterachtigen, zullen waarschijnlijk geen stand kunnen
houden. De toekomstige beschikbare groene ruimte zal daarvoor te beperkt van omvang
zijn en de verstoring te groot.
De vraag is of het gebied nog van belang kan zijn voor dagvlinders. Kritische soorten
als hooibeestje, groot dikkopje en zwartsprietdikkopje profiteren nu van zowel een
kwalitatief als kwantitatief voldoende aanbod van grazige en kruidenrijke vegetaties. Het
gebied functioneert daarmee als kernleefgebied, van waaruit andere gebieden worden
gekoloniseerd of aangevuld. Het wegvallen van deze populaties kan daarmee gevolgen
hebben voor populaties in de omgeving, waaronder in Gorlaeus. De daar voorkomende
populatie van het zwartsprietdikkopje is de laatste binnen gemeente Leiden (pers.
med. W. Moerland) en komt daarmee extra onder druk te staan. Het behouden van
de populaties dagvlinders is mogelijk indien voldoende openbaar groen (bermen,
overhoekjes e.d.) overblijft, waar het beheer is gericht op ontwikkeling van kruidenrijk
grasland.
Veel groeiplaatsen van flora gaan verloren. Planten kunnen vaak echter prima stand
houden op relatief kleine locaties, zolang beheer en inrichting optimaal zijn. Hier ligt dan
ook een opgave ten aanzien van zowel inrichting als beheer.

Mogelijke kansen
In het Masterplan (d.d. 13 februari 2015) zijn geen concrete doelstellingen of
ambities opgenomen ten aanzien van ecologie of biodiversiteit. De belangrijkste
aanknopingspunten voor (kansen voor) natuur en ecologie zijn:
• het doorzetten van de lijnvormige boom- en groenstructuur van de Wassenaarsweg
als verbindend groenelement;
• het maken van een blauwe verbinding, waarbij er een oost-west verbinding bestaat
als nevengeul van de Rijn door het gebied, met daarlangs in verbinding staande
watergangen en min of meer droogvallende poelen;
• een groene omzoming van de deelgebieden;
• kansen voor stadsnatuur.
Het uitwerken van concrete nadere eisen voor natuur zal nadere invulling kunnen
krijgen bij overleg met de te vestigen bedrijven op het niveau van programma van eisen
bij de ontwikkeling. Opmerking: Dit past echter niet in het huidige uitgiftebeleid van de
Universiteit. Gezien de positieve insteek van de Universiteit kunnen hier wellicht op
lange termijn delen van de hier verwoorde ambities gerealiseerd worden.
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Oppervlakten op landschapsniveau
De ambities met betrekking tot groen (waaronder met name bos/struweel en kruidenrijk
grasland) en water kunnen ook in oppervlakten worden weergegeven. We vergelijken
daartoe het groen en water in Leiden met het groen en water in steden die wat betreft
grootte, ligging in Nederland en aanwezigheid van historisch centrum met Leiden
vergelijkbaar zijn, zoals bijvoorbeeld Alkmaar, Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Breda,
Delft, Dordrecht, Gouda, ’s-Gravenhage, Haarlem, ’s-Hertogenbosch, Middelburg,
Rotterdam en Utrecht. Bij deze steden is het laagste groenpercentage 6% en het
gemiddelde is 13%, Wat het wateroppervlak is het laagste waterpercentage 2% en het
gemiddelde 11%; voor Leiden geldt respectievelijk 27,1% en 7,2%. De gegevens in de
bestemmingsplannen van het LBSP laten het volgende zien (Tabel 3.3.2): in totaal kent
het LBSP een oppervlakte van ruim 122 ha. Hierin is voor de eindsituatie de geplande
oppervlakte aan groen 27,1% en die aan water 7,2%. Er zijn daarbij wel grote verschillen
tussen de deelgebieden, met de meeste ‘verstening’ in het LBSP Zeezijde.

LBSP-Oost A44

LBSP-West A44

LBSP-Zeezijde

LBSP-totaal

opp m2

%

opp m2

%

opp m2

%

opp m2

%

Bebouwing

261.203

34,7

122.755

48,9

95.732

44,0

479.690

39,3

Weg

189.524

25,2

36.398

14,5

97.551

44,8

323.473

26,5

Groen

236.461

31,4

77.749

31,0

16.996

7,8

331.206

27,1

Water

66.244

8,8

14.078

5,6

7.280

3,3

87.602

7,2

Totaal

753.432

Tabel 3.3.2

250.980

217.559

1.221.971

Oppervlak van de verschillende hoofdvormen van bodemgebruik in het
totale LBSP.

Op zich zien we zeker de grote waarde van een compact bedrijven terrein, analoog aan
het gekozen streven voor een compacte stad. Beide bieden de mogelijkheid om meer
open ruimte buiten het stedelijk gebied te sparen. Maar deze gegevens overziende zijn
we van mening dat keuzen voor het eindbeeld van het LBSP ruimte laten voor water en
groen. Wij bepleiten daarom dat door gemeente en Universiteit naar mogelijkheden zal
worden gezocht om het oppervlak aan water en groen in het LBSP in vergelijking met
het Masterplan te vergroten (resp. minder te doen afnemen vergeleken met de huidige
situatie), versnippering zoveel mogelijk te voorkomen en sterk in te zetten op natuurlijk
beheer.

Biodivers Leiden Bio Science Park, adviesrapport

49

3.3.3

Samenvattend
Uitvoering van het Masterplan zal leiden tot negatieve effecten op aanwezige
natuurwaarden. Diverse soorten zullen uit het plangebied verdwijnen door verlies
van bos(plantsoen) en voormalig open agrarisch gebied. Deze soorten, waaronder
weidevogels, zullen in de toekomst geen leefgebied meer hebben in het LBSP.
Voor een aantal soorten is de toekomst onzeker. Dat zijn bijvoorbeeld soorten die
afhankelijk zijn van kruidenrijk grasland, waaronder veel soorten dagvlinders. Voor deze
soorten geldt dat het veilig stellen van voldoende omvang (brede aaneengesloten berm
en groenstructuren) en natuurvriendelijk beheer de sleutel zijn voor behoud.
Wat betreft de watergebonden natuur ligt het wat ingewikkeld, omdat gegevens over
waterkwaliteit en watermacrofauna en -vegetatie ontbreken. Als gevolg van het dempen
van watergangen gaat watergebonden natuur verloren zonder dat precies duidelijk
is wat de waarde daarvan is. Er zullen wel nieuwe wateren worden gegraven waar
zich nieuwe waternatuur kan ontwikkelen. Daar gaat echter wel enige tijd overheen.
Om de herontwikkeling van aquatische natuur een kans te geven zal het oever- en
onderwaterprofiel moet worden afgestemd op natuur, evenals het beheer.

Compensatie van verloren natuurwaarden
In het Plan van Aanpak LBSP is gevraagd om mogelijkheden om verloren
natuurwaarden te compenseren. ‘Natuurcompensatie’ is een juridische term geworden.
Volgens de wet moet natuurcompensatie plaatsvinden wanneer beschermde soorten
of hun leefgebied of voortplantingsplek door een menselijke ingreep worden verstoord,
aangetast of vernietigd. In formele zin is dit voor het LBSP maar beperkt van toepassing
omdat er maar weinig sprake is van formeel beschermde soorten. Toch zijn die op
verschillende plaatsen wel aanwezig. Voorts leidt uitvoering van het Masterplan mogelijk
tot een eigen natuurcompensatie-opgave, die echter buiten de scope van dit advies ligt.
Aangenomen wordt dat de compensatie van verloren gegane natuurwaarden in het
kader van Biodivers LBSP moet worden opgevat als niet-juridische term en meer moet
worden gezien als een soort genoegdoening. Welke natuurwaarden kunnen zich in
de toekomst op het LBSP ontwikkelen en wat moet daar nu voor gedaan worden? De
hiervoor beschreven kansen geven hier invulling aan. Om verwarring te voorkomen is
het beter voortaan niet meer te spreken van compensatie in dit kader, tenzij maatregelen
voortkomen uit de Wet Natuurbescherming.
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3.4

Generieke maatregelen

3.4.1

Inleiding
In deze paragraaf worden maatregelen beschreven die tot verhoging van biodiversiteit
kunnen leiden binnen de beschreven categorieën van de visie bij voorkeur al binnen
een periode van 5 jaar. De maatregelen worden onderverdeeld in generieke en locatie
specifieke maatregelen (respectievelijk 3.4 en 3.5). De generieke maatregelen hebben
betrekking op algemene principes van inrichting en beheer in relatie tot natuur en
biodiversiteit. Het zijn maatregelen die in principe overal toegepast kunnen worden.
De locatie specifieke maatregelen vormen een concrete uitwerking van generieke
maatregelen op specifieke locaties in het LBSP.
De maatregelen worden in de volgende drie categorieën onderverdeeld:
1. inrichting (planniveau en uitwerkingsniveau);
2. beheer;
3. verbindingen. Dit zijn inrichtingsmaatregeln die over de grenzen van LBSP heen 		
gaan.

3.4.2

Generieke maatregelen op het gebied van inrichting
De toekomstige inrichting van het LBSP is vastgelegd in het Masterplan. Het Masterplan
voorziet in een structuur voor de verkaveling, infra, groen en water. De inrichtings- en
gebruiksmogelijkheden van de afzonderlijke structuren en elementen worden nader
in regels gevat in het bestemmingsplan, waarvoor het Masterplan de basis vormt. De
generieke maatregelen ten aanzien van inrichting worden naar analogie hiervan op twee
niveaus toegelicht: planniveau en uitwerkingsniveau.
Planniveau
•

•

•

Grote en aaneengesloten groenelementen zijn robuust, bieden potentie voor
soortenrijkdom en zijn beter te beheren. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden
door deze elementen zo min mogelijk te doorsnijden met infrastructuur (weg,
fietspad, voetpad e.d.) en verschillende doelgroepen ruimtelijk te bundelen. Bij
de verkaveling in Nieuw Rhijngeest kan gekozen worden voor inpassing van
bedrijven in een groter groengebied in plaats van een groter stedelijk gebied
met (versnipperde) groene dooradering. Dat vergt een ander stedenbouwkundig
principe.
Benut het landschap. De Rijn heeft het gebied gevormd en diverse bodemtypen in
het gebied afgezet. Herstel van natuurlijke landschapselementen als oeverlanden,
rivierduinen en begeleidende hooilanden zou uitgangspunt moeten zijn bij de
inrichting van specifiek het Rijnfront gebied.
Pas de belangrijkste waarden samenhangend met bodem en natuur in door deze
locaties als groen te bestemmen en houdt daar ook bij inrichtingswerkzaamheden
rekening mee. Het gaat daarbij onder meer om oude, gerijpte bodems, op locaties
waar decennia lang geen bodemberoering heeft plaatsgevonden. Juist dergelijke
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•

•

•

bodems zijn van grote waarde voor bijvoorbeeld planten, paddenstoelen en wilde
bijen. Dit geldt ook voor locaties met grote, oude bomen. Laat dergelijke waarden
leidend zijn bij de inrichting van percelen.
Het aanleggen van Natuurvriendelijke oevers (NVO’s) kan de biodiversiteit
vergroten. Overgangen tussen land en water zijn belangrijke plekken voor veel
verschillende aquatische en terrestrische soorten. Belangrijk daarbij is dat de oever
met een flauw talud wordt aangelegd (1:3 of 1:5) en dat er ruimte komt voor zowel
emergente planten (zoals riet en lisdodde), drijfbladplanten (zoals gele plomp) als
ondergedoken vegetatie (zoals fonteinkruiden). Van deze structuren profiteren
vervolgens een reeks aan waterorganismen.
Wat de waterhuishouding betreft zijn er problemen te verwachten bij de afvoer van
het regenwater als gevolg van de toenemende hoosbuien in de zomer. De riolen
kunnen die steeds minder goed verwerken. De oplossing zal moeten liggen in het
ontkoppelen van de regenwaterafvoer van het rioolstelsel. Een scheiding van deze
beide brengt ook een verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in het
LBSP-gebied met zich mee. Maar de watergangen moeten dat wel aankunnen.
Verbeteringen daarin betreffen een onderdoorgang onder de A44 vanuit de Robert
Boyleweg naar het Rijngeest-Zuid gebied, te combineren met een faunapassage
(zie 3.5.14), en dan een afvoer naar de Rijn via een ‘beek’ door het park
Landskroon. Een andere mogelijkheid tot verbetering betreft de aanwezigheid van
opvangbekkens en retentiedaken. Ook kunnen voorzieningen worden aangelegd om
water tijdelijk ondergronds te bergen en meer geleidelijk af te voeren, bijvoorbeeld
in ondergrondse waterbuffers (bijvoorbeeld onder wegen of parkeerplaatsen) of in
wadi’s van waaruit het water kan wegzakken in de ondergrond. De Universiteit heeft
toegezegd dat zij hier voor een eerste stap het initiatief zal nemen.
Om hittestress tegen te gaan is het aanleggen van zo veel mogelijk groen in de
openbare ruimte (en zo min mogelijk verharding) gewenst.

Uitwerkingsniveau
•

•

•

•

•
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Bij aanleg uitgaan van ecologische principes: ruimte bieden aan natuurlijke
processen (natuurlijke ontwikkeling, successie) en ontwikkeling van gelaagdheid in
bosplantsoen (kruiden, struiken, boomlaag).
Een natuurlijk proces is bijvoorbeeld de spontane ontwikkeling van ondergroei in
een plantsoenvak. Probeer daar hooguit in te sturen door het aan- of bijplanten van
soorten. Door bomen en struiken van voldoende omvang aan te planten wordt de
kans op overwoekering verkleind.
Nog te vaak bestaan bermen, parken en plantsoenen uit een grasvegetatie en een
boomlaag, waarbij de struiklaag ontbreekt. Struiken zijn echter heel belangrijk voor
biodiversiteit.
Bomen met volwaardige kruinen kunnen het buiten- en binnenklimaat verbeteren.
Een goede standplaats is belangrijk voor het goed uitgroeien van bomen. Bomen
hebben een positief effect op de waterhuishouding en de luchtkwaliteit.
Inheems en autochtoon plantmateriaal als uitgangspunt (zie kader). Onze inheemse
planten zijn over het algemeen veel belangrijker voor biodiversiteit dan uitheemse
soorten. Beperk sierplanten en exoten dan ook tot sierlocaties/ tuinen van bedrijven

Biodivers Leiden Bio Science Park, adviesrapport

Inheemse soort eerst?
Het is een terugkerende discussie: de keuze tussen inheems en uitheems. Waarom
willen ecologen toch zo graag voorrang geven aan inheemse soorten, in plaats van
uitheemse soorten?
Een inheemse soort is een plant of dier die op een bepaalde locatie voorkomt zonder
tussenkomst van de mens, op welke manier dan ook. We kijken voor ons land daarbij
in de regel naar de periode na de laatste ijstijd. De soorten die zich vanaf pakweg
10.000 jaar geleden zelfstandig (weer) in Nederland hebben gevestigd, beschouwen
we als inheems. Voorbeelden zijn zomereik, ruwe berk, merel en bruine kikker. Deze
soorten zijn vanuit de warmere delen elders in Europa op eigen kracht naar Nederland
‘gewandeld’. Uitheemse soorten of exoten zijn soorten die hier voorkomen dankzij
de mens, ze zijn niet zelf naar Nederland gekomen. Deze soorten zijn doelbewust
aangeplant en ingezaaid of als verstekeling meegekomen met transport. Voorbeelden
zijn Amerikaanse eik,smalle waterpest, halsbandparkiet en nijlgans.
Inheemse soorten horen hier dus ‘thuis’, ze hebben zelf een plekje verworven. Ze zijn
aangepast aan de omstandigheden van groeiplaats en klimaat en zijn een interactie
aangegaan met hun omgeving. Langzaam maar zeker zijn soorten van elkaar afhankelijk
geworden (co-evolutie). Des te langer een soort op een locatie voorkomt en des te groter
zijn verspreiding, des te meer de soort kans heeft gekregen met andere soorten een
relatie aan te gaan.
Uitheemse soorten zijn hier pas kort. Ze hebben nog niet de kans gekregen om relaties
aan te gaan met onze inheemse soorten. Bovendien hebben ze nog geen of weinig
vijanden, waardoor ze zich sterk kunnen uitbreiden en de leefgebieden van inheemse
soorten kunnen overnemen. Uitheemse soorten zijn daardoor in staat inheemse soorten
te verdringen. Daar worden ecologen vaak niet blij van.
Een fraai voorbeeld van het belang van inheemse soorten wordt gegeven door Leen
Moraal, die zich heeft gebaseerd op een onderzoek van Kennedy &Southwood (1984),
later bevestigd door Brandl&Brandl (2001). Zij hebben onderzocht hoeveel insecten en
mijten er voorkomen op inheemse boomsoorten. Dat blijken er veel meer te zijn dan
de insecten en mijten die voorkomen op uitheemse soorten. Positieve uitschieters zijn
wilgen, eiken, berken en populieren. Uitheemse soorten als Amerikaanse eik, tamme
kastanje en walnoot scoren wat biodiversiteit betreft niet best.
Voorstanders van exoten – of anders gezegd tegenstanders van bomenkap of bestrijding
van uitheemse dieren – voeren vaak als argument op dat uitheemse soorten ook van
waarde zijn voor onze inheemse soorten. Dat klopt in zekere zin. Ook de nootjes van
de Amerikaanse eik worden gegeten door bosmuizen en deze eik blijkt van waarde als
verblijfplaats voor vleermuizen omdat er snel geschikte holten in ontstaan. Bovendien
zal ook deze soort op lange termijn meer relaties aangaan met inheemse én uitheemse
soorten. De uitheemse smalle waterpest bijvoorbeeld – een invasieve exoot – is niet
meer uit onze aquatische ecosystemen weg te denken en vervult daarin belangrijke
functies voor ecologie.
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en eventueel tot locaties waar inheemse soorten niet standhouden.
Creëer met uitgekiend ontwerpen zoveel mogelijk natuurlijke overgangen tussen
verschillende typen beplanting. Juist overgangssituaties zijn voor planten en dieren
vaak heel waardevol. Bovendien bieden nabij gelegen vegetaties vaak aanvullende
functies voor soorten, zoals overwintering en schuil- en nestgelegenheid. Hooiland
grenst bijvoorbeeld bij voorkeur aan ruigte, struweel of bos en langs watergangen
ligt bij voorkeur ook een ruigtezone.
Zorg dat in ieder geval een deel van aan te planten struiken besdragend is, als
voedselbron voor insecten en vogels: sleedoorn, breed- en smalbladige wilgen,
meidoorn, vogel- en zoete kers voor bloembestuivende insecten. Wilgen hebben
een belangrijke functie als nectarbron voor wilde bijen in het vroege voorjaar. Lindes
en klimop zijn belangrijk als (na)zomerse nectarleveranciersoorten; zwarte els,
ruwe en zachte berk en zomereik zijn van belang vanwege het grote spectrum aan
begeleidende insecten.
Bij afscheidingen voorkeur voor het planten van heggen en hagen in plaats van
hekken en rasters. Bij de assortimentskeuze rekening houden met de waarde van
soorten voor biodiversiteit. Over het algemeen geldt dat wild uitgroeiende hagen
meer betekenis hebben voor de biodiversiteit dan geschoren heggen. Een haag
die bestaat uit meerdere soorten is robuuster en van grotere betekenis voor de
biodiversiteit dan een haag die bestaat uit één soort. Andere mogelijkheid vormen
vlechthagen, met daartegen klimplanten als winterjasmijn, kamperfoelie en bosrank.
Bij ontwerp van watergangen is het belangrijk ook aandacht te hebben voor
het toekomstig beheer van oever en water. Bijvoorbeeld ten aanzien van
schoningswerkzaamheden (vanaf water of oever) en beheer van de oevervegetatie.
Het afdekken van nieuw aangelegde bermen en oevers met een leeflaag moet
voorkomen worden. Juist de wat minder voedselrijke uitgangssituatie van de huidige
bodems biedt goede kansen voor biodiversiteit.
Oevers niet alleen flauw aanleggen maar juist inzetten op variatie; steile oever,
flauwe oever en vooroever of een combinatie hiervan. Stimuleert diversiteit.
De watergangen dienen voldoende diep te zijn (>0,5 m). Op deze manier blijven
schommelingen van concentraties en temperatuur beperkt. Lokaal ondieper water
als opgroeilocatie voor jonge vis en amfibieënlarven. Variëren in de waterbodem is
dan ook van belang.
Nieuwe elementen en structuren (laten) opleveren zonder invasieve plantensoorten
als reuzenberenklauw en grote duizendknopen. Hiertoe moeten eisen gesteld
worden aan aannemers.
Bij aanplant van bomen en struiken op lastige plekken, zoals vlak langs wegen in
kleine plantvakken of in verharding, zorgen voor een goed substraat als groeiplaats.
Voor het overige bij voorkeur benutten van de aanwezige bodemkwaliteiten door het
toepassen van hier passende, inheemse beplanting. Die doet het hier immers het
best.
Kunstverlichting blijkt een grote bron van verstoring voor natuur. Terughoudendheid
met toepassing van verlichting is de beste maatregel om negatieve effecten op
natuur te beperken. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het niet aanlichten
van natuurlijke situaties en het dimmen of uitschakelen van verlichting in de nacht.
Wat de kleur van het licht betreft is nog weinig onderzoek gedaan; het meeste heeft
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zich gericht op vleermuizen: voor deze groep geven rood en oranje licht relatief de
minste verstoring, groen en ultraviolet het meeste. Waar de sociale veiligheid dat
vereist gaat de voorkeur uit naar oranje licht met een smal spectrum. Voordeel is dat
kunstverlichting ook leidt tot meer insecten in de nacht.
Bij de aanleg van nieuwe wegen zo veel mogelijk goed warmteabsorberend asfalt of
elementverharding gebruiken. Hiermee wordt opwarming tegen gegaan. Tevens kan
water infilteren en daarmee wordt wateroverlast verminderd.
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3.4.3

Generieke maatregelen op het gebied van beheer
Het succes van inrichtingsmaatregelen staat of valt met het beheer daarvan. De wijze
waarop beheerd wordt, is vaak de bepalende factor voor biodiversiteit. Aspecten
die daarbij een rol spelen zijn frequentie, intensiteit en methode. Zo zal een grazige
vegetatie die jaarlijks 4x gemaaid wordt, minder biodivers zijn dan een vegetatie die
1x of 2x gemaaid wordt. Maaien en na enkele dagen afhalen van de vegetatie is vaak
beter dan het werken met een maai-zuigcombinatie, waarmee immers ook alle kleine
organismen en zaden worden afgevoerd. Het is dan ook belangrijk om het beheer goed
af te stemmen op het doel, de uitvoering goed te borgen en het effect te monitoren. Voor
het beheer wordt aangesloten bij het ‘Keurmerk voor goed maaibeheer van bermen en
groenstroken’. Voor de beoogde plantensoorten die belangrijk zijn voor bestuivers wordt
aangesloten op het in de bijlagen opgenomen advies van de Bijenhelpdesk (bijlage 4).

Gras
•

•

•

•

•
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Hooilandbeheer van grazige vegetaties levert zowel vanuit floristisch (planten) als
faunistisch (dieren) oogpunt in het LBSP de meeste biodiversiteit op. Het vergroten
van de oppervlakte (absoluut én relatief ten opzichte van gazonbeheer) is dan ook
een belangrijke maatregel voor biodiversiteit.
Maaien van bermen is maatwerk. Gelet op de relatief voedselrijke ondergrond is
2x maaien en afvoeren per jaar in principe voldoende. Bij productieve bermen
moet echter gestart worden met 3x per jaar maaien om van de voedselrijkdom
af te komen. Bij 2x/jaar maaien vindt de eerste maaibeurt plaats voor de langste
dag, de tweede vanaf (bij voorkeur) pas na half oktober, wanneer de gemiddelde
temperatuur beneden de 12 graden is. Daarboven ontwikkelt gras zich nog wel,
maar kruiden kunnen zich in die periode niet herstellen. Om de concurrentiepositie
van kruiden t.o.v. grassen optimaal te houden wordt geadviseerd laat te maaien.
Alleen op de meest voedselarme (droge, gerijpte) bermen kan volstaan worden
met 1x maaien en afvoeren. Op dit moment is dit type berm niet binnen het LBSP
aanwezig.
Gefaseerd maaien is belangrijk om structuur, nest- en schuilplaatsen en
nectaraanbod te behouden als het om interessante bermen gaat. Dit betekent dat
per maaironde een steeds wisselend gedeelte van ongeveer 15-20% blijft staan. Bij
sterk vergraste bermen vooral inzetten op verschralingsbeheer.
Het beheer bestaat uit maaien en afhalen van het maaisel binnen drie dagen
om terugspoeling van nutriënten naar de bodem te voorkomen. Gebruik van een
klepelmaaier of maaizuigcombinatie is vanuit de doelstelling voor meer biodiversiteit
niet gewenst. De maaizuigcombinatie wordt alleen ingezet op locaties waar dat in
verband met snelheid en veiligheid gewenst is, bijvoorbeeld de meterstrook langs
wegen.
Op grotere eenheden, met een breedte van minimaal 6 meter en een oppervlakte
van minimaal 200 m2, kan sinus-beheer worden toegepast. Bij sinusbeheer
bepaalt de maaier welke delen hij maait en laat staan. Hij kan zich daarbij laten
leiden door het aanbod van bloeiende planten of de aanwezige structuren. Dit is een
specifieke vorm van gefaseerd maaien.
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Respecteer bij het beheer de overgangssituaties tussen verschillende
vegetatietypen en maak deze niet scherp maar geleidelijk. Deze zijn voor planten
en dieren vaak heel waardevol. Bovendien bieden deze vegetaties aanvullende
functies, zoals overwintering en schuil- en nestgelegenheid.
Om draagvlak voor hooilandbeheer te vergroten, is goede communicatie
belangrijk. Dit kan bereikt worden met informatiepanelen. Daarnaast wordt
aanbevolen om langs paden en wegen standaard een strook van ongeveer 1 meter
als gazon te beheren. Dit geeft een nette uitstraling, het wekt de suggestie van
onderhoud en het voorkomt overlast door overhangende vegetatie.

Figuur 3.4.3

Principeprofiel van naast elkaar gelegen en elkaar versterkende 		
biotopen (droog: boven; met water: onder). Veel soorten die voorkomen
in een bepaald biotoop, brengen een deel van hun leven al dan niet dagelijks of
seizoensgebonden, door in andere biotopen. Zo vindt een koolmees die in een
nestkast aan een gebouw broedt zijn rupsjes in bomen in de omgeving, jagen libellen
op vliegjes boven grasland en overwinteren kikkers en padden in de ruigte nabij
voortplantingswater. Zowel in ontwerp als beheer is het belangrijk te streven naar het
zoveel mogelijk naast elkaar laten bestaan van verschillende biotopen: gras naast
ruigte, ruigte naast bos en oever, water naast ruigte en bos etc. (tekening: J.W. Röell,
Bureau Waardenburg).
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Ruigte
•

•
•

•

Ruigten zijn enorm belangrijk voor biodiversiteit. Bijvoorbeeld omdat ze veel
bloeiende kruiden en waardplanten voor dagvlinders herbergen, maar ook omdat
ze in de winter schuilplaats voor dieren vormen (o.a. Unterweger et al. 2018).
Als vuistregel geldt dan ook dat minimaal 15% van de oppervlakte aan grasland
ongemaaid de winter in gaat.
Braakliggende terreinen, randen rond plantsoen en overhoekjes lenen zich bij
uitstek voor de ontwikkeling van ruigten.
Natuurgericht beheer waar kansrijk. Fasering speelt een belangrijke rol in beheer
van oevers en bermen, ofwel niet het hele areaal op elk moment in dezelfde
beheerfase. Dat betekent jaarrond voedsel voor insecten en vogels. Sinusbeheer
(zie hiervoor, bij beheer) om biodiversiteit te bevorderen, biedt bovendien behoud
van een aantrekkelijk beeld (beleving) in plaats van een volledig kaal gemaaide
berm.
Naast kruidenrijke oevervegetatie ook kiezen voor oevers met overjarig riet (dat zo
nodig gefaseerd gemaaid wordt).

Bomen en bosschages
•

•

•

•

Inheemse soorten zijn veel belangrijker voor biodiversiteit dan uitheemse
boomsoorten. Uitgangspunt zou moeten zijn dat waar mogelijk gewerkt wordt met
inheems en autochtoon plantmateriaal. Bij dunnen van bosplantsoen bij voorkeur de
inheemse soorten laten staan.
Met uitzondering van enkele overhoekjes en de zone langs de A44, ontbreekt een
struiklaag onder de bomen. Juist de struiklaag is van belang voor veel broedvogels,
egels en insecten. Plaatselijk wilde opschot van struiken dus juist koesteren in
plaats van verwijderen.
Randen met struweel en ruigte zijn belangrijk voor het functioneren van
bosplantsoen en leveren veel biodiversiteit. Ook hier geldt dus dat de overgangen
tussen vegetatietypen door middel van beheer niet te scherp maar juist
geleidelijk moeten worden gemaakt.
Laten liggen van dood hout voor schimmels en insecten

Bomen in het LBSP
In het gebied ten oosten van de A44 beheert gemeente Leiden ongeveer 750 bomen
in de openbare ruimte. Het gaat daarbij om een assortiment van ongeveer 40 soorten
en cultivars. Van de bomen met een soortaanduiding in de database (n=507) kan 57%
als inheemse soort gerekend worden. Daarvan komt de zomereik het meeste voor
(n=197), gevolgd door winterlinde (n=41) en gewone es (n=30). Nog eens 10% betreft
een cultivar van een inheemse soort, waarvan de gewone es ‘Altena’ het meeste
voorkomt (n=21). Dit betekent dat 33% van het aantal door gemeente beheerde bomen
in de openbare ruimte uitheems is. De Canadese populier vormt met 96 bomen de
uitschieter, voornamelijk aanwezig langs de Wassenaarseweg. Deze boom is niet
helemaal uitheems, het vormt een kruising tussen een inheemse en uitheemse boom en
vertegenwoordigt daardoor zeker een waarde voor biodiversiteit (bron bomenbestand:
gemeente Leiden).
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Watergangen
•

•

•

3.4.4

De waterbodem van een sloot raakt in de loop der jaren bedekt met bagger. Om
de aanwas tegen te gaan en de sloot weer op diepte te brengen is baggeren
noodzakelijk. Door het verwijderen van de veelal voedselrijke en zuurstofarme
baggerlaag verbetert de waterkwaliteit. Baggeren is dan ook een grote, maar zeer
noodzakelijke ingreep in het slootecosysteem. De baggerwerkzaamheden vinden
bij voorkeur gefaseerd plaats. Op deze manier komt er meer variatie in het gebied
en blijft een deel van het leefgebied voor organismen ongemoeid. Dit geeft de
mogelijkheid voor organismen om de gebaggerde delen te herkoloniseren. Tevens
kunnen deze niet gebaggerde delen functioneren als vluchtgebieden tijdens de
uitvoer. Bij voorkeur worden de baggerwerkzaamheden in het najaar uitgevoerd met
een frequentie van 1 keer in de 5-8 jaar.
Het verwijderen van de watervegetatie is meestal nodig om de hydrologische functie
van het slotenstelsel te garanderen, maar kan de ecologische kwaliteit van een sloot
negatief beïnvloeden. Als er te weinig onderhoud is, kan dit ook een negatief effect
hebben op de biodiversiteit. Voorgesteld wordt maximaal 1x per jaar te schonen
in het naseizoen, mits de watervoerende capaciteit gegarandeerd blijft.
Vrijkomende bagger en maaisel uit de watergangen moeten niet op de kant gelegd
worden maar worden afgevoerd om verrijking van de bodem te voorkomen. Op
voedselarme plekken ontstaan doorgaans vegetaties met een hogere biodiversiteit.

Generieke maatregelen op het gebied van verbindingen
Watergangen
Gestreefd wordt naar één doorlopende waterverbinding die grofweg van oost naar west
door het gebied loopt. Verspreiding van zaden en organismen is zo gegarandeerd voor
het hele LBSP, ook vanuit de binnenstad en de Rijn. Verbindingen in het watersysteem
zijn van groot belang. Bij voorkeur omvat een waterverbinding ook een oeververbinding,
omdat water en oever elkaar qua biodiversiteit versterken. Watergangen zijn lijnvormige
elementen waarlangs landdieren zich bewegen. Daarom bij voorkeur doorlopende
oevers onder bruggen toepassen of (als voor doorlopende oevers te weinig ruimte is)
loopplanken aanbrengen of beter ecoduikers toepassen (prefab elementen waarin
water – en landverbinding gecombineerd zijn). Duikers die alleen het water doorlaten,
vermijden omdat die voor veel soorten lastig passeerbaar zijn.
De overige watergangen op het LBSP kunnen hier afwisselend mee in verbinding
staan of juist niet. Zo ontstaan diverse type wateren, met verschillende watergebonden
natuurwaarden, die elkaar aanvullen. Het verschilt per situatie of het verbinden van
meerdere watergangen goed of minder goed is voor de waterkwaliteit. Mogelijke
redenen om wel of niet te verbinden zijn: uitspoeling van veel nutriënten, bladval,
ophoping van drijfvuil, lozingen en dergelijke.
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Daarnaast is er een aanvullende mogelijkheid voor een watermilieu gebonden
aan geïsoleerde wateren. Dat zijn poelen en andere regenwater-afhankelijke
wateren zoals wadi’s. Het regenwater vanaf verharde oppervlakten (zoals wegen,
pleinen, parkeerplaatsen) en daken kan hiervoor benut worden. Deze moeten
juist niet verbonden worden met overige oppervlaktewater, behalve eventueel een
overstortfunctie. Geïsoleerde wateren bevatten (in principe) geen vis, zodat amfibieën
en libellen profiteren van weinig predatoren. Poelen mogen af en toe droogvallen.

Doorlopende bomenrijen en houtwallen
Bomenrijen en andere opgaande houtige structuren vormen belangrijke geleidende
structuren voor verplaatsing van dieren door het landschap. Daarnaast bieden ze
dekking, nestgelegenheid en foerageergebied. Vooral voor vleermuizen zijn lijnvormige
structuren van belang, maar ook vogels, grondgebonden zoogdieren en insecten maken
gebruik van lijnvormige structuren. Het is vooral belangrijk dat deze structuren op elkaar
aansluiten en zo min mogelijk onderbroken worden. Daarnaast is variatie van belang:
een laan hoeft niet uit één soort te bestaan en kan ook verspringend worden aangelegd.
Faunapassages
Voor veel grondgebonden zoogdieren en amfibieën vormen wegen belangrijke
barrières in stedelijk gebied. Het aanleggen van faunapassages is voor deze soorten
een effectieve maatregel om gebieden met elkaar te verbinden. Dit geldt vooral voor de
doorgaande (hoofd)wegen, die een breed profiel hebben en bovendien ook ’s nachts
veel in gebruik zijn. Hier kan bij worden opgemerkt dat de Wassenaarseweg’s nachts nu
niet druk is, maar na realisatie van woningbouw in Nieuw Rhijngeest-Zuid waarschijnlijk
wel druk zal worden.
Er zijn verschillende standaard faunapassages voor ontsnippering van wegen in de
handel. De volgende typen kunnen bijvoorbeeld worden toegepast:
• faunabuizen (diameter 40 cm) met geleidende structuren bij de toegangen onder de
hoofdwegen;
• amfibieëntunnels (Acor) onder kleinere wegen en specifiek op de locaties met veel
slachtoffers tijdens paddentrek;
• loopplanken bij kruisingen met water (zie ook hieronder, watergangen).

3.5

Locatiespecifieke maatregelen

3.5.1

Inleiding
In voorgaande paragraaf zijn algemene principes ten aanzien van planning, beheer en
inrichting toegelicht. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op maatregelen die op specifieke
locaties kunnen worden toegepast. De locatiespecifieke maatregelen vormen meestal
een concrete uitwerking van de generieke maatregelen. Hier wordt ingegaan op een
aantal kansrijke locaties, die tevens als voorbeeld kunnen dienen voor vergelijkbare
andere locaties. Zie voor de locaties van de maatregelen de kaart op de volgende
bladzijde (figuur 3.5.1).
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Figuur 3.5.1

Maatregelen op locaties (nummers corresponderen met de nummers van
maatregelen in de tekst)
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3.5.2

LUMC park
Het park tussen het LUMC en NS Station Leiden Centraal is fraai aangelegd en
vormgegeven, maar arm aan (inheemse) biodiversiteit. Dat wordt voornamelijk
veroorzaakt door de assortimentskeuze van uitheemse soorten. De volgende
maatregelen kunnen de biodiversiteit vergroten:
1. Het zoveel mogelijk vervangen van de in bakken geplaatste bomen door bomen in
de volle grond. Daardoor neemt de levensverwachting toe en kunnen de bomen middels
bodemleven meer interactie aangaan met de omgeving (bijvoorbeeld schimmels en
paddenstoelen). Uiteraard heeft aanplant van inheemse berken (ruwe berk, zachte berk)
of andere inheemse soorten hierbij de sterke voorkeur.
2. Aanplanten van inheemse grassen en kruiden in de border.
3. De draadkooien met stenen kunnen van grotere betekenis zijn voor biodiversiteit door
aarde of klei tussen de stenen aan te brengen. Daardoor zullen de korven langzaamaan
begroeid raken.

3.5.3

Terweepark en aansluitende waterpartij bij Poortgebouw
Hiermee wordt het gebied bedoeld tussen de Bargelaan, het Poortgebouw en het Pieter
de la Courtgebouw.
4. Het is belangrijk dat kort geleden door de gemeenteraad het besluit is genomen
dat het nieuwe busstation niet aan deze kant van het treinstation zal komen.
Hiermee wordt het Terweepark nu behouden. Het heeft op dit moment echter wel
een woonbestemming. We bepleiten dat deze bestemming wordt omgezet in een
bestemming groen, zodat dit kleine maar zeer fraaie park met volgroeide bomen in
zijn geheel behouden kan blijven. Met name het oostelijk deel heeft een zeer goede
landschappelijke kwaliteit. Hier kunnen stinzenplanten als onderbegroeiing geplant
worden. Het westelijk deel kan een hogere waarde voor biodiversiteit krijgen door de
grazige vegetatie gedeeltelijk extensiever te beheren als hooiland (2x maaien) of ruigte
(1x maaien) en door het creëren van hoekjes met inheemse, klein blijvende struiken
en in de winter overstaande grassen en kruiden. Het aanplanten van stinzenplanten
(bolgewassen) zorgt voor meer kleur en bloemen in het vroege voorjaar.
5. De nieuw aan te leggen waterpartij in het verlengde hiervan kan van grote betekenis
zijn voor biodiversiteit wanneer een structuurrijke natuurvriendelijke oever wordt
aangelegd (geen beschoeiing!).
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3.5.4

Schilperoortpark
De Werkgroep heeft in een separaat document (zie bijlage 3) advies gegeven over de
maatregelen die in dit park getroffen kunnen worden voor biodiversiteit. Dit advies kwam
in overleg tussen de Werkgroep en medewerkers van gemeente en Universiteit tot stand.
Onderstaande maatregelen overlappen deels, maar vormen tevens een aanvulling op of
een verdere aanscherping van de reeds eerder voorgestelde maatregelen.
6. De aan te leggen vijver kan een belangrijke functie voor biodiversiteit krijgen, mits
voldoende variatie in de (structuur van de) onderwaterbodem wordt aangebracht. Dit
betekent enerzijds voldoende diepe putten (>4 meter) in het water voor overwintering
van vissen en anderzijds ondiepe oeverzones waar oeverplanten zich kunnen vestigen
en visbroed veilig kan opgroeien. De zones tussen 1 en 2 meter diepte zijn voornamelijk
voor ondergedoken waterplanten (fonteinkruiden, vederkruiden, kranswieren) van
belang.
7. Riet vormt in stedelijk gebied broedgelegenheid voor onder meer kleine karekiet,
fuut, wilde eend, waterhoen en meerkoet. Voorstel is tenminste 30% van de oeverlengte
(zowel land als water) met riet te laten begroeien, verdeeld over twee tot drie locaties.
8. De interactie tussen land en water is voor biodiversiteit heel belangrijk.
Natuurvriendelijke oevers waarvan de helling van de oever varieert (van 1:1 tot 1:5-10)
bieden groeiplaatsen aan moeras- en oeverplanten en bieden belangrijk biotoop voor
onder meer amfibieën en libellen.
9. Langs de vijver bij voorkeur weinig hoge bomen, en dan bij voorkeur alleen op de
noordoever, omdat door schaduw geen goede begroeiing met oever- en waterplanten
mogelijk is. Pleksgewijze aanplant van boswilg en grauwe wilg is vanuit het oogpunt van
wilde bijen en structuur langs de oever wel gunstig voor biodiversiteit.
10. De hoge Canadese populieren zijn sterk beeldbepalend; ze hebben echter nog maar
een beperkte levensduur. Voorstel: gefaseerd verwijderen en direct bomen (bijv. eiken)
tussen planten (inboeten). Staand dood populierenhout is heel belangrijk voor sommige
soorten insecten (kevers), het direct verwijderen van dode stammen is in dat opzicht niet
gunstig. Het is belangrijk daarbij oog te houden voor de oude bodem, die mogelijk van
belang is voor bijvoorbeeld paddenstoelen en graafbijen.
11. De ijsvogel broedt graag in de stad, maar heeft daarvoor wel geschikte nestlocaties
nodig. Een kunstmatig ijsvogelwandje op een beschutte en niet voor publiek
toegankelijke locatie zal hier waarschijnlijk snel in gebruik zijn.
12. Het parkje bestaat momenteel uit diverse inheemse en uitheemse boomsoorten.
Om de biodiversiteit te vergroten kunnen uitheemse soorten worden verwijderd
om plaats te maken voor inheemse boomsoorten. Verder kan hier de relatie met de
naastgelegen sloot versterkt worden door de aanleg van natuurvriendelijke oevers.
Andere maatregelen om de biodiversiteit van dit park te versterken zijn het aanplanten
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van een struiklaag (o.a. meidoorn, boswilg, liguster) en laten ontstaan van ruigte (door
het juiste beheer te voeren). Voor de aanplant van stinzenplanten zijn hier goede
mogelijkheden, die kunnen ook de sierwaarde vergroten, bijvoorbeeld van vroegbloeiers
als winterakoniet en sneeuwklokje, via narcis, lenteklokje, krokus en holwortel, tot de
latere bosanemoon, bostulp en wilde hyacint.
13. De watergang kan meer onderdeel van het park worden door de oever te vergraven
(maaiveldverlaging) en waterhoudende inhammen met natuurvriendelijke oevers aan te
leggen. Dit vergroot de variatie, wat gunstig is voor biodiversiteit.
14. Het parkje biedt voldoende ruimte voor beheer van een soortenrijk grasland
(hooiland) waar veel soorten van kunnen profiteren. Hierbij dient gestreefd te worden
naar een totaaloppervlakte van minimaal 0,3 hectare (min of meer aaneengesloten)
hooilandvegetatie. Aanbevolen wordt gebruik te maken van een inheems inzaaimengsel
van autochtone herkomst. De delen van het hooiland voor zover gelegen langs
bosranden of oevers kunnen extensiever (als ruigte) worden beheerd (1x per jaar of 1x
per twee jaar maaien).

3.5.5

Wassenaarseweg
15. Voorstel om een deel van de berm van de Wassenaarseweg meer dan nu al het
geval is, ecologisch te beheren. Het gericht inzaaien van kruiden kan hier voor een
grotere soortenrijkdom zorgen. Belangrijk is om het maaisel te blijven afvoeren en de
bodem zo min mogelijk te verstoren; door de zomereiken heeft de berm op termijn een
goede potentie om van belang te worden voor paddenstoelen.
De Werkgroep adviseert verder om bij kap van de populieren dit gefaseerd te doen en
om de lijnstructuur te handhaven. Het verdient de voorkeur om zodanig te kappen dat
eiken en populieren om en om komen te staan, zodat de eiken verder kunnen uitgroeien.
Verder adviseert de Werkgroep meer structuur in de vegetatie aan te brengen door op
afstand van elkaar groepen struwelen aan te planten. Tenslotte beveelt de Werkgroep
aan om in het gras pleksgewijs hooilandplanten in te zaaien, zoals grote ratelaar en gele
morgenster.

Hooilandbeheer
Hooilandbeheer is een vorm van beheer waarbij je maait en afvoert. Hiermee krijg je
kruidenrijke bermen (hooiland). Het is in feite een vorm van verschraling. Om sneller
resultaat te bereiken is het mogelijk kruiden (hooilandplanten) in te zaaien.
Hooilandbeheer vond van oudsher plaats door begrazing. Het vee at echter alles op. Met
sinusbeheer proberen we begrazing na te bootsen zonder dat de interessante soorten
verdwijnen.
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3.5.6

Hoogheemraadschap van Rijnland en omgeving
16. Na splitsing langs de noordelijke watergang bij bedrijf van Janssen aanleggen van
ijsvogelwand, bij voorkeur in de dekking van de aanwezige elzen. Let op, ijsvogels
mijden nestlocaties die in het zicht liggen of waar regelmatig mensen voor langs lopen.
17. De oever langs de watergang aan de noordzijde van Janssen wordt intensief
gemaaid. Door deze oever extensief te maaien, nemen de mogelijkheden voor
biodiversiteit sterk toe. (Een deel van de oever zou ook al bijdragen.) Hier in dat geval
geen bomen aanplanten, zoals is voorgesteld in het Masterplan, omdat schaduw een
goede ontwikkeling van oevervegetatie in de weg staat.
18. Langs Archimedesweg en Zernikedreef liggen vrij veel intensief gemaaide vegetaties
(gazon). Hier is winst voor biodiversiteit te halen door lokaal beheer te extensiveren
(hooiland, inzaai noodzakelijk), struikjes aan te planten of stinzen te planten.
19. Rondom de parkeerplaats van het Hoogheemraadschap is een aarde wal
aangebracht. Door de Bijenhelpdesk (Ottburg& Reemer 2017; zie Bijlage 4)is hier een
kans gesignaleerd voor ontwikkeling van een kruidenrijk grasland en steilwandjes waarin
wilde bijen kunnen nestelen. Steilwanden zijn min of meer verticale, kale tot weinig
begroeide wanden, randen of hellingen.
20. Drijvende tuinen aanleggen in de watergang voor de steile en harde oevers.
21. Het parkje aan de zuidpunt van de Zernikedreef heeft momenteel een vrij sobere
uitstraling. Het bestaat uit gazon met abelen. Dit parkje kan van grotere betekenis
worden voor biodiversiteit door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het
aanleggen van hooiland of borders met vaste planten en het aanplanten van enkele
struikjes.

3.5.7

Oude Trambaan
Onderstaand advies kwam in overleg tussen de Werkgroep en de gemeente tot stand.
22. De Oude Trambaan is een historisch bijzonder en vanuit biodiversiteit zeer belangrijk
element in het LBSP. De belangrijkste maatregel is behoud van deze locatie door
aanpassing van het plan. De locatie is van waarde door de aanwezigheid van een oude,
gerijpte bodem, een voldoende omvang aan gras (dat bovendien ecologisch wordt
beheerd) en natuurvriendelijke oevers langs de smalle sloten. Wij adviseren hier af te
wijken van het Masterplan en ondersteunen het in het overleg met de projectleider naar
voren gekomen compromis dat de locatie kan worden aangepast als onderdeel van de
zogenaamde hartlijn, de centrale fiets- en wandelroute door het gehele LBSP. Hierbij zal
de zuidelijke sloot dan worden gedempt, maar zal langs de noordelijke sloot het meest
waardevolle talud met oever van de trambaan worden behouden. Aan de overzijde
van die sloot zal een bredere natuurvriendelijke oever met berm worden gecreëerd.
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Wanneer de versnippering door midden/tussen-bermen zoveel mogelijk zal worden
geminimaliseerd kan het noordelijke trambaantalud zo breed mogelijk blijven en worden
versterkt door uitbreiding van de oppervlakte aan extensief beheerd grasland en oever
en door het verbeteren van de doorstroming. Gelet op het belang voor soorten van
grasland is het goed hier terughoudend te zijn met de aanplant van bomen, in verband
met schaduwwerking en bladval. Eventueel kan als verwijzing naar het voormalig
weilandgebruik gewerkt worden met knotwilgen, die verder doorgezet kunnen worden
over Zernikedreef en Silviusweg. Het beheer zou geoptimaliseerd moeten worden opdat
de aanwezige ‘verruiging’ wordt teruggedrongen.
23. Versterken van het gebied met nieuwe natuur is wenselijk. Denk daarbij aan het
aanbrengen van duurzame (gericht op ontwikkelen stabiele), inheemse en autochtone
kruidenvegetaties. Hierbij dient bodemverstoring geminimaliseerd te worden door
een mengsel in te zaaien dat past in deze omgeving en specifiek op deze grondslag
voorkomt. Andere maatregelen zijn aanleg van flauwe oevers, gevarieerde bomen en
heesters aanplanten en gedoseerde toevoeging van stinzenbollen voor bloei in het
voorjaar.

3.5.8

Plesmanlaan
De Plesmanlaan is in de huidige vorm geen belangrijke groene corridor. Met ingrepen in
de inrichting en het beheer zou er wel kwaliteit kunnen ontstaan, die op die manier aan
de zuidkant een belangrijke groene oost-west corridor kan gaan vormen. De aanwezige
watergang in combinatie met de berm kan het dan een belangrijk aspect voor natuur zijn.
24. Bomen zijn belangrijke ecologische structuren, maar zij kunnen door
schaduwwerking een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van de
hooilandvegetatie en de naastgelegen oever en watergang. Het verwijderen van enkele
bomen ten gunste van de ontwikkeling van graslandvegetaties, kan dan ook gezien
worden als een maatregel die positief is voor biodiversiteit.
25. Het voortzetten van het huidige extensieve maaibeheer is van belang om de
huidige waarde (dagvlinders, insecten algemeen) te behouden en voor de toekomst
te versterken (verdere verschraling, ontwikkeling kruiden). Nog niet alle vegetaties
in de berm langs de Plesmanlaan worden extensief beheerd. Voorgesteld wordt het
hooilandbeheer verder uit te breiden.
26. De bermen van de Plesmanlaan hebben een kruidlaag en een boomlaag, een
struiklaag ontbreekt echter. Struiken worden gebruikt als schuilplaats (egels), nestplaats
(vogels, solitaire bijen) en foerageerplaatsen (bessen, nectar, stuifmeel bladeren). Door
op 2 of 3 locaties struiken aan te planten over een oppervlakte van ongeveer 100 m2
nemen de mogelijkheden voor biodiversiteit toe. Gedacht kan worden aan soorten als
hondsroos, sleedoorn, meidoorn, boswilg, wegedoorn, grauwe wilg en wilde liguster.
27. Middenberm Plesmanlaan beheren als kruidenvegetatie, niet als gazon.
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28. Meer variëren in de oeverstructuur.
29. Creëren brede rietkraag met overstaand riet, dit gefaseerd maaien.

3.5.9

Leeuwenhoekpark & Pesthuis
Het Leeuwenhoekpark is recent aangelegd en biedt mooie kansen voor verdere
bevordering van biodiversiteit.
30. De nieuw aan te leggen vijver zal een meer recreatieve functie krijgen dan de
omringende plasjes. We bevelen aan dat voor de te verstevigen oever een vooroever
wordt aangelegd met moerasplanten als dotterbloemen en waterdrieblad.
31. De centrale vijver leent zich ook voor het aanbrengen van één of meer drijvende
eilandjes (floatlands), en het aanbrengen onderwaterstructuren (bijvoorbeeld dood
hout).

3.5.10 Zone langs A44, Gorlaeus en Huygens
In het gebied rond de Gorlaeusen Huijgens laboratoria vinden vooral in de zone langs de
A44 ingrijpende ontwikkelingen plaats, waarbij het nu aanwezige bos en struweel voor
het overgrote deel verloren zal gaan. Op termijn zijn maatregelen voorzien om zo veel
als mogelijk de corridor te herstellen met meerlagige houtige vegetatie, zowel aan de
grens van het universitaire terrein als op het dijklichaam van de A44. Daarnaast zijn er
hier ook kansen voor de aan water gebonden natuur.
32. In dit deelgebied zijn nog relatief veel oudere bomen aanwezig. Het sparen van oude
bomen op bedrijventerreinen en het inpassen daarvan in bedrijfsgroen, zal bijdragen
aan behoud van biodiversiteit, met prioriteit voor bomen waarin nesten van roofvogels
aanwezig zijn. Deze waarden zijn niet snel terug te brengen in het gebied. Het behoud
van biodiversiteit zal sterk worden bevorderd door het faseren van de noodzakelijk kap
van bomen, zodat er in de tijd continue opgaande houtige gewassen aanwezig zijn als
corridor. In het oostelijk deel van het LBSP maken deze bestaande bosschages deel
uit van een drietal kavels. De Werkgroep adviseert dat met de toekomstige bedrijven
overleg zal plaatsvinden om is deze corridor zoveel mogelijk bomen te behouden of
opnieuw aan te planten Tevens is het belangrijk dat door Rijkswaterstaat in een zone
langs beide zijden van de A44 opnieuw bosschages zullen worden ingeplant.
33. De watergang en de vijver centraal in het gebied verliest zijn koelwaterfunctie.
Daarmee kunnen zij een belangrijkere functie krijgen voor biodiversiteit. Maatregelen
die daaraan kunnen bijdragen zijn bijvoorbeeld het opnieuw inrichten van de watergang,
het aanpassen van de oevers, het aanleggen van drijvende tuinen/eilanden en het
ontwikkelen van een rietkraag. Het rapport Natuurrapportage nieuwbouw FWN-
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faculteit Leeuwenhoek Leiden (Vertegaal, 2015) biedt vele aanknopingpunten, waar de
Werkgroep volledig achterstaat.
34. Door waar mogelijk regenwater op te vangen op platte daken, die worden ingericht
als (groene) retentiedaken en het afkoppelen van deze daken, kan regenwater ingezet
worden om de kwaliteit van de centrale vijver te verbeteren.

3.5.11 Sportvelden
De sportvelden liggen centraal in het gebied en worden omzoomd door watergangen.
Tussen de velden en de watergangen ligt een hek en een smalle strook kort gemaaid
gras. De laatste strook is op verschillende manieren meer natuurvriendelijk in te richten
en kan als corridor gaan fungeren, uiteraard indachtig de vraag welke inrichting en welk
beheer hier vanuit de sportvereniging mogelijk en wenselijk is (geen vallende takken,
blaadjes e.d. op de velden, terugvinden van ballen).
35. De zone rond de sportvelden kan beheerd worden als kruidenrijk hooiland dat bij
sloten een overgang kan vormen naar de oeverbegroeiing. Plaatselijk kan dan gedacht
worden aan de ontwikkeling van struweel met tot 6 meter hoge dichte heesters, die
periodiek gefaseerd worden teruggezet. Waar de sociale veiligheid niet in het geding
is adviseert de Werkgroep de aanleg van een boomsingel (combinatie van bomen met
ondergroei van struweel) of een bomenrij.
36. Mogelijkheden voor watergangen rond sportvelden; oeverbeplanting en eventueel
heesters/bomen hier laten aansluiten bij landschapselementen Endegeest, oevers
minder steil, onderdoorgangen voor het water in combinatie met droog (ecoduikers en
tunnels) naar noorden van Wassenaarseweg.

3.5.12 Hoofdentree Ehrenfestweg
Deze hoofdentree vanaf de Plesmanlaan vormt het visitekaartje voor het LBSP. Dit is de
locatie om aan bezoekers te laten zien dat biodiversiteit hoog in het vaandel staat!
37. Het advies is om de bermen zoveel mogelijk in te richten met bloemrijke zones en
verspreide struwelen. De brede middenberm is geschikt om als hooiland beheerd te
worden (sinusbeheer). Ze sluiten mooi aan op de bermen langs de Plesmanlaan en
brengen via deze weg natuur het gebied in.
38. De bermen bieden ruimte voor het plaatsen van ecologische landmarks. Wellicht kan
hier een groot bijenhotel neergezet worden.
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3.5.13 Nieuw Rijngeest-Zuid
Het gebied ten westen van de A44 ondergaat een ingrijpende transformatie. Waar tot
voor kort de veldleeuwerik zijn lied nog zong, wordt spoedig gebouwd. Hier liggen nog
goede kansen in de planvormingsfase en ruime dimensionering van groenstructuren.
39. Het gebied leent zich bij uitstek om in parkstructuur opgezet te worden. Het zou
wenselijk zijn als een park zonder hekwerken en met ondergrondse parkeergarages,
zou ontstaan. Gezien de beoogde compacte bebouwing is dit niet realistisch. Wel zijn
er goede mogelijke heden voor vochtige hooiland vegetaties aansluitend op het park
en watergang aan de noordzijde en de afweteringen naar de Rijn en het haventje aan
de westzijde. De bermen en semi-openbare stroken van de percelen langs de ringweg
kunnen ook als ecologisch beheerde kruidenvegetaties worden ingericht.
40. Langs de Rijn liggen nog enkele (ooi)bosopstanden. Dit zijn de laatste
vegetatiestructuren aan de Rijnoever. Het gaat om particulier bezit, maar het zal de
biodiversiteit sterk bevorderen als deze zullen worden ingepast in het plan, zodat ze zich
verder natuurlijk kunnen ontwikkelen.
41. Ontwikkeling van ooibos met soorten als zwarte populier, schietwilg en zwarte els
past in het landschap en is rijk aan biodiversiteit.
42. De centrale plas in het gebied kan worden voorzien van natuurvriendelijke oevers (en
evt. drijvende tuinen). Ook andere nieuwe watergangen kunnen op die manier worden
ingericht.

3.5.14 Verbindingen
Watergangen
In de basiswaterstructuur mist nog een waterverbinding onder de A44 door
(verbinding H op de kaart). Zowel Rijkswaterstaat als Gemeente Leiden hebben zich
al eens gebogen over een waterverbinding. Het is zeer aan te raden om voor- en
tegenargumenten nog eens te bezien en tenminste in de maaiveldinrichting van één
van beide onderdoorgangen ook een waterverbinding op te nemen. Daarmee kan een
doorgaande waterstructuur op het LBSP gecompleteerd worden tot aan de Rijn, als
een natuurlijk afwaterende watergang (een ‘beek’). Indien weinig ruimte beschikbaar is
onder het viaduct, kan overwogen worden om bij de watergang slechts aan één zijde
een doorlopende oever aan te leggen en aan de andere kant een grondkering. Er moet
op gelet worden dat verkeer en natuur onder het viaduct van elkaar gescheiden zijn, al is
het maar door een lage rand.
Ten noorden van het Gorlaeus aan de Wassenaarseweg (verbinding I in de kaart) kan
worden gezocht naar een verbinding van de watergang met de centrale vijver. Belangrijk
hierbij is dat er vooral water wordt afgevoerd en zo veel mogelijk wordt voorkomen dat
water terug de centrale vijver in kan stromen (door spuisluizen). De centrale vijver kan
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dan worden gevoed door regenwater (bijv. afstromend vanaf de daken), waardoor de
waterkwaliteit van de vijver relatief goed wordt ten opzichte van het omliggende gebied
en er meer dynamiek kan worden gecreëerd in waterstand (peilfluctuaties). Naast de
centrale vijver kunnen wadi’s en of droogvallende poelen worden gerealiseerd (zie ook
maatregel 34).

Faunapassages
De volgende faunapassages en verbindingen zijn gewenst:
A. Wassenaarseweg t.h.v. Bos van Bosman (faunatunnel voor kleine zoogdieren en 		
amfibieën), aangevuld met natuurvriendelijke verlichting.
B. Wassenaarseweg t.h.v. Einsteinweg: Endegeest met sportpark (faunatunnel voor
kleine zoogdieren);
C. Verbindingen voor grondgebonden zoogdieren bij viaducten Willem Enthovenstraat
door middel van stobben. In het verlengde van de Wassenaarseweg richting de A44.
D. Verbindingen voor grondgebonden zoogdieren bij viaduct Robert Boyleweg 			
(stobbengang naast watergang).
E. Plesmanlaan ter hoogte van A44 voor aansluiting Begraafplaats Rhijnhof 				
(faunatunnel voor grondgebonden zoogdieren + vleermuisvriendelijke verlichting).
F. Aansluiting A44 vanuit Plesmanlaan voor verbinding met Rijnfront.
G. Verbinding onder A44 tevens corridor voor de fauna (lijn van boomstronken (als bij
Lage Vuursche), doorgaande sloten, vleermuizenkolonies).
De verbindingen op locatie A, C en D zijn het meest zinvol omdat deze ook in de nieuwe
situatie (na uitvoering Masterplan) nog de meeste kansen bieden voor versterking van
natuurwaarden en bovendien praktisch haalbaar zijn. Verbinding C en D zorgen voor
een verbinding van groengebieden aan weerszijden van de A44, waarbij de A44 als
barrière wordt aangepakt. In de huidige situatie is de A44 een nagenoeg onneembare
barrière. Met faunamaatregelen ter hoogte van de Wassenaarseweg (verbinding A)
wordt de geïsoleerde ligging van het Bos van Bosman deels opgeheven.
Voor het aanleggen van faunapassages dient gebruik gemaakt te worden van de
voorschriften uit de Leidraad Faunavoorzieningen (Wansink et al., 2013). Specifiek voor
de faunapassages op de drie meest effectieve locaties kunnen onderstaande richtlijnen
worden gehanteerd.
Voor verbinding A zou voor de genoemde soorten een kleine faunatunnel volstaan.
Kleine faunatunnels zijn buizen of rechthoekige, droge duikers die zijn bedoeld voor
kleine tot middelgrote land gebonden diersoorten. De arbitraire grens met grote
faunatunnels ligt bij 2 m hoogte bij 2 m breedte. Een kleine faunatunnel wordt ook vaak
klein wild tunnel, amfibieëntunnel, dassentunnel, of faunabuis genoemd, afhankelijk van
de doelsoorten en/of vormgeving (vierkant, buisvormig). Kleine faunatunnels bestaan
meestal uit beton, staal of kunststof (glad of gegolfd). Ronde buizen hebben het voordeel
dat ze onder een bestaande weg kunnen worden geperst, voor de rechthoekige tunnels
moet de weg worden opgebroken. Dit heeft uiteraard invloed op de kosten en de hinder
voor verkeer. Nadeel van ronde tunnels is dat er veel grond in moet worden aangebracht
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om een vlakke bodem te krijgen, waardoor de loopruimte kleiner wordt. Een ander
nadeel van een tunnel die onder een weg door wordt geperst, is dat die geheel gesloten
is, waardoor in het midden een koudebrug kan ontstaan. Dit weerhoudt amfibieën en
reptielen er vaak van om de tunnel te gebruiken. Tunnels met gaten in de bovenkant in
de vorm van een rooster van staal of beton in het wegdek hebben dit probleem niet. Door
Arcadis is ook een zogenaamde Comfort Animal Transfer tunnel (CAT) ontwikkeld om
dit probleem op te lossen. De CAT heeft warmteregulerende platen op de bodem, welke
warmte opslaan in zoutkristallen. Overdag nemen de kristallen warmte op die ’s avonds
of ’s nachts weer wordt afgegeven. Tunnels met een rooster in het wegdek hebben het
nadeel dat bladeren en afval makkelijker in de tunnel komen, zodat deze tunnels jaarlijks
moeten worden schoongemaakt (met een brandweerspuit). Ook gaat het wegdek op de
naad van rooster en asfalt snel kapot.
De CAT tunnel is een goede oplossing voor deze faunapassages en kost circa
€ 100.000,- per locatie. De opgaande bomenstructuren van de Wassenaarseweg dienen
behouden te blijven en kunnen verder versterkt worden door aanplant van bomen
in de tussenliggende gaten. Deze vormt een belangrijke verbinding tussen stad en
buitengebied en zou aan moeten sluiten via het viaduct op nieuwe bomenrij in Rijnfront
richting Rijn.
Voor verbinding C en D zijn kleine zoogdieren, amfibieën en algemeen voorkomende
insecten doelsoorten. Dit kan gerealiseerd worden door een natte en droge
faunapassage te maken in het viaduct, waarbij de natte passage 2 m breed is. De droge
faunapassage wordt voorzien van stobben (of stenen in geval van brandgevaar) en een
zandige ondergrond.
De waterpassage kan geheel van beton zijn, daar komt vanzelf wel zand op de bodem te
liggen. De wanden kunnen steil zijn maar dan moeten er wel twee ontsnappingsroutes
(uitttreedplaatsen) voor dieren zijn die in het water geraakt zijn; één aan elke zijde,
die geleidelijk schuin omhoog loopt in de richting van het viaduct. Aan de oostelijke
kant wordt een verbinding gemaakt met de sloot aan de noordkant, die moet er ook
in uitmonden. Aan de westelijke kant adviseren we een stuw te maken in de zuidelijke
uitstromende water, zodat de hoofdstroom de noordelijke watergang kiest. Deze moet
dan worden doorverbonden met het water dat uit de passage komt. Deze watergang
heeft wat ons betreft de voorkeur omdat die verder altijd bovengronds gaat en ook een
meer natuurlijk karakter heeft; de zuidelijke is meer een bermsloot. De globale kosten
zijn moeilijk in te schatten en sterk afhankelijk van aanwezige kabels en leidingen in de
ondergrond.
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3.6

Ambitie en doelstellingen en de rol van inventarisaties en
evaluaties

3.6.1

Inleiding
Als gevolg van de verdere uitvoering van het Masterplan is te verwachten dat de
soortenaantallen nog aanzienlijk verder zullen afnemen. De Werkgroep Groen en
Watergangen adviseert voor het gebied als geheel als ambitie dat ten gevolge van
de uitvoering van het project de huidige soortenaantal over 10 jaar tenminste weer
opnieuw zullen worden gehaald. Om te kunnen beoordelen of deze ambitie in de
praktijk zal worden gerealiseerd adviseert de Werkgroep de gemeente Leiden om de
ontwikkeling van de biodiversiteit op het LBSP goed te volgen. Daartoe zijn goede
ecologische inventarisaties van de aanwezige flora en fauna en een goede evaluatie
nodig. Het is belangrijk om de methodiek van de inventarisaties goed af te stemmen op
de doelstellingen. Zo vindt er naast de ecologische inventarisaties en evaluaties in het
LBSP als geheel ook monitoring door bedrijven plaats met een heel andere doelstelling,
namelijk het vaststellen van besmettingen met soorten die risico’s voor de bedrijven met
zich meebrengen (zie daartoe hoofdstuk 5).
De brede ecologische inventarisaties en evaluaties in het LBSP moeten antwoord geven
op onderstaande vragen.

3.6.2

Worden de doelstellingen gehaald?
De bovengenoemde overall ambitie kan worden vertaald in de volgende concrete en
merendeels ook meetbare doelstellingen:
• in het LBSP wordt het verlies aan broedvogels geminimaliseerd en broeden
er in 2023 50 soorten broedvogels, tenminste evenveel soorten als nu worden
waargenomen met broedterritoria ofwel broedgedrag;
• de wateren in het LBSP herbergen tenminste 17 soorten vissen en worden gebruikt
als voortplantingsplaats door tenminste 4 soorten amfibieën;
• de watergangen zijn voorzien van natuurvriendelijke oevers en kennen daardoor
een rijke en gevarieerde macrofauna, m.n. qua libellen- & haftenlarven, roofkevers,
waterwantsen, watervlooien
• in het LBSP hebben tenminste 20 soorten dagvlinders en 18 soorten libellen en
juffers een vaste populatie;
• in het LBSP zijn 300 van de in totaal minstens waargenomen 460 gebiedseigen,
inheemse stedelijke, bos-, grasland- en watergebonden plantensoorten van oudsher
aanwezig, dan wel hebben deze zich spontaan gevestigd met structurele populaties;
• de faunapassages worden regelmatig gebruikt door kleine marterachtigen en/of
amfibieën;
• in het LBSP wordt tenminste 5 hectare als kruidenrijk hooiland beheerd, met een
gebiedseigen variatie binnen het soortenspectrum;
• de verhouding tussen nieuw te planten inheemse en uitheemse bomen is ten minste
10 op 1. De houtige gewassen moeten gevarieerd zijn, met in alle structuurlagen
verschillende soorten.
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3.6.3

Dient het beheer aangepast te worden?
De kwaliteit van groenstructuren als leefgebied voor soorten wordt sterk bepaald
door het beheer. Het succes van de benoemde maatregelen en het behalen van de
doelstellingen valt of staat met goed beheer op structuele basis. De inventarisaties en
evaluaties vormen een belangrijk instrument om het effect van het beheer te volgen en
zo nodig bij te sturen.

3.6.4

Wat is het effect van specifieke maatregelen?
In dit hoofdstuk is een groot aantal maatregelen voorgesteld die tot doel hebben
biodiversiteit te vergroten. Middels de voorgestelde inventarisaties en evaluaties kan
worden vastgesteld of deze maatregelen daadwerkelijk het effect hebben dat zij beogen.
Op basis van het resultaat kunnen dan aanpassingen worden doorgevoerd. Succesvol
gebleken maatregelen kunnen wellicht ook elders worden toegepast.
De Werkgroep adviseert de gemeente, gerekend vanaf 2018, dat de beschikbare
inventarisatiegegevens worden aangevuld tot een representatieve 0-meting, gevolgd
door een aantal brede inventarisaties en een tussentijdse evaluatie na 5 jaar en een
definitieve evaluatie na 10 jaar, waarin de ecologische kwaliteit en de staat van de
biodiversiteit in het LBSP wordt gewaardeerd met het oog op de hierboven genoemde
doelstellingen. Daarbij moet ook een inschatting worden gemaakt van de te verwachten
ontwikkelingen. Hierbij kunnen als een innovatieve aanpak ook geavanceerde e-DNA,
Barcodes en andere e-taxonomy methoden worden toegepast die de efficiëntie kunnen
verhogen.
De verzameling natuurgegevens aangeleverd door de gemeente in september 2017 en
aangevuld met die in 2018 kan gezien worden als de nulmeting van de biodiversiteit in
LBSP voorafgaand aan het project.
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3.7

Conclusie
De vraag waarop in dit hoofdstuk antwoord gegeven is:
Welke maatregelen kunnen de ecologische inrichting en het ecologisch beheer
van de openbare ruimte verbeteren in een periode van 5 jaar?
In eerste instantie moet geconcludeerd worden dat bij de transformaties in het
LBSP natuurwaarden verloren gaan. Dat is onvermijdelijk, omdat er meer gebouwd
gaat worden en daarmee verhard oppervlak ontstaat ten koste van groen en water.
Echter binnen de bestaande openbare en private ruimte kunnen, mits daar vanaf de
planvorming rekening mee wordt gehouden, nieuwe kansen voor natuur ontstaan.
Vervolgens kan door middel van een ecologisch beheer ook aan toename van
biodiversiteit gewerkt worden. Dat geldt ook voor de bestaande ‘groengebieden’. De
visiekaart biodiversiteit geeft een duidelijk kader voor de ontwikkelingen binnen het
gebied en de focus die binnen deelgebieden gekozen moet worden. Dit betekent dat
ingezet wordt op het verhogen van de kwaliteit van een specifiek biotoop (gras-, bos-,
waterrijk) en dat daarmee de diversiteit over het totale gebied toe neemt.
Er is een heel aantal generieke maatregelen die over de hele campus uitgevoerd kunnen
worden. Voorbeelden van de maatregelen zijn:
• het zo veel als mogelijk behouden van bestaande oude groenstructuren en daarbij
zo veel mogelijk sparen van oude bodems en het creëren van gradiënten;
• het ecologisch verbinden van groene elementen;
• waar oude bomen echt moeten worden gekapt dit zo veel als mogelijk
gefaseerd uitvoeren en gekapt hout op de grond laten liggen;
• het aanleggen van struwelen;
• het realiseren of behouden van soortenrijke graslanden met hooilandsoorten.
In deze graslanden waar mogelijk toepassing van sinus maaien;
• het realiseren van geleidelijke, natuurvriendelijke oevers (resp. aanbrengen
van vooroevers) langs watergangen en langs vijvers;
• het scheiden van oppervlaktewater en de afvoer naar het riool, aansluitend bij
de plannen hiervoor van het Hoogheemraadschap;
• een natuurlijke afwatering van het oppervlaktewater van het LBSP naar de Oude
Rijn;
• het aanbrengen van faunapassages.
Voor al deze maatregelen zijn in hoofdstuk 3 locatie gebonden voorbeelden uitgewerkt.
Waar dat mogelijk is gaat er een voorkeur uit naar spontane vegetatieontwikkeling en de
aanplant van inheemse soorten.
Een periodieke monitoring van de biodiversiteit is van het grootste belang om te
evalueren of de maatregelen effect hebben.
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4.

Natuur-inclusief bouwen ter bevordering van de
biodiversiteit

4.1

Inleiding
Dit hoofdstuk vormt een kader ter bevordering van biodiversiteit in het Leiden Bio
Science Park (LBSP) met maatregelen ten aanzien van natuur- inclusief bouwen.
Binnen het LBSP worden zowel door de gemeente in het openbaar gebied als door de
eigenaren op hun terreinen terreinaanpassingen en bouwactiviteiten uitgevoerd. Zij zijn
de spil in de verwezenlijking van de biodiversiteitmaatregelen op het LBSP.
De visie Biodiversiteit LBSP vormt het vertrekpunt van voorliggend advies over natuurinclusief bouwen. De visie dient als hoofdlijn waarmee bepaald kan worden waar welke
biodiversiteitmaatregelen ten aanzien van het natuur-inclusief bouwen het best kunnen
worden toegepast. Hieruit volgt een handleiding waarmee men eenvoudig kan nagaan
welke biodiversiteitmaatregelen getroffen kunnen worden. In paragraaf 4.3 zullen
deze maatregelen in detail en beeld worden behandeld. De maatregelen in de tekst
corresponderen in kleur en nummer met de afbeeldingen. In paragraaf 4.4 wordt een
drietal voorbeelden uitgewerkt.

Centraal staat de vraag:
Welke maatregelen dragen bij aan het natuur-inclusief bouwen?
De Werkgroep die aan dit onderwerp heeft gewerkt, met vooral CEO’s van de bedrijven
van LBSP, heeft vooral als klankbord gewerkt voor de adviseurs. Het hoofdstuk is met
name geschreven voor toekomstige terrein-, vastgoed- en gebouweigenaren.
Het uitvoeren van maatregelen biedt natuurlijk kans om je als bedrijf te profileren,
daarnaast levert het een bijdrage aan de BREEAM certificering van gebouw of gebied.
Een groene en duurzame omgeving leidt tot een fijne werkomgeving. Onderzoek wijst
uit dat een groene werkomgeving zelf de productiviteit en het concentratievermogen van
werknemers versterkt (zie hoofdstuk 8 Literatuur) .
Elke intentie om een natuur-inclusieve maatregel uit te voeren - met welke
achterliggende reden dan ook - moet natuurlijk worden toegejuicht. Onderlinge
afstemming is echter nodig om esthetische en ecologische eenvormigheid te
voorkomen. Natuur-inclusieve maatregelen verdienen een goede integratie met het
gebruik van het gebouw en het omliggende landschap en zijn niet slechts een decorstuk.
Bovendien zijn natuur-inclusieve maatregelen niet enkel ‘groene’ maatregelen. Veel
zichtbare - vaak vegetatiegerichte - maatregelen, zijn erg belangrijk voor biodiversiteit,
maar ook andere typen maatregelen zijn van belang. Denk daarbij aan maatregelen voor
een gezond bodemleven, inrichting van het oppervlak rondom gebouwen ten behoeve
van klimaatbeheersing en regenwater-infiltratie en voorzieningen voor insecten,
amfibieën, zoogdieren en vogels.
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4.2

Het doel van biodiversiteitmaatregelen voor terrein- en
gebouweigenaren
In een conventionele stedelijke omgeving is eigenlijk te weinig plek voor natuur. Daarom
kan gedacht worden aan natuur-inclusieve oplossingen. Deze bieden meer oppervlak
voor natuur en gaan prima samen in een stedelijke omgeving. Natuur-inclusieve
maatregelen leveren een extra horizontaal dan wel verticaal oppervlak waarop vegetatie
en voorzieningen voor dieren kunnen worden aangebracht. Naast oppervlaktevergroting
is het ook belangrijk om de verharding van het oppervlak te verminderen. Regenwater
verdwijnt momenteel snel in waterlopen waardoor waterstanden abrupt kunnen
veranderen. Ontharding zorgt voor een betere bufferende werking en anticipeert
op verwachte overvloedige regenbuien als gevolg van klimaatverandering. Deze
voorzieningen kunnen worden aangebracht op het perceel maar ook op daken van
gebouwen.
Planten en dieren hebben een sterke onderlinge afhankelijkheid. Het is de bedoeling dat
de natuur-inclusieve maatregelen deze onderlinge relaties faciliteren. Het aanbrengen
van voorzieningen enkel voor vogels zal bijvoorbeeld weinig resultaat opleveren.
Vogels zijn voor voedsel en nestmaterialen afhankelijk van kleinere dieren (insecten) en
planten (denk aan de ecologische voedselpiramide). Het is daarom beter maatregelen
te treffen die deze basis versterken. Deze basis wordt gevormd door een goede bodem
met inheemse grassen en bloemdragende kruiden. Natuur-inclusieve maatregelen die
hieraan bijdragen hebben dus in principe de voorkeur.
Met dit in gedachten kan een gebieds- of gebouweigenaar de mogelijkheid aangrijpen
om natuur-inclusieve maatregelen te treffen die op zijn/haar gebouw en perceel kunnen
worden aangebracht. Dit geldt voor de huidige bebouwing en ook voor de nog te
realiseren bebouwing. Voorzieningen op gevels van bestaande gebouwen grijpen in op
het oorspronkelijke gebouwontwerp. Het is verstandig om de architect van de plannen
op de hoogte te brengen of te betrekken in de uitvoering. De architect kent immers het
gebouw goed. Draagkracht van het gebouw en verandering van uitstraling zijn hierbij
belangrijke aspecten.
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Natuur-inclusieve maatregelen hebben betrekking op:
• Perceelinrichting:
▫▫ ontharding perceeloppervlak t.b.v. regenwaterbuffering;
▫▫ ontwikkeling van (inheemse) vegetatie voor voedsel en nestmateriaal voor
dieren;
▫▫ verlichting in relatie tot vleermuizen.
• Natuur-inclusieve gevels:
▫▫ vergroting van het verticaal vegetatie oppervlak;
▫▫ aanbod van (inheemse) vegetatie voor voedsel en nestmateriaal voor dieren;
▫▫ vleermuis- en vogeltoegankelijkheid vergroten.
• Natuur-inclusieve daken:
▫▫ vergroting van het horizontaal vegetatie oppervlak;
▫▫ aanbod van (inheemse) vegetatie voor voedsel en nestmateriaal voor dieren;
▫▫ ontharding dakoppervlak t.b.v. regenwaterbuffering;
▫▫ vleermuis- en vogeltoegankelijkheid vergroten.

4.3

Handleiding Biodiversiteit LBSP
De visiekaart (zie hoofdstuk 2 Visie en verkleind op pagina 78) geeft aan waar
versterkende en ondersteunende maatregelen nodig zijn en voor welk landschapstype
dit van toepassing is. Natuur-inclusieve maatregelen zijn gekoppeld aan een legendaeenheid en hebben dus een specifiek doel.

Maatregelen

A Algemeen

B Grasachtig landschap

A1 Perceel

A1 Perceel - Bodem

A2 Gevels

A1 Perceel - Bodeminfiltratie

A3 Daken

A1 Perceel - Beheer

B1 Perceel

A1 Perceel - Samenhang

B2 Gevels

A1 Perceel - Inrichting

B3 Daken
C1 Perceel
C Bosachtig landschap

C2 Gevels
C3 Daken
D1 Perceel

D Watergebonden natuurwaarden
D2 Waterretentiedak

Figuur 4.3.1

Schema Handleiding maatregelen
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Met behulp van de visiekaart kan gekeken worden in welk type gebied het perceel
of gebouw staat. Binnen dat type landschap kan je je laten inspireren door typen
maatregelen voor perceel, gevel of dak.

Figuur 4.3.2

Visiekaart verkleind (grote versie, zie hoofdstuk 2)

Een gebouw- of gebiedseigenaar kan nagaan welke maatregelen voor hem of haar
wenselijk en haalbaar zijn. Dit levert een handleiding Biodiversiteit LBSP:
• Stap 1: Bepaal aan de hand van de kaart (hoofdstuk 2 en 4.3.2) in of aan welk
landschappelijke zone uw gebouw / perceel ligt
• Stap 2: Zoek de zone-gebonden natuur-inclusieve maatregelen in de paragraaf 4.4
(aan de hand van de kleurcodering)
• Stap 3: Kies in principe eerst voor vegetatie-gerichte voorzieningen en daarna voor
voorzieningen voor dieren
• Stap 4: Ga na of het perceel of het gebouw geschikt is / mogelijkheden heeft om
deze natuur-inclusieve maatregelen te realiseren
Het kan zijn dat het perceel grenst aan meerdere zones of meerdere zones omvat. De
natuur-inclusieve maatregelen die voor deze zones zijn gedefinieerd kunnen dan beide
worden toegepast, indien mogelijk aan de juiste zijde van het perceel of gebouw. Zie
paragraaf 4.5 voor een aantal voorbeelden.
In sommige gevallen is advies op maat nodig. Dit kan worden gefaciliteerd door het
instellen van een centraal aanspreekpunt bij de gemeente. Deze persoon of afdeling kan
informatie leveren en doorverwijzen naar de betreffende collega’s en externe instanties
en adviesbureaus die voor de verdere uitwerking vanaf stap 4 en het vervolg kan zorg
dragen. Of maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd worden, hangt af of de maatregelen
ingepast en gecombineerd kunnen worden met de functie(s) van het gebouw en
financiële haalbaarheid met betrekking tot initiële investering en onderhoud.
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Opmerking bij het bepalen van de landschappelijke zone
De visie Biodiversiteit LBSP leidt zoals hiervoor beschreven tot een pakket
biodiversiteitsmaatregelen gericht op ondersteuning of versterking van een bepaald
landschapstype. Bij het volgen van de stappen uit de handleiding moet wel telkens
in ogenschouw worden genomen dat de grenzen tussen de landschapstypen niet al
te rigide moeten worden geïnterpreteerd: beeldkwaliteit en technische of financiële
haalbaarheid kunnen doorslaggevende argumenten zijn om hiervan enigszins af te
wijken. De maatregelen voor water en bos zijn echter sterk locatie-afhankelijk en zouden
met voorrang moeten worden uitgevoerd omdat zij specifieke meerwaarde
aan de biodiversiteit toevoegen op de betreffende locaties.
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4.4

Maatregelen
Hieronder volgen de maatregelen per landschapstype. Ze dienen ter inspiratie voor de
gebieds- en gebouweigenaren.
Aan het einde van deze paragraaf is een lijst opgenomen met extra (achtergrond)
informatie per foto.
A. Natuur-inclusieve maatregelen: Algemeen (overal toepasbaar)
Een groot gedeelte van het LBSP is versteend. Elke kans om natuurwaarden te creëren
moet benut worden. Maatregelen in deze zone – het hele LBSP - richten zich op één
of andere manier op het ontharden van het aardoppervlak, het ontwikkelen van een
gecoördineerd groenbeheer van publieke én private groene gebieden en de meeste
natuur-inclusieve voorzieningen voor gevel en dak. De biodiversiteitsmaatregelen
hebben als doel het oorspronkelijke graslandschap te ondersteunen en zijn hieronder
gesplitst in:
•
•
•

Perceel (bodem, bodeminfiltratie, beheer, samenhang en inrichting)
Gevels
Daken

Perceel

bodem
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bodeminfiltratie

Gevels

beheer
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Daken

samenhang

inrichting

A.1. Perceel - bodem

1. Indien een nieuwe toplaag
nodig is, vermeng deze dan met
de oorspronkelijke aarde (inclusief
zadenbank). Bij voorkeur alleen de
oorspronkelijke aarde gebruiken.

2. Maak geen gebruik van pesticiden en
herbiciden.

3. Laat stukken bodem onbedekt van vegetatie waardoor er zanderige open stukken
ontstaan. Hierin kunnen insecten zich nestelen en vogels een zandbad nemen (met
name mussen hebben dit graag).

4. Gebruik tegels waarin op gedoseerde
plaatsen wilde begroeiing kan opkomen.
Gewildgroei heeft een aantal slimme tegels
ontwikkeld.
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A.1 Perceel - bodeminfiltratie

5. Onthard het perceeloppervlak met
behulp van open bestrating. TTE
Infiltratiebestrating + Directgroen is een
fraaie oplossing. In een kunststof frame
met opengelaten ruimten kan vegetatie
of betonnen klinkers (als belijning van
parkeervakken) worden aangebracht.
Een ander voorbeeld is werken met
halfverharding. Belangrijk bij het werken
met ‘open’ bestrating is dat zand wordt
ingeveegd in plaats van aarde. Daar
komt waardevolle vegetatie op en het is
waardevol voor nestelende bijen.

6. Het aanbrengen van boven- of
ondergrondse infiltratiesystemen. Dit
zijn in de praktijk behoorlijke ingrepen.
Idealiter worden ze in combinatie met de
watergebonden maatregelen toegepast
(zie ook 7).

7. Het aanbrengen van goede drainage langs gevels van gebouwen voorkomt
optrekkend vocht. Als meer regenwater op de valplaats zelf wordt verwerkt, voorkomt dit
problemen. Er zijn verschillende mogelijkheden: grindkoffers of als grind een vormvast
element (grindepoxy combinatie). Vaak worden deze voorzieningen toegepast met
drainagebuizen die in verbinding staan met lokaal aangebrachte infiltratieboxen.
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A.1. Perceel - beheer

8. Het ontwikkelen van een integraal
maaibeleid op private en publieke
gronden. Een integraal maaibeleid
levert een heel grote bijdrage aan de
biodiversiteit. Dit vereist samenwerking en
onderlinge afstemming van het gewenste
beeld van het “bedrijvenlandschap”.
Daarnaast is de intenstiteit van maaien
maatwerk en beheer moet per locatie
afgestemd worden (met ecologische
begeleiding). Sinusbeheer is een
voorbeeld van maaibeheer. Hiermee kan variatie in de vegetatie worden verkregen
en voor veel meer verschillende dier- en plantsoorten leefgebieden ontstaan. Door in
een sinusvormig patroon te maaien en deze golfbeweging telkens van maat te laten
verschillen, blijft ca. 40% van de vegetatie staan. Als resultaat hiervan ontstaat veel
variatie, wat gunstig is voor de biodiversiteit. Bloeiperiodes kunnen elkaar opvolgen
waardoor voor insecten een langere periode een groter voedselaanbod beschikbaar
is. Gedurende de winter bieden verdroogde stengels en bloemen van overblijvende
vegetatie beschutting voor insecten. zie https://www.vlinderstichting.nl/sinusbeheer

9. Toelaten van spontane vegetatie
of ‘gewildgroei’. Houd ruimte voor open
stukken grond en laat de natuur haar gang
gaan: braakliggende gebieden huisvesten
namelijk veel planten- en dierensoorten.
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10. Gebruik snoeihout en bladafval
als biotoop. Laat waar mogelijk dood
hout staan of liggen. Laat waar mogelijk
natuurlijke processen hun gang gaan. Vaak
blijkt dat nietsdoen paradoxaal genoeg
om erg veel discipline vraagt! zie http://
gewildgroei.nl
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A.1 Perceel - samenhang

11. Het inzaaien van inheemse grassen en inheemse bloemdragende planten
(geen bollen!) in de vorm van idylles of bijenlinten. Inheemse soorten hebben een
positieve invloed op biodiversiteit. Bij voorkeur uitgevoerd met maaisels afkomstig uit
passende en naastgelegen biotopen.
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12. Door het plaatsen van insectenhotels vinden spinnen en insecten onderdak,
waaronder veel bestuivers zoals bijen en hommels. De uitvoering kan alle vormen
aannemen.

13. Er zijn plaatsen waar dieren een
onoverkomelijke barrière tegenkomen.
Bijvoorbeeld een druk bereden route.
Verdere verspreiding van de diersoort
vindt dan niet plaats met versnippering als
resultaat. Er zijn faunapassages in de
handel. Het zijn prefab betonelementen
die bijvoorbeeld onder een weg kunnen
worden aangebracht. Het aanbrengen
van deze voorzieningen is vrij ingrijpend
en vraagt medewerking van gemeente
en andere partijen. In het advies van
Werkgroep Groen en watergangen zijn
deze op specifieke plaatsen geadviseerd.
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14. Paddentrappen in putten en
straatkolken bieden een uitweg voor
kikkers en padden. Een relatief eenvoudige
voorziening.
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15. In de planvorming voor
masterplannen of kleinere gebieds(her)
indelingen kan op de tekentafel al gedacht
worden aan het verbeteren van de
ecologische samenhang. Het plan voor
de binnenstad van Birmingham is een mooi
voorbeeld.

16. Infrastructuur - met name fietsroutes
- kunnen houvast bieden om een groene
corridor te vormen. Vanuit deze corridor
kunnen planten en dieren zich lateraal
verspreiden naar aangrenzende percelen.

17. Het talud en eventueel benodigde geluidswerende voorzieningen langs de A44 kan
worden uitgevoerd als een wand die vestigingsplaatsen voor planten en dieren
biedt. Gezien de aanzienlijke lengte kan deze wand als een belangrijke groene corridor
fungeren. De zone langs de A44 aan de oostzijde is gemarkeerd als een zone waarin
bosachtige natuurwaarden mogen worden versterkt. Aan de westzijde van de A44 kan
de wand ingericht worden met plantensoorten die meer de grasachtige natuurwaarden
ondersteunen. Dit type wand kan natuurlijk ook tussen percelen of als wandafwerking
van een kelderverdieping of begane grond van bijvoorbeeld een parkeergarage.

De maatregelen 13 tot en met 17 zullen vaker voorkomen in de openbare ruimte. Soms
zal met de perceelsinrichting echter wel aan ecologische samenhang kunnen worden
bijgedragen. Dan is het belangrijk dat in ogenschouw te nemen. Deze voorbeelden
dienen dan ter inspiratie.
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A.1. Perceel - inrichting

18. Het inrichten van het perceel rondom het gebouw is vaak tevens een visitekaartje
van het bedrijf. Er wordt vaak gekozen voor kort gehouden grasperken. Kort gras leidt
echter niet tot biodiversiteit.

19. Parkeerplaatsen kunnen worden uitgevoerd in een combinatie van kort en lang
gras of omzoomd met aarden wallen die begroeid zijn. In beide gevallen zijn de auto’s
behoorlijk aan het oog onttrokken.

Biodivers Leiden Bio Science Park, adviesrapport

87

A.2

Gevels

Er zijn veel manieren om gevels te voorzien van biodiversiteitsmaatregelen. De
bekendste zijn de groene – of beter vegetatie-gevels.
1. Klimplanten zonder voorzieningen.
Goedkoop en rustiek, maar niet geschikt
voor elk gebouwtype en kan voegwerk
en houtwerk (kozijnen en dakranden)
aantasten. Er is een aantal plantensoorten
beschikbaar, maar relatief weinig die
gekleurde en – voor de mens - opvallende
bloemen dragen. Hedera helix is een
bekende en prima geschikt. Het maakt
insecten niet veel uit of de bloemen voor de
mens wat saai ogen.

2. Klimplanten met groeibegeleiding. De groeibegeleiding is voor een architect
een uitgelezen mogelijkheid om het groen te verbinden met het gebouw. Dit kan fraaie
oplossingen opleveren. Het systeem is relatief goedkoop. De meeste kosten zitten
in de groeibegeleiding. Relatief weinig onderhoud. Er zijn diverse plantensoorten
beschikbaar – voor schaduw- en zonzijde. Kies de plantensoorten uit die voor insecten
een voedingsbron kunnen bieden.
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3. Vegetatie-gevels met een modulaire opbouw. Zakken, tegels of bakken met
substraat worden aan de gevel bevestigd. De planten onttrekken vocht en nutriënten uit
het gegeven substraat. Water- en voedselhuishouding vragen om aandacht en periodiek
onderhoud. Dit betekent dat de kosten voor dit type gevel hoger liggen. Het type module
en irrigatiesysteem en het onderhoud bepalen de kosten. Er zijn veel plantensoorten
beschikbaar; ook veel bloemdragende en grasachtige planten. De plantensoorten
moeten met zorg afgestemd worden op zon- en schaduwzijden. Aan de schaduwzijden
kunnen andere grasachtigen worden toegepast dan aan de zonzijden.
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Gezien de vele mogelijkheden in uitvoering en beschikbaarheid van diverse
plantensoorten kunnen vegetatie gevels afgestemd worden op het landschapstype
waarin het gebouw zich bevindt.
Naast voorzieningen voor gevelvegetatie zijn er verschillende biodiversiteitsmaatregelen
voor dieren:

4. Pas ingemetselde stenen toe met poriën voor insecten. Beebrick en Vivara
pro hebben een aantal typen in hun assortiment. Deze kunnen gebruikt worden in een
losstaand object of geplaatst in een nieuw opgetrokken gevel. Niet van toepassing voor
bedrijven met clean-rooms.

5. Diverse nestkasten voor vogels.
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6. Diverse kasten voor vleermuizen. Vleermuizen hebben gedurende het
jaar verschillende plekken nodig: o.a. kraamplaatsen en winterverblijven. De
nestkasttemperatuur speelt hierbij een belangrijke rol. Ophangkasten van Vivara pro
bijvoorbeeld zijn geschikt in de zomer, maar niet in de winter.
7. Er bestaan ook kasten die in de gevel kunnen worden ingebouwd. Koninklijke
Tichelaar Makkum (bekend van het makkumer aardewerk) heeft een heel fraai
exemplaar ontwikkeld. Deze kunnen voor een groot deel van het jaar worden gebruikt.
Oriëntatie op de zon is erg belangrijk. Hier is helaas geen afbeelding van.
8. Winterverblijven zijn vaak kerktorens, bunkers of plekken diep in spouwmuren. Indien
na bijvoorbeeld sloop mitigerende maatregelen nodig zijn, vragen de winterverblijven
om extra aandacht, met name met betrekking tot de bouwkundige en bouwfysische
voorwaarden. Indien men deze voorzieningen vooraf in een gebouw wil integreren, is
advies van een ecologisch bureau nodig.
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A.3

Daken

Er zijn veel manieren om daken te voorzien van biodiversiteitmaatregelen. De bekendste
zijn de groene daken. Ze worden vaak getypeerd in de mate van begroeiing en de dikte
van de substraatlaag.
•

•

•
•

Geen substraat, enkel gestort gruis en puin. Pionierssoorten hebben aan weinig
genoeg. Deze zogenoemde bruine daken bieden net genoeg mogelijkheden om
deze soorten te laten vestigen. Pionierssoorten staan aan het begin van een
ecologische keten waarin op een later stadium diverse andere plant- en diersoorten
zullen volgen.
Extensief begroeide daken hebben een dunne substraatlaag. De planten
kunnen niet diep inwortelen en daarom is dit type dak niet voor elke plantensoort
geschikt. Vaak wordt sedum (een vetplantje) toegepast. Dit plantje heeft vettige
dikke bladeren en is goed bestand tegen de zon. Het plantje heeft echter weinig
biodiversiteitswaarde. Er zijn echter vele andere plantensoorten die wel geschikt
zijn. De dunne substraatlaag (+ regenwater) van een extensief dak vormt een relatief
beperkte belasting op de draagconstructie (maar natuurlijk altijd meer dan een
normaal dak).
Eenvoudig intensieve daken zijn daken met een dikkere substraatlaag waardoor
meer kruidachtige planten kunnen groeien.
Intensieve daken zijn daken met een zodanige dikke substraatlaag dat er struiken
en bomen kunnen groeien. Deze daken hebben een behoorlijke sterke constructie
nodig en zijn erg duur. Vaak worden deze daken gebruikt als tuin of park.

Vooraf moet worden bedacht welk soort begroeiing gewenst is. De hoeveelheid
substraat, de beplanting en de extra opslagcapaciteit van regenwater zorgt voor
extra gewicht op het dak. Voor bestaande gebouwen is het belangrijk om na te gaan
of de constructie dit kan opvangen. Voor nieuwe gebouwen zal dit in de ontwerpfase
meegenomen moeten worden.
De kosten voor het leveren en aanbrengen van een groen dak ligt tussen de €50 en
€70,- per m2. Door extra bouwkundige voorzieningen (o.a. dikkere betonvloer, duurdere
drukvaste isolatie) en onderhoudskosten ligt deze prijs in de praktijk hoger.
Een nadeel zou kunnen zijn dat groene daken aantrekkelijk zouden zijn voor broedende
meeuwen. Echter, grinddaken zijn aantrekkelijker voor de meeuwen is uit onderzoek
gebleken. Door het aanleggen van groene daken onder een bepaalde hellingshoek
zullen de eieren gaan rollen en zal er geen meeuw gaan broeden.

Maatregelen:
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1. Het meest extensieve (en goedkoopste) dak is het zogenoemde bruine dak. Op
het dak wordt divers klein geslagen puin aangebracht. Tussen de puinresten bevinden
zich holten waarin insecten en vogels kunnen nestelen. Het steengruis biedt een goede
ondergrond voor aangewaaide zaden. Pionierssoorten vinden hier als eerste hun plek.
Feitelijk is een bruin dak ecologisch gezien niets anders dan een braakliggend terrein.

2. Meer intensieve (eenvoudig intensief) daken zijn gras- en kruidendaken. Deze
plantensoorten hebben meer aarde nodig om te wortelen. De substraatlaag is dikker en
daarmee het gewicht groter. Een constructeur moet nagaan of het dak sterk genoeg is.
Bij nieuwbouw moet de constructeur voorzien worden van de juiste gegevens m.b.t. het
gewenste dak.
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3. Daken met een nog dikkere substraat
laag worden intensieve daken genoemd.
Op deze daken kunnen zelfs struiken
groeien. Deze daken zijn constructief zo
sterk gedimensioneerd dat zij ook andere
functies kan hebben: denk aan extra
buitenruimte voor bedrijven, stadspark, of
moestuin.

Naast de vegetatie voorzieningen zijn ook verschillende biodiversiteitmaatregelen voor
dieren op daken mogelijk:

4. Diverse soorten nestkasten voor
vogels. De ‘dakpankasten’ zijn vaak in de
zomer te warm.
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5. Het is bekend dat de mussenpopulatie
in Nederland krimpt. Nestplekken onder
daken met dakpannen worden in de
moderne bouw tegen gegaan. Monier heeft
een vogelvide ontwikkeld. Mussen kunnen
wel nestelen maar niet verder tot onder het
pannendak doordringen.
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B. Natuur-inclusieve maatregelen: Grasachtig landschap
Een groot deel van het LBSP is polder en bestond voorheen voornamelijk uit grasland
en een stelsel van afwateringssloten. Hoewel een groot gedeelte inmiddels bebouwd
is, geven een aantal oevers van waterlopen nog een indruk van deze oorspronkelijke
geografische situatie. Hoewel de waterlopen elk jaar schoon worden gemaakt om
een goede afwatering te behouden, neemt elk jaar - uit zichzelf - de vegetatie met
volle kracht de oevers weer in. Overigens is het ook op oevers en onder water beter
voor de biodiversiteit om niet elk jaar alle vegetatie weg te halen maar ook hier (net
als bij sinusbeheer in grasland) meerjarige delen te laten staan. Met name de diverse
soorten grassen (waaronder riet) kenmerken deze rijk begroeide oevers. Maar ook
veel bloemdragende planten komen in deze stroken voor. Hoge grassen, bloemen en
water bieden uitstekende voorzieningen voor insecten en amfibieën. Ook voor
stukken land die niet direct gelegen zijn aan waterlopen laten - als ze de kans krijgen deze sterke neiging naar opgroei zien. Deze natuurlijke neiging is een kracht die benut
moet worden.
Hieronder volgen de biodiversiteitmaatregelen die specifiek de basisstructuur van dit
grasachtig landschap versterken. De maatregelen zijn onderverdeeld in:

•
•
•

Perceel
Gevels
Daken

Perceel
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Gevels

Daken
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B.1. Perceel

1. Parkeerplaatsen afscheiden met hogere 2. Het afbakenen van percelen met behulp
begroeiing (bloemdragende struiken of
van takkenrillen en levende heggen. Deze
riet).
natuurlijke afrasteringen passen niet
altijd in de gewenste vormentaal van een
bedrijf, maar kunnen op minder opvallende
plekken worden aangebracht.

3. Er zijn voorbeelden van gebouwen die omgeven zijn door natuurlijke vegetatie. Het
gebouw van NIOO - KNAW in Wageningen en gebouwen in het High Tech Campus in
Eindhoven zijn hier fraaie voorbeelden van.
4. Looproutes kunnen als vlonders in hout worden uitgevoerd. De verhoogde
looppaden geven het idee dat bezoekers en gebouwen in zekere zin op bezoek zijn in de
natuur.
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B.2 Gevels
De vegetatie-gevels met grasachtige soorten zijn vaak modulair opgebouwd. Op een
constructie aan (of voor) de gevel zijn compartimenten bevestigd waarin substraat en
planten zijn aangebracht. Grasachtige en de meeste kruidachtige planten zijn immers
geen klimplanten. Het voldoende beschikbaar maken van water (ca. 1 à 2 liter water
per m2), in stand houden van het nutriënten aanbod en (overmatige) bezonning zijn
belangrijke aspecten om rekening mee te houden. Deze vegetatie-gevels vragen om
onderhoud. Naast het onderhouden van planten dient ook de irrigatiemechanisme
periodiek te worden gecontroleerd. Het afsluiten van een onderhoudscontract met de
leverancier is aan te raden. Leveranciers voeren een kwaliteitskeur: Groenkeur Dak- en
Gevelbegroeiing. De kosten van dit type gevel lopen uiteen, maar liggen grofweg tussen
de €600,- en €800,- per m2. De meeste systemen kunnen ook aan de meeste bestaande
gebouwen worden aangebracht. Het is dan verstandig om de architect van het gebouw
en een constructeur in te schakelen voor advies.
1. Een vegetatiegevel kan worden
opgebouwd uit gegalvaniseerde stalen
manden (of rvs) die met een kleine spouw
aan de gevel zijn bevestigd. De manden
zijn voorzien van leidingen waarin water
wordt aangevoerd. Het substraat is vaak
veenmos.

2. Een vegetatiegevel kan ook op
grotere afstand van het gebouw geplaatst
worden waardoor het als een losstaand
verticaal natuurlijk oppervlak fungeert. De
constructie met daaraan de modules met
vegetatie staat (vaak) niet op zichzelf en
dient goed geschoord te worden (advies
bouwkundig constructeur).
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3. Een ander type module: Kunststof
panelen waarin zich tientallen potvormige
holtes (cups) bevinden. Deze panelen zijn
gevat in een kader (gootprofiel) waaruit de
planten water kunnen onttrekken (m.b.v.
capillaire werking).
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4. Er zijn veel andere oplossingen mogelijk. Het modulaire basisprincipe
is echter hetzelfde. Gelet moet worden op: stevigheid constructie,
wateraanvoer en onderhoud.
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B.3 Daken

Platte daken maar ook daken met een flinke hellingshoek (tot wel 65 graden) kunnen
voorzien worden van een vegetatiedak. Bij schuine daken zijn extra voorzieningen nodig
om afschuiven te voorkomen.
De daken specifiek voor het grasachtige landschap zijn extensief tot eenvoudig intensief
en de specifieke biodiversiteitmaatregelen onderscheiden zich met name door de juiste
afstemming van plantensoorten met de omgeving (zie figuur 4.2).

Figuur 4.3. Afstemming van toegepaste plantensoorten op daken met de omgeving
(tekening J.W. Röell, Bureau Waardenburg)

Bruine daken zijn met name prima geschikt, omdat de ontstane (spontane) vegetatie per
definitie uit de omgeving komt.
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1. Toepassen van bruine, extensieve
of eenvoudig intensieve daken (indien
constructief mogelijk).

3. Op de daken inheemse grassen en
kruiden toepassen
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2. De vegetatie afstemmen op de
(grasachtige) omgeving. (zie figuur 2 en
maatregel 11).

C. Natuur-inclusieve maatregelen: Bosachtig landschap

Op delen van het LBSP is het wenselijk om bos gebonden natuurwaarden te versterken.
Het bos van Bosman ligt deels op een oude strandwal. De zandige afzetting is voor een
klein deel gelegen in het LBSP. Dit gebied heeft een bosachtig karakter en kan over een
groter gebied worden versterkt en idealiter gekoppeld worden aan andere bosachtige
gebieden (ten noorden en zuiden van het LBSP). Ook aan de oostzijde van de A44 ligt
een bosachtige zone, hoewel inmiddels door kap veel bomen verdwenen zijn. Wellicht
kan na de reconstructie van de A44 door gerichte boomaanplant de oude structuur
worden teruggebracht. Dit is in figuur 4.3.2 aangegeven met een donkergroene arcering
(zie maatregel onder C.1. 4).
Hieronder volgen de biodiversiteitmaatregelen die specifiek de basisstructuur van dit
bosachtige landschap versterken. De maatregelen zijn onderverdeeld in:
•
•
•

Perceel
Gevels
Daken

Perceel
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Gevels

Daken
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C.1 Perceel

1. Het opwerpen van houtwallen van
snoeihout. Houtwallen kunnen dienen
als perceelafscheidingen of markering van
parkeerplaatsen.

2. Het opwerpen van bladerhopen.
Bladerhopen leveren voedsel,
nestmateriaal en nestplaatsen op voor
veel dieren (bodemdieren, insecten, kleine
zoogdieren en vogels).

3. Aanplant van specifieke (inheemse) bomen. Bomen kunnen een ecologische
verbinding vormen tussen de versnipperde gebieden. Dit is op de visiekaart met een
donkergroene stippellijn aangegeven. Zie http://www.genenbankbomenenstruiken.nl/
soorten.asp voor een overzicht.
4. De zone langs de A44 vormt een belangrijke koppeling tussen bosachtige zones.
Deze biodiversiteitmaatregel omvat voorzieningen die nodig zijn voor reconstructie
van het bosachtig karakter van dit gebied binnen de kaders van het masterplan.
Op het moment van schrijven worden bomen gekapt. Na realisatie van het
masterplan moet gekeken worden wat de ‘ecologische’ stand van zaken is, waarna
biodiversiteitmaatregelen speciaal voor deze zone kunnen worden opgesteld.
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5. Als na sloop mitigerende voorzieningen
voor vleermuizen nodig zijn (zie ook
maatregel onder A.2.6) kunnen in dit
gebied vleermuizentorens worden
gebouwd. Deze objecten zijn vaak
maatwerk (door functionele en esthetische
aspecten). Het inwinnen van advies door
een ecologisch adviesbureau is hierbij
nodig.
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6. Plaatsen van vleermuisvriendelijke
verlichting. In bosachtige omgevingen
bevinden zich dikwijls vleermuisverblijven
(natuurlijke of kunstmatige). Daarnaast
is een dergelijke omgeving vaak een
belangrijk foerageergebied voor
vleermuizen. Het is wenselijk om alleen
te verlichten als dit echt noodzakelijk is.
Daarnaast kan gekozen worden voor
rood/oranje licht met een smal spectrum,
dat de minste verstoring geeft. Ook is
het raadzaam te kiezen voor een (lage)
armatuur die het licht naar beneden richt,
waarmee verstrooiing voorkomen wordt.
Idealiter wordt dit type verlichting overal in
het LBSP toegepast.
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C.2 Gevels

1. Toepassen van vegetatie-gevels voorzien van klimplanten met of zonder
groeibegeleiders. Zoals eerder aangegeven (maatregel A.2 , nummers 1 en 2)
kunnen plant en groeibegeleiders een fraai onderdeel uitmaken van de architectuur.
Belangrijk is de keuze voor de plantensoort i.v.m. de bezonning en soortendiversiteit.
In een bosachtige omgeving zijn de gevels vaak schaduwrijk waardoor meerdere
plantensoorten kunnen worden toegepast.
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2. Er zijn verschillende voorbeelden van groeibegeleiders. Tegenwoordig maken zij
steeds meer onderdeel uit van de architectuur.

3. Het plaatsen van nestgelegenheden voor insecten, vogels en vleermuizen. Zie ook
maatregelen onder A2 , nummer 4,5 en 6.
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C.3 Daken

1. Het is mogelijk om daken te maken waarop struiken en zelfs bomen kunnen groeien
(intensief dak). Dit soort daken vragen echter om flinke constructieve voorzieningen
en daarmee flinke financiële investeringen. Een plein op een parkeergarage of ander
type grondgebruik kan tot zo’n investering uitnodigen. Dit daktype kan bij nieuwbouw
overwogen worden bijvoorbeeld in combinatie met een daktuin.

2. De daken in het bosachtige landschapstype kunnen ook ten dienste staan van
dieren die in deze zone leven, bijvoorbeeld vogels en vleermuizen. Het dak kan worden
voorzien van nestkasten en vegetatie die de dieren kunnen gebruiken als onderkomen,
vindplaats voor nestmaterialen en foerageergebied.
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D. Natuur-inclusieve maatregelen: Water gebonden natuurwaarden

De waterlopen zijn de aderen van biodiversiteit door het LBSP. Het is een aanbeveling
van Werkgroep Groen en watergangen om de waterloop tussen oude stad en de Rijn te
verbinden. Dit betekent dat de waterlopen in het LBSP van oost naar west doorlopend
verbonden zijn. Zodoende wordt het mogelijk voor watergebonden planten en dieren
over dit hele gebied te migreren. Planten, dieren, voedsel, sporen, zaden etc. zullen
zich met een zekere gradiënt over deze hoofdverbinding verspreiden. De biodiversiteit
in sloten die op deze hoofdverbinding aangesloten zijn, profiteert hiervan. Deze
zijverbindingen zullen fungeren als kalme, bijna stromingsvrije gebieden die wellicht als
paai-, broed- en nestplaatsen worden gebruikt.
De biodiversiteitsmaatregelen specifiek voor deze zone hebben als doel om waterwegen
te verbinden en het creëren van waterrijke plaatsen die in principe niet gekoppeld zijn
aan de ‘blauwe’ hoofdverbinding. De eerste zal op niveau van het Hoogheemraadschap
moeten worden gecoördineerd. De laatste kan worden gerealiseerd door gebouw- en
gebiedseigenaren. Zie ook de maatregelen die door Werkgroep Groen en watergangen
worden geadviseerd.
Hieronder volgen de biodiversiteitsmaatregelen die specifiek het landschap
met watergebonden natuurwaarden helpen te ontwikkelen. De maatregelen zijn
onderverdeeld in:
•
•

Perceelinrichting
Waterretentie – daken

Perceelinrichting
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Waterretentie – daken
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D.1.

Perceelinrichting

Het gaat hier -zoals eerder aangegeven - om het volgende principe:
ontharden van het perceeloppervlak en opvang van regenwater. De
biodiversiteitsmaatregelen A1, 5, 6 en 7 dekken dit voor een belangrijk deel. Op een
aantal specifieke plaatsen adviseren we echter extra maatregelen. Deze plaatsen zijn in
figuur 4.3.2 aangegeven met het volgende symbool:

Het gaat om specifieke maatregelen waarmee regenwater kan worden opgevangen.
De oevers en de voorzieningen hebben flauwe hellingen en hebben een grasachtige
vegetatie. De bedoeling is dat deze plekken soms (bij overvloedige regenval) in
verbinding staan met de hoofdstructuur. Deze specifieke biodiversiteitmaatregelen zijn:

1. Het aanbrengen van wadi’s of
stimuleren van oevervegetatie.
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2. Opslag en afvoer kan middels
bovengrondse verzamelplekken (wadi’s).
De wadi’s bevatten echter alleen water
gedurende perioden van flinke neerslag.
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3. Het aanleggen van poelen (of draslanden). In plaats van wadi’s kunnen ook poelen
worden gerealiseerd. Poelen zijn dieper en bevatten doorgaans gedurende het hele jaar
water. Poelen zijn erg aantrekkelijk voor veel planten -en diersoorten. Poelen kunnen
zodanig worden uitgevoerd dat zij gedoseerd in verbinding staan met de aangrenzende
waterlopen. Dit zorgt voor een geïsoleerd water zonder vis, waar planten en vooral
dieren als salamanders baat bij hebben. Met name in de noordrand van het LBSP zijn
enkele plekken die zich uitstekend lenen voor aanleg van poelen. Voor het verbeteren
van de waterkwaliteit en de diversiteit in water is het zeer wenselijk dat deze kansen
worden benut.

4. Het aanbrengen van voorzieningen voor dieren die in deze waterige omgeving
leven. De amfibieën steen van Vivara is een voorbeeld.
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D.2 Waterretentie – dak

1. Het ontharden van het dakoppervlak. Een drainage laag (een soort
infiltratiesysteem vergelijkbaar met dat wat in de bodem kan worden aangebracht)
vergroot de capaciteit van opslag van regenwater. Dit wordt een waterretentie dak
genoemd. Op dit systeem kan een vegetatie dak worden aangebracht. Het waterretentie
dak heeft tevens goede thermisch isolerende eigenschappen. De waterretentie vraagt
om weinig tot geen onderhoud. Bij bestaande bouw en vroeg in het ontwerpproces
bij nieuwbouw moet rekening gehouden met het extra gewicht. Constructieve
voorzieningen zullen door een constructeur moeten worden berekend. Zie http://
polderdak.nl/wp-content/uploads/2016/10/Polderdak-informatie.pdf
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Extra bijschrift (achtergrondinformatie) bij gebruikte foto’s in deze paragraaf
A1 Perceel
1. 			
Grond terugbrengen naar oorspronkelijk landschap
2. 			
Geen pesticiden gebruiken
3. links		
Laat stukken bodem onbedekt voor vogels (mussen)
3. rechts
Laat stukken bodem onbedekt voor insecten
4. 			
Open stoeptegels voor spontane begroeiing van “Gewildgroei”
5. 			
Ontharden van het perceeloppervlak (TTE infiltratiebestrating + Directgroen)
6. 			
Het aanbrengen van ondergrondse infiltratiesystemen
7. links 		
Het ontharden van het perceeloppervlak (Easygravel splitplaten)
7. rechts		
Bodeminfiltratie: Het ontharden van het perceeloppervlak. Beloopbare vormvaste grindtegels
			(Grindepoxy platen)
8. 			
Gefaseerd maaien als integraal maaibeleid (afbeelding is een voorbeeld van sinusbeheer)
9. 			
Spontane vegetatie op braakliggend terrein als bron van biodiversiteit
10. 			
Gebruik van snoeihout voor omheiningen
11. links		
Inzaaien van inheemse grassen en bloemdragende planten: bijenlinten
11. rechts
Inzaaien van inheemse grassen en bloemdragende planten: idylls
12. links 		
Insectenhotel (Aveve, België)
12. rechts
Insectenhotel (Pierrette)
13. 			
Faunapassage (Ravon)
14. 			
Paddentrap (Aquaflow)
15. 			
Plan GROENE SAMENHANG (Green Living Spaces Birmingham)
16. 			
Groende corridors
17. links		
Voorbeeld van geluidswal (Eemhaven) met los puin (lokaal vergaard) waarin dieren beschutting
			
kunnen vinden en planten kunnen groeien.
17. rechts
Griftparkmuur, Utrecht
18. links		
Hagen bestaande uit verschillende soorten planten (gemengde hagen)
18. rechts
Gebruik van wilde duinbeplanting (Den Haag)
19. links		
Parkeren in het groen (Groenblauwe netwerken)
19. rechts
Aarden wallen, Amerongen
A2 Gevels
1. 			
2. l. boven
2. r. boven
2. l. onder
2. r. onder
3. links 		
3. rechts
4. links 		
4. rechts
5. l. boven
5. r. boven
5. l. onder
5. r. onder
6. l. boven
6. r. boven
6. l.onder
6. r. onder

Klimop met groeibegeleiding. IJburg, Marc Koehler
Klimplanten met groeibegeleiding (vanaf de 1e verdieping) Swiss Re, Hadi Teherani, München
Planten met groeìbegeleiding (EDEN BIO, Edouard Francois, Parijs)
Klimplanten met groeibegeleiding (High tech campus Eindhoven)
Klimplanten met voorzieningen (Wereld van Theater, LKSVDD, Emmen
Modulaire opbouw (Herzog & Meuron, Madrid)
Moudlaire opbouw (Nike (BE), LivePanel (Mobilane))
Beebrick (greenandblue.co.uk )
Bijensteen (Vivara Pro)
Nesttegels (klei) WNF - Rau architecten
Neststeen vv geveltegel (Belastingkantoor Enschede)
Vogelvoorzieningen Animal wall (Gitta Gschwendtner)
Gierzwaluw (Waveka inbouwkast (nr 25)
Inbouw vleermuizenkast (Vivara)
Inbouw vleermuiskast (Koninklijke Tichelaar Makkum)
Opbouw vleermuiskast (Vivara)
Vleermuisvriendelijk bouwen. (Zoogdiervereniging, Erik Korsten)

A3 Daken
1. 			
2. links 		
2. rechts
3. l. boven
3. r. boven
3. l. onder
4. 			
5. 			

Extensief dak. Bruin dak (Brown roof)
Eenvoudig intensief, Zaaimengsel met bloemdragende planten
Energiedak, Dubbeldoeldak architectura.be
Groendak met terras
Daktuinen New York
Dakpark, High Line, New York
Het groene vogeldak (Vogelbescherming.nl en Vivara pro)
Vogelvide (Monier)
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B1 Perceel
1. 			
2. 			
3 / 4. Links
3 / 4. Rechts

Groen omkaderde parkeerplaatsen
Afrastering (Levende heg, gallery.nen.gov.uk)
NIOO Wageningen, Claus & Kaan architecten
High Tech Campus, Eindhoven

B2 Gevels
1. 			
2. 			
3. 			
4. l. boven
4. r. boven
4. l. midden
4. r. midden
4. l. onder
4. r. onder

Modulaire opbouw (Plantdesign.be)
Modulaire opbouw - losstaande gevel (Dutchgreenroof.nl)
Modulaire opbouw – potvormige holtes (Kraaijvanger architects, Stadskantoor Venlo)
Flower Tower, Edouard Francois
Vo Trong Nghia architects, Vietnam
Vertical forest, Stefano Boeri architetti, Milaan
RAINCHAIN, Japan
Patio. MIA Design Studio, Vietnam
Medina, Hangende tuinen, Eindhoven

B3 Daken
1. 			
Extensief dak. met ingezaaide wilde bloemen mengsels cruyd-hoeck.nl
2. 			Grasdak
3. 			Kruidendak
C1 Perceel
1. 			
Lokaal opslaan van snoeihout
2. 			Bladerhopen
3. 			
Diversiteit in bomen
4. 			-		
5. 			
Vleermuizentoren, The Cloud Collective
6. 			
Vleermuis vriendelijke verlichting, http://www.innolumis.com
C2 Gevels
1. links 		
1. rechts
2. boven
2. l. midden
2. r. midden
2. l. onder
2. r. onder

Klimop zonder groeibegeleiding. Wilde wingerd
Klimop zonder groeibegeleiding. Hedera helix
Brede School Fiep Westendorp, Amsterdam, Paul de Ruiter architecten.
Groeibegeleiding.
Groeibegeleiding. Atelier dupont, Frankrijk
Groeibegeleiding. Robert & Jessica Barker, Londen
Inspiratie groeibegeleiding Christian Wassmann, Miami

C3 Daken
1. 			
2. links 		
2. rechts

Intensief dak, BP Rotterdam, Group A architecten
Het groene dak vlinders en bijen, Vlinderstichting en Vivara pro
Groendak voorzien van veel bloemdragende planten

D1 Perceelinrichting
1. 			
Perceel met oever aan waterloop.
2. 			
Wadi’s. Dit is een voorbeeld van wadi die begroeid is met verschillende soorten moeras- en
			oeverplanten.
3. links 		
Habitat amfibieën, Ravon
3. rechts
Poelen
4. links
Amfibieën steen (Vivara Pro)
4. rechts
Amfibieën steen (Vivara Pro)
D2 Waterretentie dak
1. links 		
Waterretentie op dak (Nophadrain)
1. rechts
Dakpoel (polderdak.nl)
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4.5

Voorbeelden werken met de handleiding
In dit hoofdstuk worden voorbeelden gegeven in LBSP om te laten zien hoe maatregelen
kunnen worden toegepast.

Voorbeeld 1. Baseclear B.V.

Locatie: Het gebouw van het bedrijf Baseclear B.V. ligt op de hoek van de Sylviusweg en
de Wassenaarseweg in het noorden van het LBSP.
De stappen volgens de handleiding Biodiversiteit LBSP (zie hoofdstuk 2) leidt tot het
volgende resultaat:
1. Bepalen van de landschappelijk zone:
▫▫ Baseclear ligt in het LBSP, in het stedelijk gebied.
▫▫ Tevens in een grasachtig landschapstype.
▫▫ Aan de oostzijde grenst Baseclear aan een waterloop.
▫▫ Aan de oostzijde grenst het perceel aan een donkergroene stippellijn.
2. Zoek de natuur-inclusieve maatregelen in de paragraaf 4.3:
Van toepassing zijn de volgende natuur-inclusieve maatregelen:
▫▫ Natuur-inclusieve maatregelen: Algemeen (overal toepasbaar).
▫▫ Natuur-inclusieve maatregelen: Grasachtig landschap.
▫▫ Natuur-inclusieve maatregelen: Water gebonden natuurwaarden
▫▫ Natuur-inclusieve maatregelen: Bosachtig landschap.
▫▫ Uitwerking (voorbeeld): maatregel C.1.3
Aanplant van specifieke (inheemse) bomen. Bomen kunnen een ecologische verbinding
vormen tussen de versnipperde gebieden.
3. Kies in principe eerst voor vegetatie-gerichte voorzieningen en daarna voor 			
voorzieningen voor dieren.
4. Ga na of het perceel of het gebouw geschikt is / mogelijkheden heeft om deze 		
natuur-inclusieve maatregelen te realiseren.
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Voorbeeld 2. Janssen Biologics

Locatie: Een gebouw van Janssen Biologics ligt in het westelijk deel van het LBSP, aan
de Einsteinweg, ten oosten van de A44.
De stappen volgens de handleiding Biodiversiteit LBSP leidt tot het volgende resultaat:
1. Bepalen van de landschappelijk zone:
▫▫ Janssen Biologics ligt in het LBSP, in stedelijk gebied.
▫▫ Aan de oostkant grenst het aan een grasachtig landschapstype
▫▫ Het gebied is donkergroen gearceerd.
2. Zoek de natuur-inclusieve maatregelen in de hoofdstuk 3:
Van toepassing zijn de volgende natuur-inclusieve maatregelen:
▫▫ Natuur-inclusieve maatregelen: Algemeen (overal toepasbaar).
▫▫ Natuur-inclusieve maatregelen: Grasachtig landschap.
▫▫ Natuur-inclusieve maatregelen: Bosachtig landschap.
▫▫ Uitwerking (voorbeeld) maatregel C.1.4
Voorzieningen die nodig zijn voor reconstructie van het bosachtig karakter van dit gebied
binnen de kaders van het masterplan.
3. Kies in principe eerst voor vegetatie-gerichte voorzieningen en daarna voor 			
voorzieningen voor dieren.
4. Ga na of het perceel of het gebouw geschikt is / mogelijkheden heeft om deze 		
natuur-inclusieve maatregelen te realiseren.
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Voorbeeld 3. De oude sportvelden

Locatie: De voormalige sportvelden liggen in een gebied aan de Einsteinweg en
Plesmanlaan in het zuiden van het LBSP. Het gebied zal in de toekomst worden
ontwikkeld. Er zullen meerdere gebouwen worden gerealiseerd.
De stappen volgens de handleiding Biodiversiteit LBSP leidt tot het volgende resultaat:
1. Bepalen van de landschappelijk zone:
▫▫ De sportvelden liggen in het LBSP, in stedelijk gebied.
▫▫ Aan de oostkant grenst het aan een grasachtig landschapstype
▫▫ Aan de zuidkant is het gebied donkergroen gearceerd.
2. Zoek de natuur-inclusieve maatregelen in de hoofdstuk 3:
Van toepassing zijn de volgende natuur-inclusieve maatregelen:
▫▫ Natuur-inclusieve maatregelen: Algemeen (overal toepasbaar).
▫▫ Natuur-inclusieve maatregelen: Grasachtig landschap.
▫▫ Natuur-inclusieve maatregelen: Bosachtig landschap.
▫▫ Uitwerking (voorbeeld) maatregel C.1.4
Voorzieningen die nodig zijn voor reconstructie van het bosachtig karakter van dit gebied
binnen de kaders van het masterplan.
3. Kies in principe eerst voor vegetatie-gerichte voorzieningen en daarna voor 			
voorzieningen voor dieren.
4. Ga na of het perceel of het gebouw geschikt is / mogelijkheden heeft om deze 		
natuur-inclusieve maatregelen te realiseren.
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4.6

Conclusie
De Werkgroep Natuur-inclusief bouwen is ontstaan vanuit de wens om niet alleen
biodiverse maatregelen voor publieke maar ook voor private gronden op te stellen. Het
LBSP kent veel verschillende terrein- en vastgoedeigenaren. In de Werkgroep hebben
daarom CEO’s van de verschillende bedrijven uit het LBSP deelgenomen. Dit hoofdstuk
biedt een handreiking en inspiratie voor toekomstige terrein- en vastgoedeigenaren in
het LBSP. Hoe groter de samenwerking is tussen deze partijen, des te meer kans van
slagen hebben de biodiverse maatregelen.

In dit hoofdstuk stond de volgende vraag centraal:
Welke maatregelen dragen bij aan natuur-inclusief bouwen?
Dat komt neer op het stellen van de vraag: wat kunnen wij als bedrijf doen, welke
maatregelen kunnen wij nemen om de biodiversiteit te bevorderen in, op of aan ons
gebouw?
Het rapport biedt een heel pakket aan biodiversiteitsmaatregelen die ingrijpen
op het perceel, de gevel, het dak en onderlinge samenhang tussen deze drie. De
handleiding kan worden gebruikt om maatregelen toe te passen op de oorspronkelijke
landschappelijke zones.
De biodiversiteitsmaatregelen - met bijhorende kosten - kunnen grofweg in 3 groepen
worden onderverdeeld. Deze maatregelen gelden zowel voor bestaande als voor nieuwe
gebouwen. Bouwkundige voorzieningen zijn goedkoper bij nieuwbouw. Relevante
informatie kan bij een adviseur worden ingewonnen. De 3 groepen maatregelen zijn:
1. Op perceelsniveau losse standaardproducten, zoals een vleermuiskast of
insectenhotel. De kosten liggen tussen de 100 en 750 euro.
2. Bouwkundige voorzieningen: groene daken. De kosten voor het aanbrengen
liggen tussen de 50 en 70 euro per m2. Dit is exclusief de kosten voor constructieve
voorzieningen en onderhoud.
3. Bouwkundige voorzieningen: groene gevels. Er zijn verschillende soorten groene
gevels. De kosten voor het aanbrengen lopen ook sterk uiteen. Grofweg liggen de
kosten tussen de 600 en 800 euro per m2. Dit omvat de groeibegeleiding wat een
architectonisch onderdeel van het gebouw kan uitmaken. Niet-grond gebonden groene
gevels vragen om extra en langdurige aandacht en onderhoud.
Naast deze maatregelen is het belangrijk om tijdens lopend beheer rekening te houden
met:
• Gefaseerd maaibeheer
• Gebruik van snoeihout voor takkenrillen
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Tot slot:
Alle beschreven biodiversiteitmaatregelen komen voort uit een paar basisprincipes. Dat
zijn:
1. Houd aandacht voor het huidige / voormalige landschapstype van uw perceel.
Ontwikkel en versterk dit landschapstype.
2. Werk mee aan een integraal maaibeleid dat zowel publieke als private gronden
omvat.
3. Vermijd onnodige verlichting aan en in gebouwen.
4. Denk aan het ‘ontharden’ van het perceeloppervlak, inclusief het oppervlak van
het dak van uw gebouw. Ontharding zorgt voor een betere bufferende werking van
hemelwater, wat bijdraagt aan klimaatbestendigheid van het perceel. Tevens biedt het
betere vestigingsplaatsen voor planten en dieren. Daarnaast bieden ‘ontharde’ daken
(i.e. groene daken) ook nog eens betere thermisch isolerende eigenschappen.
5. Biodiversiteit is niet slechts een lijst met soorten. Planten en dieren leven in een
ecologische systeem waarin sterke afhankelijke onderlinge relaties zijn. De opvallende
grote soorten staan op een brede basis van een grote groep soorten die een stuk
kleiner en onopvallender zijn. Dus met een aantal (simpele) maatregelen helpen we de
biodiversiteit enorm vooruit.
6. Met meer biodiversiteit dragen we meteen ook bij aan het tegengaan van hittestress,
het tegengaan van wateroverlast en een gezonde werk- en leefomgeving.
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5.

Relatie bedrijfsvoering en biodiversiteit

5.1

Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over de relatie tussen een (toenemende) biodiversiteit en het
bedrijfsleven, met name bedrijven en instellingen gericht op lifesciences en gezondheid
(de focus van het Bio Science Park). Deze relatie is bestudeerd. Daarbij is enerzijds
gekeken naar de risico’s die ontstaan voor bedrijven en kennisinstellingen, maar ook
naar mogelijk positieve effecten.
De besmetting van clean rooms door organismen is een zeer serieus onderwerp omdat
de luchtzuiverheid een eerste voorwaarde vormt voor het functioneren van clean rooms
in bedrijven, kennisinstellingen en ziekenhuizen. Cleanrooms worden bijvoorbeeld
gebruikt voor het opereren van patiënten, voor het prepareren van geneesmiddelen
voor directe toediening, voor het manipuleren van cellijnen en voor het produceren van
geneesmiddelen in voorraad. Het is evident dat een aantasting van de luchtkwaliteit
ernstige consequenties kan hebben. Er moet daarbij onder andere gedacht worden aan
organismen als insecten die micro-organismen bij zich kunnen dragen.

5.2

Besmettingen van clean rooms als risico van toenemende
biodiversiteit
Uit de praktijk is gebleken dat de meeste besmettingen van clean rooms van binnenuit
de gebouwen zelf komen, bijvoorbeeld vanuit de garderobe of een restaurant. Dat
geldt met name voor antropofiele organismen zoals mijten, stofluizen, kakkerlakken of
zilvervisjes. Dat neemt niet weg dat ook met een zekere regelmaat besmettingen van
buiten het gebouw in de niet-geclassificeerde lucht in de gebouwen worden vastgesteld.
Het gaat dan vrijwel altijd om organismen die zich actief kunnen voortbewegen en in
het gebouw binnenkomen, zoals muizen, mieren, wespen, vliegen, tripsen en luizen.
Die komen veelal mee bij het opengaan van de buitenste barrière. Ook werknemers
kunnen bijvoorbeeld via hun kleding of haar onbedoeld organismen meenemen. Al deze
binnenkomende organismen kunnen een besmetting van cleanrooms tot gevolg hebben.
Het risico bestaat dat bij een toenemende biodiversiteit meer insecten of andere
actief bewegende kleine dieren in de omgeving zullen gaan voorkomen die de
besmettingsdruk kunnen verhogen.

5.3

Bestaande maatregelen ter voorkoming van besmettingen
Er zijn vele voorschriften om besmettingen van cleanrooms te voorkomen. Deze
voorschriften hangen af van de standaarden waaraan het betreffende productieproces
moet voldoen. Om besmettingen tegen te gaan hebben de clean rooms altijd een
drukverschil ten opzichte van de buitenlucht om daarmee het binnenkomen of
ontsnappen van organismen tegen te gaan. Personen die werkzaam zijn in clean
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rooms dragen gesteriliseerde kleding. Tevens vindt een voortdurende meting van de
concentratie van deeltjes in de lucht in de opeenvolgende ruimten van de cleanrooms
plaats. Blijkt de concentratie van het aanwezige aantal deeltjes boven een vastgestelde
grenswaarde te komen, dan worden de lopende processen stilgezet en wordt de bron
opgespoord. Verder vinden ook externe controles van de bedrijfsgebouwen plaats door
gespecialiseerde bedrijven als Rentokil en Attack.
Dankzij het volgen van alle voorschriften kan worden vastgesteld dat de risico’s op
besmetting van productieruimten en cleanrooms in de bedrijven en kennisinstellingen
binnen het hele Leiden Bio Science Park op dit moment onder controle zijn.

5.4

Schade als gevolg van besmettingen
Zoals gezegd treden een enkele keer toch besmettingen van de cleanrooms op die zeer
grote schade kunnen veroorzaken. Over de frequentie daarvan zijn geen gegevens
publiek beschikbaar omdat het daarbij om vertrouwelijke gegevens van de bedrijven
gaat. Op verzoek hebben enkele bedrijven hierover enkele gegevens gedeeld met
de Werkgroep. De omvang van de schade als gevolg van een besmetting kan sterk
variëren. Die hangt bijvoorbeeld af van de kosten van de voorbereiding van de batch
die in productie is en waarvan het productieproces bij een besmetting moet worden
afgebroken. De kosten ten gevolge van een enkele besmetting kunnen variëren van
tienduizenden tot enkele tientallen miljoenen euro’s. Als een besmetting niet tijdig of
volledig wordt onderkend speelt er ook een risico voor de uiteindelijke gebruiker, de
patiënt.

5.5

Ervaringen elders bij toenemende biodiversiteit
Er bestaat ruime ervaring met beheer van bedrijfsterreinen dat gericht is op
een verhoging van biodiversiteit. Succesvolle voorbeelden daarvan vormen het
bedrijfsterrein van Heineken in de Grote Polder in Zoeterwoude en dat van Philips
Medical Systems in Best. In die gevallen is er echter geen specifieke aandacht
aan risico’s voor de besmetting van cleanrooms besteed; de ervaringen bij die
bedrijfsterreinen kunnen daarmee niet leidend zijn voor de situatie in het Leiden Bio
Science Park. Ook op de campus van Wageningen UR wordt al een aantal jaren
aandacht besteed aan het vergroten van de biodiversiteit met soortenrijke vegetaties
en watergangen. Ook bij die inrichting wordt niet specifiek rekening gehouden met
verhoogde aantallen insecten of andere organismen, maar voor gebouwen en safety
labs zijn wel de gebruikelijke hygiëne maatregelen van toepassing. Ook hier is niet
bekend wat de toenemende biodiversiteit betekent voor de risico’s van besmetting
van cleanrooms. De Werkgroep kan daarmee geen conclusies trekken op basis van
bestaande situaties.
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5.6

Risico’s door biodiversiteit - een ecologisch gezichtspunt
De vraag is nu of als gevolg van een toename van de biodiversiteit in het LBSP er
een verhoogde kans op besmetting van cleanrooms te verwachten is. Zullen er meer
knaagdieren of insecten het gebouw binnendringen en daarmee de kans op een
besmetting vergroten? Naar dat risico is, voor zover ons bekend, geen onderzoek
gedaan. Een beoordeling daarvan zal daarom moeten worden gebaseerd op
vergelijkbare praktijkervaring en sciencebased redeneringen.
Een vanuit ecologisch gezichtspunt voor de hand liggende gedachte is dat bij
toenemende biomassa van de vegetatie in een gebied een toename van de daarin
levende insecten en andere geleedpotigen zal optreden. Maar ook dat bij een
toenemende diversiteit van de vegetatie het aantal soorten insecten zal toenemen,
samengaand met een stabilisatie van de fluctuaties in de aantallen individuen van de
afzonderlijke soorten insecten.
De aantallen te verwachten soorten insecten zullen verder ook samenhangen met het
type vegetatie en met het type beheer van watergangen en oevers. Een belangrijk punt
bij het verminderen van uitbraken is daarbij dat gestreefd wordt naar meer voedselarme
situaties. Die worden immers gekenmerkt door een grotere soortenrijkdom van planten
en insecten en lagere aantallen.
Kort samengevat kan dus worden gesteld:
• voedselrijk -> grote biomassa -> weinig soorten insecten in grote aantallen ->
grotere kans op uitbraken
• en omgekeerd: voedselarm -> lage biomassa -> veel soorten insecten in lage
aantallen -> geringere kans op uitbraken.
Een beheer dat gericht is op meer biodiversiteit zal daarmee naar verwachting de kans
op uitbraken van insecten verminderen. Er is op voorhand weinig te zeggen over welke
soorten in aantallen zullen toenemen.
Naar het bovenstaande is met name onderzoek gedaan in landbouwgebieden Er
zijn daarvan ook diverse goed gedocumenteerde voorbeelden beschikbaar. Bij meer
nauwkeurige beschouwing van de recente literatuur op het gebied van de biologische
bestrijding blijkt echter dat de situatie niet zwart-wit is. Ook in biodiversiteitrijke gebieden
kan nog steeds af en toe, onvoorspelbaar, een uitbraak van een plaaginsect optreden. Er
is geen reden om aan te nemen dat dat in stedelijke gebieden anders zou zijn. Er is dus
eerder sprake van een regel dan van een wetmatigheid. Dit zal ook kunnen gelden voor
een relatief dicht bebouwd bedrijfsterrein als het LBSP.

5.7

Beheersbaarheid van risico’s van toenemende biodiversiteit
Het bovenstaande betekent echter niet dat een toename van de biodiversiteit tot
onbeheersbare risico’s zou moeten leiden. Een eerste opmerking hierbij betreft een
vergelijking met de risico’s die uitgaan vanuit andere bronnen. Biodiversiteit is niet de
enige factor die mogelijke besmettingsrisico’s met zich meebrengt. Belangrijke andere
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risicodragende factoren zijn vooral de nabijheid van bronnen zoals dierenhuisvesting,
afvalcontainers en stilstaand water. Soorten uit dat type bronnen worden ook vaker
geassocieerd met inpandige problemen.
Een tweede overweging betreft het gegeven dat een besmetting van cleanrooms
tot de ingecalculeerde risico’s van een bedrijf behoort. Het gaat om een risico dat
vanzelfsprekend zoveel als mogelijk moet worden beperkt, maar dat niet volledig
kan worden uitgesloten. De interne procedures, de technische installaties en de
omgevingscontrole zijn in principe afdoende, want daarvoor is het systeem van
risicobeheersing opgezet. Derhalve wordt de besmetting van cleanrooms door de
Werkgroep beschouwd als een beheersbaar risico. Wel kan een toename van het aantal
insecten leiden tot aanscherpen van deze procedures en aanpassing van de technische
installaties, en zal dan leiden tot kostenverhoging.
Een derde punt van overweging betreft het feit dat een toename van de biodiversiteit in
het LBSP ook voordelen voor het bedrijfsleven met zich mee kan brengen. Enerzijds als
gevolg van een verbetering van het leefklimaat voor het personeel van de bestaande
bedrijven, en anderzijds door een verbetering van het vestigingsklimaat voor nieuwe
bedrijven. Bedrijven met cleanrooms zullen dit laatste voordeel echter mogelijk anders
beoordelen, althans wanneer de toename van biodiversiteit samen blijkt te gaan met een
toename van het aantal insecten.
Dit overziende vormt een toename van de biodiversiteit in het LBSP een beheersbaar
risico voor de bedrijfsvoering. Er zijn naar het oordeel van de Werkgroep dan ook geen
principiële bezwaren tegen een bevordering van de biodiversiteit in het park mits aan
een aantal voorwaarden wordt voldaan zoals hierna wordt beschreven.

5.8

Voorwaarden waaraan moet worden voldaan bij toenemende
biodiversiteit
Een eerste voorwaarde is dat de risico’s niet moeten worden opgezocht. Het ophangen
vaneen vleermuizenkast dicht bij een luchtinlaat is geen optie, hoe nuttig vleermuizen
ook zijn door het vangen van 300 – 1000 insecten per nacht. Net zo min als een
mierenrijk sedum-dak of broedende vogels op een grind-dak van een gebouw met
cleanrooms. De gevels moeten geen holten of overhangende elementen bevatten
en daarmee geen ruimte bieden voor spinnen en oorwormen. Kortom, een zaak van
gezond verstand. Verder houdt een strook grind van 1 m breed direct tegen de gevel
ratten, muizen en kruipende insecten tegen. Een ander punt is het aanlichten van gevels
en verlichting binnenpands. Insecten worden door lichten aangetrokken. De gevels
van de gebouwen met cleanrooms moeten daarom bij voorkeur niet ‘s nachts worden
verlicht. Ook is het uitzetten van verlichting in relatie tot biodiversiteit de belangrijkste
maatregel die bedrijven zelf kunnen nemen. Hygiëne binnen de gebouwen voorkomt
verder eventuele vermenigvuldiging van organismen die toevallig binnen komen (denk
aan stofluizen en mijten).
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De tweede voorwaarde betreft de terreininrichting en het onderhoud door de beheerder
van het LBSP als geheel. Een aandachtspunt is daarbij de plantenkeuze in de
vijfmeterzone rondom de bedrijven. Belangrijk is verder dat er geen hoge bomen vlak
bij de ingang van gebouwen met cleanrooms worden geplant, waarin grote aantallen
vogels kunnen neerstrijken. Wanneer het om openbare grond gaat moet de gemeente
daar bij beplanting rekening mee houden. Verder gaat de voorkeur uit naar stromend
water boven stilstaand water in de omgeving van de gebouwen om uitbraken van
muggenplagen te voorkomen.
Een derde voorwaarde is dat zowel buiten als binnen de gebouwen monitoring plaats
vindt van insecten en andere dieren die besmettingsrisico’s met zich meebrengen.
Onder verantwoordelijkheid van de gemeente zullen brede inventarisaties van flora
en fauna plaats vinden in de nulsituatie, na 5 jaar en na 10 jaar. Dit zijn inventarisaties
naar kwaliteit, gericht op diversiteit en minder naar aantallen per soort (toename).
Hieruit kan beperkt een beeld ontstaan in hoeverre het project tot een toename van
de insecten heeft geleid. Belangrijker voor het onderhavige doel is echter monitoring
van ongewenste soorten binnen de gebouwen of op de bedrijfserven; dit is, zoals nu
ook al het geval is, een verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf. Tenslotte is er de
wetenschappelijke vraagstelling of ten gevolge van de bevordering van biodiversiteit
in het buitengebied ook een toename van insecten binnen de bedrijfsgebouwen op
zal treden. Daartoe is het belangrijk dat de monitoring buiten en binnen de gebouwen
op elkaar zal zijn afgestemd. Indien nodig, zal dergelijk onderzoek de basis kunnen
versterken voor een adequate beheersing van de risico’s.
Tenslotte is het van groot belang dat een bedrijf bij een gebleken extra risico zelfstandig,
zoals ook nu het geval is, zonder verdere procedures, kan blijven ingrijpen binnen de
erfgrens van het pand. Dit is voorwaardelijk voor enige aanpassing in deze directe
omgeving. Zoals in de voetnoot bij de inleiding al werd genoemd blijft de bestaande
regelgeving wel van kracht. Het verdient daarom de voorkeur dat geen opgaande
begroeiing dicht bij de deur van gebouwen met clean rooms zal worden aangebracht.
Op eigen terrein kan de eigenaar altijd zonder verdere beperkingen ingrijpen.

5.9

Conclusie
De hoofdvraag voor dit hoofdstuk is:
Wat is de samenhang tussen de bedrijfsvoering in het LBSP en biodiversiteit?
Geconcludeerd wordt dat besmetting van cleanrooms en overige steriele en schone
ruimten door insecten en andere kleine dieren die zich actief voortbewegen het
grootste risico vormt. Hoewel openbare gegevens niet voorhanden zijn hebben diverse
bedrijven en instellingen vertrouwelijk informatie gedeeld met de Werkgroep over huidig
besmettingsgevaar en getroffen maatregelen.
Hieruit heeft de Werkgroep de conclusie getrokken dat een toenemende biodiversiteit
geen onbeheersbaar risico vormt. Wel meent de Werkgroep dat het verstandig is om
te (blijven) monitoren of de toenemende biodiversiteit inderdaad niet tot toenemende
risico’s leidt. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de grondeigenaren: op

Biodivers Leiden Bio Science Park, adviesrapport

123

bedrijfsterreinen of binnen de gebouwen bij de grondeigenaren, op het openbare gebied
bij de gemeente. Verder geven bedrijven aan dat maatregelen gericht op toename van
biodiversiteit niet moeten leiden tot toename van vergunningen, procedures en andere
bureaucratie. Ook menen deze bedrijven dat eventuele extra kosten voor maatregelen
gericht op toename van biodiversiteit in principe niet ten laste mogen komen van
deze bedrijven. Beide meningen van de bedrijven zijn, volgens de Werkgroep,
redelijk. Als positief effect worden door aanwezige bedrijven en andere instellingen
de maatschappelijke en ecologische effecten genoemd: de omgeving kan niet alleen
ecologisch diverser en aantrekkelijker worden, maar dit kan ook een positief effect
hebben op de werknemers die het wellicht aangenaam vinden om in een mooie en
gevarieerde omgeving te werken. Ook kan de omgeving hierdoor aantrekkelijker worden
voor andere bedrijven om zich hier te vestigen. Bevordering van biodiversiteit op de
bedrijfsterreinen zal op vrijwillige basis geschieden.
Kortom, de Werkgroep concludeert dat er geen overwegende bezwaren zijn om
maatregelen te treffen die moeten leiden tot een toenemende biodiversiteit, mits deze
maatregelen niet leiden tot extra kosten voor verplichte maatregelen en tot bureaucratie
voor de bedrijven en mits bedrijven beargumenteerd maatregelen in de directe
omgeving terug kunnen nemen indien dit noodzakelijk blijkt.
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6.

Draagvlak en communicatie

6.1

Inleiding
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de deelvraag: Op welke wijze kan het draagvlak voor
uitvoering van deze maatregelen worden vergroot?
In dit hoofdstuk wordt beschreven waarom en hoe alle partijen op het park geïnformeerd
kunnen worden over het thema biodiversiteit. Daarnaast wordt beschreven hoe je aan
zou kunnen sturen op participatie. Enthousiasmeren speelt daar een belangrijke rol in.
Er wordt tevens geadviseerd over de vervolgstappen.
Een Biodivers Bio Science Park is niet iets dat de gemeente alleen voor elkaar kan
krijgen, daar heeft zij de bedrijven absoluut bij nodig. Onder andere omdat de gemeente
alleen bevoegd gezag heeft over haar eigen gronden. Een groot deel van de gronden en
bijbehorende panden zijn van overige grond- en terreineigenaren. Wil de biodiversiteit
slagen dan zullen ook deze kavels biodivers ingericht moeten worden.
Biodiversiteit of ecologische kwaliteit heeft voor sommige gebruikers wellicht een andere
uitstraling dan dat ze gewend zijn. Een bloemrijke berm, die extensief beheerd wordt ziet
er wellicht minder ’netjes’ uit dan ze zelf bedacht hadden. Het is belangrijk om het belang
hiervan te communiceren. Daarnaast kunnen bedrijven zelf belang hebben bij een
biodivers LBSP. Deze meerwaarde van biodiversiteit kan in de communicatie gebruikt
worden.
In paragraaf 6.5 en 6.6 van dit hoofdstuk wordt verder uitgewerkt hoe de organisatie van
de communicatie vormgegeven zou kunnen worden. Om het een zaak van allemaal te
maken zou overwogen kunnen worden een intentieverklaring op te stellen.

6.2

Communicatiestrategie

6.2.1

Biodiversiteit als integraal onderdeel van de marketing van het Leiden Bio
Science Park
De Werkgroep adviseert om biodiversiteit een structurele plek te geven in de
‘branding’ van het LBSP. Op dit moment is Leiden Marketing in opdracht van de
Ondernemersvereniging van het LBSP bezig met een ‘brandstory’ voor het LBSP
die een krachtige en eenduidige positionering van het LBSP beoogt, met daarin
verschillende aspecten van biodiversiteit op het LBSP. Dit maakt de boodschap over
biodiversiteit op het LBSP sterk en draagt bij aan het aanbrengen van samenhang met
de andere kernwaarden van het terrein. Ook draagt het op deze overkoepelende manier
bij aan het binden van de bedrijven op het terrein met het thema biodiversiteit. Het is een
thema dat heel goed past bij de bedrijven, kennisinstituten en organisaties op het terrein,
die voor een groot deel biomedisch van aard zijn of zich bezighouden met biomedische
life science, natuurwetenschappelijk onderzoek en onderwijs, of gezondheid.
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6.2.2

Ontwikkelen verhaallijn biodiversiteit met verbinding naar andere kernwaarden
‘branding’
Draagvlak voor Biodiversiteit op het LBSP vraagt om tijd en om inhoudelijke afstemming.
We hebben vanuit de Werkgroep hiervoor een aantal stappen in gedachten:

Stap 1: informeren
Allereerst willen we het begrip biodiversiteit met elkaar invulling geven. Wat verstaan
we eronder voor het LBSP, waarom is het belangrijk, wat kan je er zelf aan doen en
waarom, en hoe willen we hieraan met elkaar invulling geven en in welke mate? Hoe kun
je biodiversiteit inzetten voor klimaatadaptatie?
Stap 2: community building
Lading geven aan de omgeving. Het LBSP willen we graag presenteren als een leuke
omgeving om te verblijven. Samen geven we hier invulling aan. Biodiversiteit is een van
de kapstokken hiervoor.
Stap 3: invulling en handelingsperspectieven
Samen met de huidige en nieuwe grote organisaties die komen, invulling geven aan
biodiversiteit in het LBSP. Hier ligt nadrukkelijk een rol voor de Universiteit Leiden
bij de uitgifte van grond in erfpacht. Een park waarin je kunt inspannen, ontspannen
en ontdekken. Denk aan een belevingsroute, zaaidag van veldbloemen, etc. Het
is goed om dit aan beeldbepalende onderwerpen op het park te koppelen, bijv.
vitaliteit, vestigingsklimaat, leefbaarheid, beleefbaarheid, gezondheid, geneeskunde
en wetenschap. Zo maak je een verhaallijnen, ook met verbindingen naar andere
kernwaarden van de branding van het LBSP.
Verhaallijnen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:
• Beleefbaarheid en leefbaarheid
• Biodiversiteit en groene verbindingen (onderdeel Nationaal Park Hollands Duin)
• Vitaliteit en gezondheid
• Geneeskunde en wetenschap
Deze verhaallijnen zorgen ervoor dat communicatie over biodiversiteit op het LBSP
geen brij aan informatie wordt, maar dat er samenhang is in de communicatie, terwijl er
toch steeds over andere onderwerpen kan worden gecommuniceerd, en de verbanden
met de andere kernwaarden van het LBSP zichtbaar blijven. Naturalis wil hierbij als
kennispartner optreden.
6.2.3

Uitvoering als onderdeel van de marketing van het LBSP
Vanuit de gedachte van deze opzet, biodiversiteit als kernwaarde in de marketing van het
LBSP, is de meest logische keuze dat de uitvoering van de communicatie ook geschiedt
door één of meerdere relevante partijen van het LBSP, in samenwerking met de
gemeente Leiden als initiatiefnemer van het project Biodivers Leiden Bio Science Park.
De meest natuurlijke partijen hiervoor op het terrein zijn de Ondernemersvereniging,
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zoals gezegd als onderdeel van de marketing van het terrein, misschien ook de
gemeente Oegstgeest, de Universiteit Leiden die een groot deel van de grond bezit, en
Naturalis Biodiversity Center als kenniscentrum biodiversiteit en sterk in communicatie.
Naturalis heeft het thema Biodiversiteit in Nederland (de eigen achtertuin) als belangrijk
aandachtspunt, in dit geval is dat letterlijk voor Naturalis zélf het geval, en met de aanleg
van de toekomstige Biodiversiteits-evolutietuin is Naturalis een bedrijf dat zelf actief
wordt met biodiversiteit aanleggen op het LBSP. Deze partijen kunnen samen met
een aantal relevante bedrijven/organisaties op het terrein, een communicatienetwerk
vormen, dat zoveel mogelijk gebruik maakt van bestaande middelen binnen de
organisaties. In de uitvoering is samenwerken met andere bedrijven belangrijk, omdat
samenwerking bijdraagt aan draagvlak voor het thema biodiversiteit op het LBSP en bij
bedrijven zelf energie kan genereren om ook op eigen terrein of aan eigen gebouw tot
actie over te gaan. Om het een zaak van allemaal te maken, kan overwogen worden een
intentieverklaring te ondertekenen.

6.3

Boodschap
Communicatie draagt bij aan het aanbrengen van samenhang en positionering, en zorgt
ervoor dat er geen tegenstrijdige boodschappen worden verkondigd. Een herkenbare
communicatie met een heldere kernboodschap is daarvoor noodzakelijk. Een positieve
boodschap, die trots genereert bij de verschillende partijen op het terrein en die
enthousiasme creëert om erbij te willen horen, om de groene omgeving te verkennen en
om eraan bij te dragen.
De Werkgroep stelt als hoofdboodschap voor de communicatie voor:

Het Leiden Bio Science Park is een gewild en aantrekkelijk groen bedrijventerrein waar
het goed werken en toeven is en waar biodiversiteit en bedrijvigheid prima samengaan.
Sterker nog, de biodiversiteit versterkt de identiteit van het LBSP. De ondernemers
zetten biodiversiteit in om het terrein bestendig te maken voor de klimaatverandering:
groen zorgt voor koelte bij hittegolven, en groene- en retentiedaken bieden oplossingen
voor de wateroverlast. De beplanting zorgt dat fijnstof wordt afgevangen en geluid
wordt gedempt. De groene omgeving geeft de mensen die er werken creativiteit en
arbeidsproductiviteit.
Het is ook een gebied waar meer dieren en planten voorkomen dan je denkt; waar de
ambitie is dat er wel 50 soorten vogels broeden. Een gebied dat ook omwonenden weten
te waarderen vanwege de landschappelijke beleving en de bijzondere flora en fauna.
Een gebied dat tevens de groene verbinding vormt tussen het Singelpark in Leiden naar
de landgoederen en de duinen.
Biodiversiteit en bedrijvigheid kunnen elkaar prima versterken. De bedrijven/instellingen,
de Universiteit Leiden en de twee gemeenten werken samen aan een biodivers LBSP!

Biodivers Leiden Bio Science Park, adviesrapport

127

Uitdragen voordelen en kansen
De Werkgroep is van mening dat het om draagvlak te vergroten en meedoen van
ondernemers te bevorderen, belangrijk is om in de communicatie de meerwaarde van
een Biodivers Bio Science Park uit te dragen. In het groene kader hieronder staan ze in
het kort met daaronder een uitgebreid overzicht:

Biodiversiteit en bedrijvigheid gaan prima samen!
•
•
•
•
•
•

Een visitekaartje voor het bedrijf en het terrein
Groen kun je inzetten voor klimaatadaptatie
Onderzoek toont aan: minder ziekteverzuim en meer creativiteit en
arbeidsproductiviteit
Waardestijging grond en bedrijfspanden
Gezonder om in te leven en te werken met mooi groen netwerk en bijzondere flora
en fauna
Als bedrijf iets doen is niet moeilijk, en het loont!

Voor Ondernemers
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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Groen is gezond. Onderzoek heeft aangetoond dat een groene omgeving zorgt voor
minder ziekteverzuim en de creativiteit en de arbeidsproductiviteit verhoogt;
Groen geeft een locatie een verhaal en kan een onderscheidend element in de
marketingstrategie zijn;
Identiteit en uitstraling: een bedrijventerrein waar het prettig is om te verblijven,
verkoopt beter en is aantrekkelijker voor klanten;
Waardestijging van gebouwen: de aantrekkelijkheid van een bedrijventerrein heeft
een positieve invloed op de vastgoedwaarde op langere termijn en behoudt ook op
langere termijn zijn (vastgoed)waarde;
Klimaatadaptatie: groen zorgt voor koelte en wateropvang (ook vegetatiedaken)
Groene gevels en daken hebben een isolerende werking;
Beplanting zorgt het voor verminderen van geluidsoverlast en fijnstof,
natuurvriendelijke oevers voor waterzuivering;
Een groen bedrijventerrein kan bijdragen aan doelstellingen op het gebied van
duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen; het kan helpen het doel
van de gemeente Leiden en de Universiteit om het LBSP BREEAM-gecertificeerd
te krijgen helpen verwezenlijken, en het kan de Universiteit op de SustainaBULindex van Universiteiten en Hogescholen, van een derde naar tweede of eerste plek
helpen te komen!
Inspanningen op het gebied van biodiversiteit dragen bij aan de goodwill het
maatschappelijk draagvlak van de omgeving voor het Leiden Bio Science Park;
Investeren in groen en andere duurzame aspecten loont. Met relatief weinig extra
middelen kan een kwalitatief veel beter terrein aangeboden kan worden;
Biodiversiteit en klimaatadaptatie staan hoog op de agenda van verschillende
overheden. Hierdoor zijn er subsidiemogelijkheden voor inrichtingsmaatregelen;
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•

•

Een groen bedrijventerrein is prettig om te verblijven. Daarom zal een groen
bedrijventerrein meer mensen trekken, wat leidt tot een grotere sociale controle en
veiligheid;
Bedrijven zelf kunnen gemakkelijk bijdragen met bloemrijke borders, ijsvogelwanden
of vleermuis- of vogelnestkasten, ook met iets dat bij hun bedrijfsvoering past: zo
kan een bedrijf dat medicijnen maakt bijvoorbeeld medicinale kruiden in de border
zetten.

Voor bewoners en recreanten
•

•
•

•
•

6.4

Recreanten en omwonenden kunnen genieten van het LBSP als een aantrekkelijk
recreatielandschap, en het gebruiken als route naar omliggende parken of als route
vanuit de stad, via het Singelpark naar de landgoederenzone, het Nationaal Park
Hollands Duin en naar zee;
In het LBSP kun je ontdekken, ontspannen en je inspannen;
Biodiversiteit en beleving gaan heel goed samen, denk aan zichtbare en eenvoudig
aan te leggen of te organiseren dingen als een vogelkijkplek, struinpaadjes, een
sporttrail, bloemenplukveld, (geneeskrachtige) kruidentuin (Clusiustuin bijv.) vlinder-/
vogel-/bomen-/cultuurhistorierouteflyer met informatie, pickninickplek, vleermuizen/
planten/vogelexcursies, etc.;
Er is bijzondere natuur op het LBSP;
Groen is een belangrijk element in kwalitatief hoogwaardige buitenruimte. Het is een
kleine stap om dat groen niet slechts groen te laten zijn, maar ook natuurwaarde
te geven. Het LBSP biedt prachtige mogelijkheden met inrichting en beheer langs
infrastructuur en langs waterpartijen, en voor tijdelijke natuur op braakliggende
terreinen.

Karakteristieken van het terrein en doelgroepen
De karakteristieken zijn als volgt te beschrijven:
• Het terrein is in het totaal 110 ha groot;
• Het heeft ruim 8,5 miljoen gebruikers per jaar (zie tabel);
• Van de bedrijven is 60% gericht op lifescience (kantoren) en 40% op productie
(laboratoria, productieruimtes en opslag; cleanrooms zijn veelal onderdeel van de
eerste twee).

Gebruikers Leiden Bio Science Park

per jaar

bezoekers Naturalis

400.000

bezoekers Corpus

225.000

zorgklanten LUMC

250.000

4.000/dag studenten Universiteit Natuur- en wiskunde, dus 1 mj/j

1.000.000

9.000 Hogeschool, dus 2,25 mj/j

2.250.000

18.000 werknemers (6.000 LUMC, 6.000 Universiteit, 6.000 bedrijven)

4.500.000

TOTAAL PER JAAR

8.625.000
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De doelgroepen voor de communicatie en draagvlak zijn:
Interne doelgroepen – primair:
•
•
•
•
•
•

Nieuwe bedrijven
Bestaande bedrijven /organisaties op het terrein: Ondernemersvereniging, CEO’s,
afdelingen communicatie, werknemers
Betrokkenen gemeenten Leiden en Oegstgeest – ambtenaren en bestuurders
Groenbeheerders/aannemers groenbeheer terrein
Gebruikers van het terrein, inclusief studenten
Bewoners van het terrein, inclusief studenten

Interne doelgroepen – secundair:
•
•

Ondertekenaars Manifest en aanwezigen Scheltema’s informatie-avonden
Kern- en werkgroepleden project Biodivers Bio Science Park

Externe doelgroepen
•
•
•

Bezoekers van het terrein
Recreanten
Algemeen publiek

De communicatie richt zich vooral op de Interne doelgroepen, en daarbinnen zijn vooral
de nieuwe en bestaande ondernemers en hun medewerkers belangrijke doelgroepen.
Externe doelgroepen kunnen meeliften.

6.5

Manier van communiceren
De communicatie zal gericht zijn op: informeren, enthousiasmeren, betrekken en
activeren, en kan zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande communicatiemiddelen,
zoals de GaGoed-Campagne van de gemeente Leiden, de digitale nieuwsbrieven van
Naturalis, de bijeenkomsten die de Ondernemersvereniging toch al organiseert, etc.. De
type communicatie staat hieronder beschreven.
Informeren en enthousiasmeren (alle doelgroepen)
•
•
•
•
•

Informeren over het advies van de kerngroep Biodivers Bio Science Park;
Creëren van nature-awareness door informatie over nut en noodzaak van
biodiversiteit;
Uitleg over belang van biodiversiteit op het LBSP;
Informeren over aanwezige biodiversiteit op het LBSP;
Informeren over wat gemeenten en bedrijven/organisaties doen op het park om de
biodiversiteit te vergroten.

De Universiteit kan op de website van het LBSP tijdens de uitgifte van erfpacht sterk
bijdragen aan het uitdragen van de wens tot meer biodiversiteit.
Er kunnen voor sommige doelgroepen bezwaren kleven aan biodiversiteit. Het is
belangrijk om te laten zien dat het tot andere beelden kan leiden. Het is verstandig te
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laten weten dat de omgeving er soms ook ‘rommelig’ kan uitzien door biodivers beheer.
Ook moet duidelijk zijn dat de angst voor besmetting van clean rooms is onderzocht.

Betrekken en activeren (interne doelgroepen)
•

•
•
•

•
•

Laten zien wat bedrijven zelf kunnen doen, ook inzetten van biodiversiteit voor
klimaatadaptatie, via laagdrempelige, inspirerende voorbeelden (bijvoorbeeld via
een workshop (Hoogheemraadschap van Rijnland wil bijdragen hieraan);
idem voor groenbeheerders en aannemers (bijvoorbeeld via een workshop);
(Evt. idem voor bewoners, bijvoorbeeld via een markt);
Thema biodiversiteit aanhaken bij de reguliere overleggen die de
Ondernemersvereniging organiseert voor verschillende doelgroepen: CEO’s
(ontbijt), secretaresses , …. ;
Wie meedoet in het zonnetje zetten;
Medewerkers en bewoners betrekken via beleving (ontdekken, ontspannen en
inspannen (sport).

In bijlage 7 staan mogelijke communicatiemiddelen beschreven.

6.6

Gefaseerde opzet van de communicatie: initiëren, bewaken,
borgen
De nadrukkelijke aanbeveling vanuit de Werkgroep Draagvlak en communicatie aan de
gemeente is om:
• als initiatiefnemer van het project Biodivers Leiden Bio Science Park het goede
voorbeeld te geven in inrichting en beheer, en dit uit te dragen;
• het op zich te nemen om als eerste de stap te zetten om de resultaten van het
huidige project zichtbaar te maken bij bedrijven en instellingen op het terrein;
• een communicatienetwerk op te zetten om een vervolg te initiëren. Dit vervolg zou
als volgt gefaseerd vorm kunnen krijgen:

Fase 1: initiëren en bewaken
De gemeente start met het opzetten van een communicatienetwerk (i.i.g.
gemeente Leiden, wellicht ook Oegstgeest, de Ondernemersvereniging, Naturalis,
Universiteit) voor opstellen van een slim jaarprogramma. Met gebruikmaking van
bestaande middelen en het aanbod vanuit de Natuur- en milieuorganisaties (bijlage
6) kan dan begonnen worden met een gezamenlijke uitvoer van een eenvoudig
communicatieprogramma. In samenwerking met communicatie-afdelingen van
bedrijven/organisaties op het terrein, kunnen nieuws(brieven), activiteiten, etc. verder
uitgezet worden binnen hun eigen organisatie, en ook kunnen ze gestimuleerd worden
bij te dragen aan activiteiten. De gemeente Leiden kan het proces bewaken.
Om het een zaak van allemaal te maken stelt het communicatienetwerk op initiatief
van gemeente Leiden met relevante partijen een intentieverklaring op, waarin fase 2
voorbereid kan worden.
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Fase 2: borgen
Vervolgens kan allereerst met de Ondernemersvereniging gekeken worden hoe
financiering voor communicatie (middelen en bemensing) gevonden kan worden en
hoe en hoeveel zij vanuit de marketing van het LBSP eraan bij kunnen dragen. Via
de komst van het EMA (European Medicines Agency) naar Amsterdam komen er
wellicht ook mogelijkheden. Er is namelijk een taskforce in oprichting (informatie via
Ruud Santing) waarin ook Leiden Marketing (Lucien Geelhoed) en het bestuur van de
Ondernemersvereniging vertegenwoordigd zijn (Kees van Oosten). Beiden hebben
meegedacht in de Werkgroep Draagvlak en communicatie Biodivers Bio Science
Park. Deze taskforce heeft tot doel de komst van de EMA en verbonden partijen naar
Leiden te bevorderen. Deze taskforce heeft een budget en beschikt over alle middelen
van communicatie. Het advies van de Werkgroep is om de taskforce te vragen de
communicatie over biodiversiteit hierin op te nemen, en informatie via hun kanalen te
verspreiden en via het netwerk Communicatie verder te brengen.
Daarnaast kan er ook gekeken worden of er bij andere partners (netwerk communicatie,
partners intentieverklaring) nog mogelijkheden zijn voor financiering/bemensing.
Dit moet nog verder uitgewerkt worden.

6.7

Conclusie
De centrale vraag voor dit hoofdstuk is: Op welke wijze kan het draagvlak voor
uitvoering van biodiversiteit maatregelen worden vergroot?
Voor het gebied is een hoofdboodschap geformuleerd, waar partijen zich in kunnen
vinden. Het is een aanbeveling om deze boodschap toe te passen bij interne en externe
communicatie. De hoofdboodschap benoemt de kwaliteiten van het LBSP en de waarde
van biodiversiteit daarin. De uitsmijter van de hoofdboodschap is:
Biodiversiteit en bedrijvigheid kunnen elkaar prima versterken. De bedrijven/instellingen,
de Universiteit Leiden en de twee gemeenten werken samen aan een Biodivers Leiden
Bio Science Park!
Communicatie over biodiversiteit is van groot belang, zowel voor draagvlak onder de
bedrijven als voor de marketing van het LBSP. De Ondernemersvereniging heeft Leiden
Marketing opdracht gegeven voor de marketing van het LBSP. Er is een ‘brandstory’,
ook wel een verhalenlijn genoemd, met verschillende kernwaarden in de maak. Deze
brandstory, beoogt een krachtige en eenduidige positionering van het LBSP.
Belangrijke onderdelen communicatie en draagvlak zijn:
• Natuur/biodiversiteit wordt in de marketing uitgewerkt als één van de kernwaarden
van LBSP.
• De kern van de boodschap is dat biodiversiteit en bedrijvigheid goed samengaan.
Het is namelijk een visitekaartje voor het bedrijf, en het kan meerwaarde hebben
voor het bedrijf door de verschillende functies die groen kan vervullen.
• Bij de communicatie zal vooral ingezet worden op informeren en enthousiasmeren
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•
•

van alle doelgroepen en het betrekken en activeren van interne doelgroepen. Een
Biodivers Leiden Bio Science Park is niet iets dat de gemeente alleen voor elkaar
kan krijgen. Daar heeft zij de bedrijven absoluut bij nodig. Bij het opstellen van dit
rapport zijn veel bedrijven en instellingen betrokken geweest en/of geïnteresseerd
geraakt om aan het project mee te doen. Samenwerking in de uitvoering is
belangrijk omdat het bijdraagt aan draagvlak voor het thema biodiversiteit op het
LBSP en bij bedrijven zelf energie kan genereren om ook op eigen terrein of aan
eigen gebouw tot actie over te gaan. Om het een zaak van allemaal te maken,
kan overwogen worden een intentieverklaring te ondertekenen. Daarnaast is er
commitment ontstaan om daar waar mogelijk bij ontwerp, uitvoering en beheer
rekening te houden met bestaande waarden en deze waar mogelijk te versterken en
uit te breiden.
Het is van groot belang dat de gemeente, als initiatiefnemer van het project
Biodivers Leiden Bio Science Park, het goede voorbeeld geeft en dat uitdraagt.
Om de communicatie verder uit te werken wordt geadviseerd aan de gemeente
Leiden, wellicht in samenwerking met Oegstgeest om een communicatienetwerk
op te zetten, met daarin de communicatieafdelingen van grote spelers zoals de
Ondernemersvereniging, Naturalis, de Universiteit en het LUMC. Hierbij is het
advies om een contactpersoon bij de gemeente Leiden aan te wijzen die aan interne
en externe personen informatie over dit project kan doorverwijzen.
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7.

Conclusie
Voor dit adviesrapport zijn een aantal hoofd- en deelvragen geformuleerd. Deze vragen
zijn opgenomen in de inleiding en behandeld in de verschillende hoofdstukken. In dit
hoofdstuk, de Conclusie, beantwoorden we de hoofd- en deelvragen. Tevens geven we
een doorkijk naar de uitvoering en implementatie van de adviezen.

De hoofdvraag van dit adviesrapport is:
Welke gedragen adviesmaatregelen kunnen binnen de kaders van de vastgestelde
Masterplannen de biodiversiteit in het gehele Leiden Bio Science Park verbeteren
en het verlies van de natuurwaarden - door de transformatie van de deelgebieden compenseren?

In het Plan van Aanpak is de keuze gemaakt om de adviesmaatregelen te bestuderen
vanuit vier verschillende perspectieven:
1. Welke maatregelen kunnen de ecologische inrichting en het ecologisch beheer van
de openbare ruimte verbeteren in een periode van 5 jaar?
2. Welke maatregelen dragen bij aan het natuur-inclusief bouwen?
3. Wat is de samenhang tussen de bedrijfsvoering in het LBSP en biodiversiteit?
4. Op welke wijze kan het draagvlak voor uitvoering van deze maatregelen worden 		
vergroot?
Door vanaf de start een kerngroep op te richten met personen van verschillende
achtergronden en belangen is een integrale aanpak ontstaan. Dit is versterkt door hierna
een projectorganisatie op te zetten met vier werkgroepen. Door vanuit verschillende
perspectieven naar biodiversiteit in het LBSP te kijken en dit te begeleiden vanuit
de kerngroep kan gesteld worden dat er gedragen adviesmaatregelen tot stand zijn
gekomen.
Met betrekking tot de hoofdvraag kan gesteld worden dat alle adviesmaatregelen in deze
rapportage gedragen zijn. De perspectieven 1 en 2 richten zich op concrete maatregelen
die de komende jaren toe te passen zijn bij veranderingen in het gebied. Bij perspectief
3 zijn randvoorwaarden beschreven waar altijd rekening mee moet worden gehouden
bij de uitvoering van de maatregelen. Daarnaast is het spoor van bewustwording en
draagvlak een constant proces waarin bij perspectief 4 voorstellen zijn gedaan om hier
een vervolg aan te geven.
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Hieronder volgen de antwoorden op de deelvragen.
1. Welke maatregelen kunnen de ecologische inrichting en het ecologisch
beheer van de openbare ruimte verbeteren in een periode van 5 jaar?
Mits vanaf de planvorming rekening gehouden wordt met biodiversiteit kunnen nieuwe
kansen voor natuur in de openbare ruimte ontstaan. Vervolgens kan door middel van
ecologisch beheer ook aan toename van biodiversiteit gewerkt worden. De visiekaart
biodiversiteit geeft een duidelijk kader voor mogelijke ontwikkelingen binnen het gebied
en de focus die binnen deelgebieden gekozen kan worden. Als ingezet wordt op het
verhogen van de kwaliteit van een specifieke biotoop (gras-, bos-, waterrijk) dan kan
daarmee de diversiteit over het totale gebied toenemen.
Er is een heel aantal generieke maatregelen die in het LBSP uitgevoerd kunnen worden.
Hierbij valt te denken aan het creëren van natuurvriendelijke oevers, gebruik van
inheemse beplanting en gefaseerd maaien. Ook zijn voor de verschillende deelgebieden
maatregelen uitgewerkt die specifiek daar gelden en de ecologische kwaliteit van die
plek kunnen verhogen. Het geeft een kijkje in de manier waarop generieke maatregelen
een specifieke uitwerking krijgen (toegepast worden) in dat deelgebied.
2. Welke maatregelen dragen bij aan het natuur-inclusief bouwen?
Voor de private gebieden is een scala aan maatregelen beschreven. Bij bestaande
gebouwen zal vooral bij de (her)inrichting van de percelen voor minder verharding en/
of meer beplanting gekozen kunnen worden. Maar ook het ophangen van bijvoorbeeld
nestkasten kan in een bestaande situatie toegepast worden waardoor de biodiversiteit
toe kan nemen. Bij nieuwbouw kunnen ook maatregelen worden getroffen in de
constructie, waardoor vergroening van daken en gevels eenvoudiger is toe te passen.
Middels een handleiding is de toepassing van de juiste maatregel op de juiste plek voor
elk bedrijf makkelijk raadpleegbaar.
3. Wat is de samenhang tussen de bedrijfsvoering in het LBSP en biodiversiteit?
In de private gebieden ligt er een mogelijk spanningsveld met de ‘bijwerkingen’ die
biodiversiteitmaatregelen met zich mee zouden kunnen brengen voor de bedrijven.
Dit betreft een mogelijke besmetting van cleanrooms als gevolg van een toegenomen
biodiversiteit. Er is echter geconcludeerd dat er geen overwegende bezwaren zijn om
maatregelen te treffen bij een toename van de biodiversiteit, mits deze maatregelen
niet leiden tot extra kosten en bureaucratie voor de bedrijven en mits maatregelen
in de directe omgeving teruggenomen kunnen worden indien dit noodzakelijk blijkt.
Hierbij moet natuurlijk wel worden voldaan aan de wettelijke regels. Biodiversiteit kan
dan ook worden gezien en gepresenteerd worden als een (extra) kwaliteit voor de
bedrijven. Dit komt ook tot uitdrukking in het voorstel om biodiversiteit tevens als positief
onderscheidend kenmerk te promoten.
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4. Op welke wijze kan het draagvlak voor uitvoering van deze maatregelen
worden vergroot?
Voor het gebied is een hoofdboodschap geformuleerd, waar partijen zich in kunnen
vinden en die zowel intern als extern uitgedragen kan worden:
Het Leiden Bio Science Park is een gewild en aantrekkelijk groen bedrijventerrein waar
het goed werken en toeven is en waar biodiversiteit en bedrijvigheid prima samengaan.
Sterker nog, de biodiversiteit kan de identiteit van het LBSP versterken. Daarbij hebben
de ondernemers de mogelijkheid om biodiversiteit in te zetten om het terrein bestendig
te maken voor de klimaatverandering: groen zorgt voor koelte bij hittegolven, en groeneen retentiedaken bieden oplossingen voor de wateroverlast. Beplanting zorgt dat fijnstof
wordt afgevangen en geluid wordt gedempt. De groene omgeving geeft de mensen die
er werken creativiteit en arbeidsproductiviteit.
Het is ook een gebied waar meer dieren en planten voorkomen dan je denkt. Waar de
ambitie is dat er wel 50 soorten vogels broeden. Een gebied dat ook omwonenden weten
te waarderen vanwege de landschappelijke beleving en de bijzondere flora en fauna.
Een gebied dat tevens de groene verbinding vormt tussen omliggende groengebieden.
Biodiversiteit en bedrijvigheid kunnen elkaar prima versterken. De bedrijven/instellingen,
de universiteit Leiden en de twee gemeenten werken samen aan een Biodivers Bio
Science Park!

Om de communicatie verder uit te werken wordt geadviseerd aan de gemeente
Leiden, wellicht in samenwerking met Oegstgeest om een communicatienetwerk op
te zetten. Er zou bijvoorbeeld gezamenlijk een intentieovereenkomst kunnen worden
ondertekend. Voor financiering zou dan mede appèl gedaan kunnen worden op de
Ondernemersvereniging, die biodiversiteit zou kunnen opnemen in de marketing van het
LBSP.
Met deze breed gedragen rapportage is een start gemaakt met het behouden en
versterken van biodiversiteit op het LBSP. Het wordt aanbevolen om uitvoering van dit
plan formeel te beleggen bij een afdeling van de gemeente, zodat er een aanspreekpunt
en bewaker van de voortgang fysiek aanwezig is voor de lange termijn.
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