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Samenvatting

De gemeente Wijchen is een gemeente met 
veel groen en mag daar trots op zijn. Natuur 
en biodiversiteit zijn onmisbaar voor mensen 
en hebben naast maatschappelijke ook eco-
nomische waarden. Een gemeente met veel 
natuur en hoge biodiversiteit staat dan ook 
voor een aantrekkelijke, gezonde, veerkrach-
tige en toekomstbestendige leef- en werk-
omgeving. Echter, de natuurlijke waarden 
staan al lange tijd onder druk. En tegelijk is 
Wijchen in beweging voor een duurzamere 
toekomst. Dat is de reden om dit uitvoerings-
gerichte beleidsplan op te stellen. Dit plan 
geeft inzicht en handvatten aan dit thema. 
Het geeft aan wat de gemeente wil bereiken 
en hoe ze dat wil aanpakken. Het plan is sa-
men met stakeholders vormgegeven en ook 
bewoners hebben input geleverd.

ANALYSE
Het landschap in de gemeente Wijchen is 
heel afwisselend. In de diverse natuurty-
pen zijn de afgelopen 10 jaar bijna 4300 
verschillende soorten waargenomen (veelal 
door bewoners), waaronder diverse zeldza-
me en beschermde soorten. Voor de gehele 
gemeente zijn natuurpunten berekend. Het 
resultaat is een kaart waarin de natuurwaar-
de van gebieden een score heeft gekregen. 
Uit deze natuurpuntenkaart blijkt dat de na-
tuurgebieden langs de Maas (Loonse Waard, 
Liendense Waard, uiterwaarden Balgoij) de 
hoogste natuurwaarden hebben. Die worden 
gevolgd door de bossen met heide en vennen 
(Hatertse en Overasseltse vennen, bossen 
rondom Leur, Hernen en Bergharen) en agra-
rische percelen met kleinschalige landschap-
selementen. Ook in de bebouwde kommen 

zijn biodiversiteitshotspots aanwezig. Vooral 
Oosterpark, Wijchens Meer, Balgoijse wete-
ring en Kasteel Batenburg scoren hoog. Meer 
intensief gebruikte agrarische percelen, be-
drijventerreinen en diverse woonwijken en 
dorpskernen scoren het laagst. Uit de input 
van stakeholders en bewoners kwamen de 
grootste kansen en aandachtspunten naar vo-
ren. Ecologisch groenbeheer, natuurinclusief 
bouwen, natuurlijke bestrijding eikenproces-
sierups en het betrekken van bewoners wor-
den gezien als grote kansen om biodiversiteit 
te verbeteren. Daarbij zijn het vergroten van 
draagvlak, communicatie, kennisontwikkeling 
en integraal werken de grootste aandachts-
punten.  

AMBITIE
De ambitie van de gemeente Wijchen is om 
samen met bewoners, bedrijven en partners 
te zorgen voor meer biodiversiteit en verster-
king van de natuur. Naast een lange adem 
zijn hiervoor maatregelen in natuurgebieden, 
het agrarisch gebied én de bebouwde kom 
nodig. De gemeente gaat een omschakeling 
inzetten door te stimuleren, faciliteren en zelf 
het goede voorbeeld te geven. Zo werkt Wij-
chen aan een gezonde en evenwichtige leef-
omgeving voor mens én dier. 

SPEERPUNTEN
De gemeente zet de komende jaren in op vijf 
speerpunten.

1. Transitie naar ecologisch beheer:
 
Beschrijving: De gemeente heeft veel 
groen, maar dit wordt meestal intensief be-
heerd. Het invoeren van meer ecologisch 
beheer is essentieel om de biodiversiteit te 
stimuleren. De gemeente wil ecologisch be-
heer op termijn de standaard maken. Er komt 
meer natuurlijk groen met meer variatie en 
meer wilde bloemen. 
Aanpak: De gemeente voert dit natuurvrien-
delijke beheer stapsgewijs in. Omdat dit be-
heer een ander beeld geeft, gaat de gemeen-
te zich inzetten om het draagvlak onder de 
inwoners te vergroten. 

Bron: Shutterstock

Bron: Bronbewoners-stadseiland.nl
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2. Biodiversiteit als integraal duurzaam-
heidsthema:

Beschrijving: De gemeente Wijchen zet 
zich in om biodiversiteit als volwaardig duur-
zaamheidsthema te integreren. Ook moet 
natuurinclusief ontwerpen, bouwen en in-
richten de norm worden. Door biodiversiteit 
standaard mee te nemen bij het begin van 
plannen en projecten, worden koppelkansen 
herkend en kunnen verzilverd worden. Zo 
wordt elk stukje nieuw Wijchen nog duurza-
mer gemaakt .
Aanpak: De gemeente voert een biodiversi-
teitsscan in bij ruimtelijke uitvragen en ver-
sterkt de koppelingen met de andere duur-
zaamheidsthema’s. Ook is ze van plan een 
soortenmanagementplan voor vleermuizen en 
stadsvogels op te stellen.

3. Natuurlijke bestrijding overlastgeven-
de soorten

Beschrijving: In Wijchen zorgen soorten als 
de eikenprocessierups, invasieve plantensoor-
ten en ganzen voor overlast. De gemeente 
Wijchen wil dat verminderen met meer na-
tuurlijke bestrijding .
Aanpak: De gemeente neemt initiatief voor 
een overkoepelend plan voor de bestrijding 
van eikenprocessierups. Bestaande initiatie-
ven om natuurlijke vijanden van de rups aan 
te trekken worden uitgebreid. Ganzen worden 
ontmoedigd door aanpassing in beheer en de 
gemeente gaat informatie verstrekken over 
preventieve maatregelen.

4. Versterken groenblauw netwerk

Beschrijving: Een stevig, aaneengesloten 
groenblauw netwerk is een voorwaarde voor 
een biodiverse én klimaatrobuuste leefom-
geving. Doel is dit netwerk ecologisch te 
versterken, zowel in het buitengebied, in de 
bebouwde kom als de verbinding ertussen.
Aanpak: De gemeente gaat zich inzetten 
voor meer bloemrijke dijken, zoom- en man-
telvegetaties en natuurvriendelijke oevers. In 
de ecologische structuren binnen de bebouw-
de kom wordt zoveel mogelijk ecologisch be-
heer ingevoerd.

5. Stimuleren van initiatieven en samen-
werking

Beschrijving: De biodiversiteit verhogen is 
alleen mogelijk door samen op te trekken. 
Gemeente Wijchen gaat bestaande en nieu-
we initiatieven faciliteren en stimuleren door 
mensen te enthousiasmeren en inspireren om 
zelf aan de slag te gaan met biodiversiteit.
Aanpak: De gemeente verkent de mogelijk-
heden voor een pilotproject voor biodiversiteit 
in de wijk en natuurinclusieve landbouw. De 
gemeente gaat actief de samenwerking met 
andere partijen opzoeken en gaat informatie, 
kansen en mogelijkheden online bundelen.  

COMMUNICATIE
Invoering van dit beleid gaat een ander beeld 
geven in Wijchen. Goede communicatie is 
noodzakelijk om begrip en draagvlak te krij-
gen. Met digitale kanalen, folders, informa-
tieavonden en fysieke borden wordt uitgelegd 
waarom het beheer anders wordt uitgevoerd 
en hoe dat wordt gedaan. Door het betrekken 
van wijkbeheerders en leefbaarheidsgroepen 
kunnen veel bewoners bereikt worden. Daar-
naast verkent de gemeente de optie om een 
online platform op te zetten. Een platform 
waar informatie en initiatieven gedeeld wor-
den en dat het mensen makkelijk maakt om 
aan te haken en tips te krijgen. 

MONITORING EN EVALUATIE
De gemeente stelt een monitoringsplan op 
om samen met bewoners en natuurvereni-
gingen de effectiviteit van de maatregelen in 
de gaten te houden. De gemeente evalueert 
ieder jaar welke acties zijn ondernomen, wat 
daarvan het resultaat is en waar het komend 
jaar op ingezet wordt. Zodoende houdt men 
de vinger aan de pols en kan tijdig bijge-
stuurd worden. 
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Voorwoord

De gemeente Wijchen heeft een prachtige 
groene uitstraling. In onze kleine kernen en 
in het buitengebied. Ook in Wijchen is veel 
natuur, zoals “De Meer” en de Valendriese 
Heuvels. Daar zijn we zuinig op. 

We merken allemaal dat de natuur onder 
druk staat. Hevige regenbuien en lange pe-
riodes van droogte hebben invloed op de 
flora en fauna. Soorten gaan sterk achteruit 
of sterven zelfs uit. Om ons als gemeente 
handvatten te geven hoe we hiermee om 
moeten gaan, is dit natuurbeleidsplan opge-
steld. Geen wetboek, maar een plan dat ons 
richting geeft. Een plan ook dat tijd nodig 
heeft. Want het zal wennen zijn om te erva-
ren dat bijvoorbeeld niet alles strak gemaaid 
en gesnoeid wordt. In dit plan hebben we een 
balans gevonden tussen hoe de buitenruimte 
eruit ziet en hoe deze gebruikt wordt. Ruimte 
voor de natuur en ruimte voor de mens om te 
genieten van die natuur. 

Paul Loermans
Wethouder milieu, natuur en 

landschapsbeheer
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De gemeente Wijchen is een groene gemeen-
te met veel natuur en biodiversiteit. Het zijn 
belangrijke onderdelen van de Wijchense 
identiteit.  Wijchen is in beweging voor een 
duurzame toekomst. De energietransitie is in 
volle gang en door het veranderende klimaat 
moet Wijchen beter bestand zijn tegen hefti-
gere regenbuiten en langere periodes van hit-
te en droogte. Gelijktijdig ligt er een opgave 
om te zorgen voor meer woningen, voldoen-
de recreatie en wil iedereen gezond kunnen 
leven. Natuur en biodiversiteit zijn ook zeer 
belangrijk voor een aantrekkelijke, gezonde, 
weerbare en toekomstbestendige gemeente. 
We zijn ervan afhankelijk voor ons duurzame 
voortbestaan. 

Al sinds lange tijd staan natuur en biodiver-
siteit onder druk. Daarom is in het coalitie-
akkoord 2018 – 2022 opgenomen dat de 
gemeente de biodiversiteit wil stimuleren. 
Dit kan in principe prima samengaan met 
andere belangen. Er moet echter wel een 
goede afweging mogelijk zijn. Het doel van 
dit beleidsplan is om inzicht en handvatten te 
geven aan het duurzaamheidsthema natuur 
en biodiversiteit. In dit plan wordt beschreven 
hoe de gemeente om wil gaan met dit the-
ma, wat de gemeente wil bereiken, waarom 
de gemeente zich hiervoor inzet en hoe dat 
vormgegeven gaat worden. 

Leeswijzer
Dit beleidsplan start met de ambities van de 
gemeente Wijchen op het gebied van natuur 
en biodiversiteit (H2). Het beschrijft het be-
lang van natuur en biodiversiteit, de urgentie 
om er mee aan de slag te gaan en de koppe-
ling met andere duurzaamheidsthema’s (H3). 
Het geeft inzicht in de huidige natuurwaarden 
in de gemeente (H4) en benoemt de bestaan-
de wet- en regelgeving waar rekening mee 
gehouden moet worden (H5). Samen met 
stakeholders zijn vijf speerpunten geformu-
leerd (H6) en is een uitvoeringsplan opge-
steld (H8). Hierbij zijn acties geformuleerd 
voor de komende jaren. De speerpunten en 
de acties geven invulling aan de wijze waar-
op de gemeente de doelen wil behalen en 
de ambitie wil verwezenlijken. Tevens wordt 
aangegeven op welke wijze de voortgang en 
resultaten gemonitord en geëvalueerd wor-
den (H7).  

Raakvlakken andere gemeentelijke 
plannen:
Dit beleidsplan natuur en biodiversiteit 
staat niet op zichzelf. Andere plannen 
waar het raakvlakken mee heeft zijn:
• Groenstructuurplannen Wijchen en 

Kleine kernen
• Landschapsontwikkelingsplan Beu-

ningen, Druten, Wijchen  ‘Land-
schap in beweging’

• Ecologische verbindingszone Heu-
men-Horssen ‘Werk in uitvoering!’

• Visie op zonne-energie Gemeenten 
Druten & Wijchen

• Milieubeleidsplan
• Klimaatbeleidsplan
• Strategische waternota
• Verbreed gemeentelijk riolerings-

plan

1INLEIDING &
DOEL
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2AMBITIE

Wijchen en de kernen is het prachtig wonen 
met veel natuur, groen en water. Om dit te 
behouden voor de toekomstige generaties zet 
de gemeente Wijchen zich in voor een duur-
zame en gezonde toekomst. Natuur en biodi-
versiteit zijn hierin essentiële onderdelen. 

De ambitie van de gemeente is om samen 
met bewoners, bedrijven en partners te zor-
gen voor een verbetering van de biodiversiteit 
en versterking van de natuur. Hiervoor is een 
lange adem nodig en gaan we samen aan de 
slag in natuurgebieden, het agrarisch gebied 
én de bebouwde kom. De gemeente gaat dit 
doen door te stimuleren, faciliteren en zelf 
het goede voorbeeld te geven.

Zo gaat de Gemeente Wijchen een transitie 
maken naar meer ecologisch groenbeheer. Dit 
zorgt voor meer natuurlijk groen met meer 
variatie en wilde bloemen. Dit maakt Wijchen 
aantrekkelijker voor bijen, vlinders, vogels en 
andere dieren en zorgt voor een natuurlijke 
bestrijding van de eikenprocessierups. Natuur 
en biodiversiteit vormen samen een belang-
rijk duurzaamheidsthema, dat integraal op-
genomen wordt in de gemeentelijke besluit-
vorming. Daarnaast zet de gemeente in op 
het versterken van het groenblauwe netwerk, 
door groen onderling te verbinden en ook de 
verbinding tussen mens en natuur te stimu-
leren. Op deze wijze wil de gemeente werken 
aan een gezonde en evenwichtige leefomge-
ving voor mens én dier.

Bron: Shutterstock
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Het landschap in de gemeente Wijchen is 
heel afwisselend. Van rivieren, meren en 
vennen tot aan beekjes, slootjes en vijvers. 
Van de uiterwaarden, dijken, akkers, weiden 
en graslanden tot aan bossen, bomenlanen, 
bermen en tuinen. Al deze blauwe en groene 
elementen, klein én groot, vormen leefge-
bied voor allerlei soorten planten, insecten en 
andere ongewervelden. Die vormen op hun 
beurt weer voedsel voor vissen, amfibieën, 
reptielen, vogels en zoogdieren. De blauwe 
en groene elementen met hun bodem en 
vegetatie vormen de basis voor het voedsel-
web voor alle soorten planten en dieren die 
voorkomen in Wijchen. Natuur bevindt zich 
dus niet alleen in het buitengebied. Ook de 
bebouwde kommen vormen in toenemen-
de mate een belangrijk leefgebied voor veel 
planten en diersoorten. 

dat het biodiversiteitsverlies de beschikbaar-
heid van ecosysteemdiensten voor de econo-
mie bedreigt2. Niet voor niets heeft het World 
Economic Forum het verlies aan biodiversiteit 
aangewezen als één van de drie grootste risi-
co’s voor de economie3. Naast de intrinsieke 
waarde en het belang voor onze leefomge-
ving, heeft een goede biodiversiteit dus ook 
economische waarde. De bestaande natuur-
wetgeving blijkt niet voldoende te zijn om de 
achteruitgang van biodiversiteit te stoppen, 
laat staan te herstellen. Het is dan ook nood-
zakelijk om buiten de wettelijke kaders maat-
regelen te treffen. In Nederland is daarom 

3BELANG &
URGENTIE

Belang en urgentie

Natuur en biodiversiteit zijn onmis-
baar voor ons als mensen. Zo geeft 
het ons voedsel, schoon water, scho-
ne lucht, (bouw)materialen en me-
dicijnen. Het zorgt voor verkoeling, 
buffering van regenwater, een vrucht-
bare bodem en bestuiving. Daarnaast 
blijkt uit steeds meer onderzoek dat 
interactie met natuur veel positieve 
effecten heeft op onze fysieke én 
mentale gezondheid, van jong tot 
oud. Dit noemen we ook wel ons na-
tuurlijk kapitaal: alle diensten die de 
natuur ons biedt.

Helaas staan natuur en biodiversiteit 
wereldwijd al lange tijd onder druk, 
ook in Nederland. Uit het wereldwij-
de evaluatierapport van IPBES1 blijkt 
dat natuur en biodiversiteit nog nooit 
zo snel achteruit zijn gegaan. In Ne-
derland blijkt uit recent onderzoek 
dat het bijvoorbeeld slecht gesteld is 
met de insectenpopulaties. De maat-
schappelijke gevolgen van verdere 
achteruitgang voor bijvoorbeeld de 
landbouw zijn niet te overzien. Zo 
stelt het Planbureau voor de Leefom-
geving (PBL) in een recent onderzoek Natuurlijk kapitaal in Nederland

Bron: PBL

Het begrip natuur omvat alle levende orga-
nismen, hun habitat, het ecosysteem waar-

van zij deel uitmaken en de daarmee verbon-
den ecologische processen. Het maakt daarbij 

niet uit of ze voorkomen onder invloed van 
menselijk handelen. 

Biodiversiteit staat voor de variatie aan eco-
systemen, soorten en de genetische diversi-

teit van populaties binnen een gebied.
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ook het Deltaplan Biodiversiteit4 opgestart, 
met als doel de achteruitgang van biodiversi-
teit om te buigen naar herstel. Om samen te 
gaan voor meer biodiversiteit. Dit sluit mooi 
aan bij de ambitie van de gemeente Wijchen.

Biodiversiteit biedt kansen voor het creëren 
van een aantrekkelijke en duurzame leef-
omgeving. Een leefomgeving met een goede 
ecologische balans die weerbaar is tegen 
plagen van bijvoorbeeld eikenprocessierups 
en steekmuggen. Het kan zorgen voor een 
verbetering van het vestigingsklimaat voor 
bedrijven en bewoners, een uitbreiding van 

het recreatieve palet en een versterking van 
de eigen identiteit van Wijchen en de kernen. 
Een biodiverse woon- en werkomgeving staat 
voor kwaliteit en duurzaamheid, waar het 
aangenaam is om in te verblijven en recreë-
ren. De roep om meer groen en biodiversiteit 
wordt dan ook steeds luider en steeds meer 
gemeenten en bedrijven gaan aan de slag om 
biodiversiteit te stimuleren.

Schematisch overzicht waarde van groen
 Bron: natuurverdubbelaars

1. https://ipbes.net/global-assessment 
2. https://www.pbl.nl/publicaties/financiele-sector-en-natuur-een-kruis-

bestuiving 
3. https://reports.weforum.org/global-risks-report-2020/ 
4. https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/ 
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Koppeling met andere 
duurzaamheidsthema’s

De Verenigde Naties hebben 17 herkenbare 
ontwikkelingsdoelen vastgesteld voor een 
duurzamere wereld in 2030. Deze doelen 
worden ook de Sustainable Development 
Goals (SDG’s) genoemd. Alle SDG’s zijn be-
langrijk, maar een aantal vormen de basis, 
de randvoorwaarden om de andere doelen 
mogelijk te maken. Dit gaat om de volgende 
vier duurzame ontwikkelingsdoelen die be-
trekking hebben op de biosfeer: Schoon wa-
ter, Klimaatactie, Leven in het water en Leven 
op het land. Twee van deze SDG’s zijn dus 
direct gelinkt met natuur en biodiversiteit. 
De SGD’s zijn zo bedacht dat ze op allerlei 
verschillende schaalgroottes kunnen worden 
toegepast, zowel globaal, landelijk, als op ge-
meenteniveau, maar ook bedrijven en indivi-
duen kunnen er gebruik van maken. 

Natuur en biodiversiteit zijn essentieel voor 
een duurzame toekomst, maar staan niet op 
zichzelf. Er zijn vele koppelingen met de an-
dere duurzaamheidsthema’s van de gemeen-
te Wijchen. De belangrijkste thema’s zijn:

 Klimaatadaptatie: 

Betreft ruimtelijke aanpassingen die water-
overlast, droogte en hittestress tegengaan. 
Door biodiversiteit te koppelen zorg je voor 
een hogere efficiënte en duurzaamheid van 
klimaatadaptieve maatregelen. Een meer 
natuurlijke en gevarieerde inrichting van het 
groen stimuleert natuurlijke processen, bo-
demleven en de opbouw van organisch stof. 
Dit resulteert in een hogere sponswerking 
van de bodem en meer verkoeling in de zo-
mer. 

 Energietransitie:

De energietransitie en het stimuleren van bio-
diversiteit kunnen ook samengaan. Een groen 
dak verhoogd het rendement van zonnepa-
nelen met gemiddeld 6%5 en zonnepanelen 
kunnen de biodiversiteit van groene daken 
verhogen6. Hetzelfde geldt voor goed inge-
paste zonnepanelenvelden. Door natuurin-
clusief te bouwen en renoveren worden ook 
goed geïsoleerde gebouwen geschikt voor 
kwetsbare vogels en vleermuizen. 

      
 

         
 

          
 

          
 

          
 

    

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 
Bron: SGD Nederland
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 Circulariteit: 

In de circulaire economie wordt afval gezien 
als grondstof voor een ander product. Kort-
om, afval bestaat niet, zo werkt het ook in de 
natuur. Natuurlijke processen zijn dan ook de 
grootste inspiratiebron voor circulariteit en 
tegelijk kunnen ze elkaar versterken. 

 Gezonde leefomgeving: 

Natuurlijk groen verbeterd de luchtkwaliteit, 
maar ook steeds meer onderzoeken tonen 
de positieve effecten aan van interactie met 
natuur, zowel fysiek als mentaal. Mensen 
ervaren minder stress, kunnen zich beter 
concentreren en zijn gelukkiger. Een groen, 
natuurlijke omgeving stimuleert bewegen en 
versterkt sociale cohesie in buurten. Dit re-
sulteert in lagere kosten van de gezondheids-
zorg en minder ziekteverzuim. Naast natuur-
lijke gebieden is ook buurtnatuur belangrijk, 
omdat we daar dagelijks mee in aanraking 
komen.

 Economie

De maatschappelijke waarden van natuur en 
groen vertalen zich ook in een economische 
waarde. Naast de afhankelijkheid van vele 
(agrarische) bedrijven en sectoren van ons 
natuurlijk kapitaal en de verlaging van kosten 
gezondheidszorg en ziekteverzuim, nog een 
aantal andere voorbeelden:

•	 De WOZ-waarde van woningen met (na-
tuurlijk) groen en/of water nabij is ge-
middeld 6-12% hoger.

•	 Goed ingericht groen zorgt voor ver-
koeling door verdamping. Zo heeft één 
volwassen boom op een zonnige dag een 
koelvermogen van 20-30 kW. Dit staat 
gelijk aan 10 airco’s.

•	 De waterregulerende functie van (na-
tuurlijk) groen en een gezonde bodem 
beperken de investeringskosten voor het 
rioolstelsel.

Het RIVM heeft in een recent onderzoek7 in 
kaart gebracht wat investeringen in ‘groen en 
blauw’ opleveren. Zowel voor de gezondheid 
en het welzijn van stadbewoners als door de 
gevolgen van klimaatverandering op te van-
gen. Hieruit blijkt dat groen per m2 per jaar 
tussen de 1 en 5 euro oplevert. 

Samenvattend

Het investeren in natuur en biodiversiteit is 
essentieel voor ons duurzame voortbestaan. 
Het staat voor een gezonde, evenwichtige 
en aantrekkelijke leefomgeving. Naast maat-
schappelijke waarde heeft het ook economi-
sche waarde. Wereldwijd, maar ook in Neder-
land gaat de natuur en biodiversiteit al sinds 
lange tijd achteruit. De natuurwetgeving is 
niet voldoende om dit te stoppen, laat staan 
te herstellen. Daarom is het ook zo belangrijk 
om maatregelen te nemen die biodiversiteit 
stimuleren. Zowel in natuurgebieden, agrari-
sche gebieden als in bebouwde kommen. Er 
zijn veel raakvlakken en koppelkansen met 
andere duurzaamheidsthema’s en ander be-
leid van de gemeente Wijchen.
 

https://www.greendealgroenedaken.nl/facts-values/
https://www.dakenraad.nl/hoogstaande-zonnecollectoren-facilite-
ren-hoge-plantendiversiteit-op-groendak/
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0021.pdf

5
6

7
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Wat is er eigenlijk aan natuurlijke waarden in 
Wijchen? Waar liggen de biodiversiteitshot-
spots? Waar liggen de kansen en knelpunten? 
Om dit inzichtelijk te maken zijn de natuur-
waarden van Wijchen geanalyseerd en in 
kaart gebracht. Onderstaande paragraaf geeft 
een korte beschrijving van het landschap en 
de natuur van de gemeente Wijchen. Gevolgd 
door de analyse van  verspreidingsgegevens 
van soorten en natuurpunten. Een ander on-
derdeel van de analyse zijn de interviews en 
sessies die gehouden zijn met stakeholders. 
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de be-
langrijkste bevindingen van de analyse.

Natuurgebieden in Wijchen

De gemeente Wijchen kent een divers land-
schap, ontstaan door de invloed van de ri-
vieren en de aanpassingen die de mens in de 
loop der eeuwen hierop heeft gemaakt. Van 
de Maas met haar uiterwaarden, oeverwallen, 
kommen en de hoger gelegen rivierduinen tot 
aan de Waalkommen in het noorden van de 
gemeente Wijchen. Van zware tot lichte klei, 
zavel, eerdgronden tot aan hoger gelegen 
zandgronden. Door deze overgangen is er 
ook een diversiteit aan natuur. Langs de Maas 
riviernatuur in de uiterwaarden en Loonse en 
Liendense Waard. Binnendijks bevindt zich in 
de Maasoeverwallen kleinschalige, halfopen 
agrarische natuur met plaatselijk nog aan-
wezige hagen, singels en boomgaarden. De 
Maaskommen en oude oeverwallen bestaan 
grotendeels uit een open agrarisch gebied 
van akkerbouw, melkveehouderijen, veeteelt 
en gemengde boerenbedrijven. Op de rivier-
duinen is een afwisselend landschap aanwe-
zig met bossen, vennen, heide, akkers en 
weilanden. 

4ANALYSE 
NATUURWAARDEN

Landschapstypen in Wijchen, 
Druten en Beuningen. 
Bron: Landschapsontwikkelplan 2006.
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In de gemeente Wijchen zijn geen Europees 
beschermde natuurgebieden (Natura 2000) 
aanwezig. Er zijn wel natuurgebieden die on-
derdeel zijn van het Gelders natuurnetwerk 
(GNN) en de Groene ontwikkelingszone (GO). 
Deze gebieden hebben een beschermde sta-
tus en komen voort uit het provinciaal na-
tuurbeleid. De GO verbindt natuurgebieden, 
de ecologische verbindingszone (EVZ) Heu-
men - Horssen is daar onderdeel van. 

Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone 
in Wijchen
Bron: Gemeente Wijchen

De bos- en natuurterreinen in de gemeen-
te Wijchen kennen verschillende eigenaren. 
Deze eigenaren zorgen al dan niet in samen-
werking met vrijwilligers voor het beheer en 
onderhoud. Hieronder volgen per terreinbe-
herende organisatie de meest waardevolle 
natuurgebieden:

• Landgoed Heerlijkheid Leur: Leursche 
bos

• Staatsbosbeheer: Hatertse en Overas-
seltse Vennen, Balgoijsche Wetering en 
veel Maasheggen rond Balgoij

• Stichting Geldersch Landschap: Her-
nense Bos, omgeving kasteel Hernen, Den 
Berg in Bergharen, Eendenkooi Batenburg 
en diverse verspreid liggende percelen in 
de Ecologische VerbindingsZone (EVZ)

• Rijkswaterstaat: Maas, uiterwaarden 
Maas, Liendense Waard

• Gemeente Wijchen: Loonse Waard, Va-
lendriese Heuvels, bossen rond sportpark 
De Wijchert en bossen bij Alverna

De overige groene gebieden die niet door 
bovenstaande organisaties beheerd worden, 
bestaan voornamelijk uit agrarische percelen, 
particulier groen en tuinen van bewoners. 
Ook deze gebieden hebben een natuurwaar-
de.  

14553

50

150

GNN en GO Wijchen 2

Esri Nederland, Community Map Contributors

Kernkwaliteit deelgebieden

Omgevingsverordening- Gelders natuurnetwerk (GNN)

Omgevingsverordening- Groene ontwikkelingszone

Gemeenten Gelderland

29-9-2020 13:24:59
0 1 20.5 mi

0 1.5 30.75 km

1:48,000

Web AppBuilder for ArcGIS
Esri Nederland, Community Map Contributors |

Gelders Natuurnetwerk 
Groene ontwikkelingszone

Eigendommen terreinbeheerders

Cluster Geo-informatie

Gemeente Wijchen 2018

Legenda
Gemeente Wijchen

Stichting het Geldersch landschap

Provincie Gelderland

de Staat

Staatsbosbeheer

Waterschap Rivierenland

Gemeente Wijchen
Stichting het Geldersch Landschap 
Provincie Gelderland
de Staat
Staatsbosbeheer
Waterschap Rivierenland

Legenda

Gronden van terreinbeherende organisaties in Wijchen. 
Bron: Gemeente Wijchen
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Analyse soorten

Voor de analyse van de natuurwaarden is in 
eerste instantie gekeken naar de versprei-
ding van allerlei soorten planten en dieren. 
De verspreidingsgegevens van soorten zijn 
gehaald uit de Nationale Databank Flora en 
Fauna (NDFF), de meest complete databank. 
In de afgelopen 10 jaar (2009 t/m 2019) zijn 
in totaal bijna 370.000 waarnemingen inge-
voerd in de gemeente Wijchen. Deze waarne-
mingen zijn veelal door bewoners ingevoerd 
en verspreid door de gemeente gedaan (zie 
figuur). De meeste waarnemingen komen uit 
de Liendense en Loonse Waard en Hatert-
se en Overasseltse vennen. Hier zijn ook de 
hoogste aantallen soorten waargenomen. In 
totaal zijn er in de afgelopen 10 jaar 4249 
soorten waargenomen, waarvan 291 rode lijst 
soorten 39 beschermde soorten (exclusief 
vogels).

Alle 369.633 waarnemingen 
van soorten van de afgelo-
pen 10 jaar, ingevoerd in de 
NDFF.

Aantal soorten per buurt (CBS-indeling) 

Hoe verhoudt dit aantal soorten zich ten op-
zichte van andere gemeenten? De NDFF geeft 
geen rankschikking, maar op de site waar-
neming.nl (belangrijke bron van de NDFF) 
wordt het aantal soorten per gemeente bij-
gehouden8. In de afgelopen 5 jaar zijn er op 
deze site 179.227 waarnemingen ingevoerd 
en 3614 verschillende soorten waargenomen. 
Met deze cijfers staat Wijchen op plaats 70 
van de in totaal 355 gemeenten van Neder-
land. Hiermee behoort Wijchen tot de boven-
ste 20% van Nederland. Wijchen zit op deze 
ranglijst in een stijgende lijn. Zo stond Wij-
chen in de periode 2010 – 2015 op plek 161 
(2142 soorten en 107.154 waarnemingen) en 
in de periode 2013 – 2018 op de 104e plek 
(3172 soorten en 175.971 waarnemingen). 
Dit is te danken aan alle vrijwilligers die de 
waarnemingen invoeren.

https://old.waarneming.nl/ranks_gem_v2.pp?laps=2016-2020&prov=0 8

Patrijs

Bron J. Houkes
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Planten
Geleedpotigen en 
insecten
Vogels
Amfibieën en 
reptielen
Weekdieren en 
mollusken
Vissen en 
zeeorganismen
Zoogdieren

Aantal waargenomen 
soorten in Wijchen per soortgroep

In Wijchen komen ook bijzondere en 
zeldzame soorten voor. 
• In de bebouwde kom is de aanwe-

zigheid van de das, wezel en bun-
zing in het Oosterpark bijzonder, 
net als de bever in het Wijchens 
meer. 

• Kasteel Batenburg is een bekende 
overwinteringsplaats voor grote 
groepen vleermuizen. Er komen 
in Wijchen 9 verschillende soorten 
vleermuizen voor. 

• Het buitengebied is bij uitstek 
leefgebied van de das en er zijn 
verschillende nestlocaties van ui-
len aanwezig (steenuil, kerkuil, 
ransuil en bosuil). 

• De Loonse Waard en Liendense 
waard zijn populaire plekken om 
allerlei soorten vogels te spotten. 
Van algemene vogels tot aan zeer 
zeldzame gasten. De Liendense 
Waard staat bekend om de ber-
geenden, tureluurs, patrijzen en 
de grote kolonie kluten. In de 
Loonse Waard hebben onlangs de 
roodborsttapuit en een kleine ko-
lonie visdieven zich gevestigd. 

• In de Hatertse en Overasseltse 
Vennen voelt de zeldzame knof-
lookpad zit thuis. Ook is hier de 
vleesetende plant zonnedauw te 
vinden, evenals zeldzame plan-
tensoorten als akkerogentroost, 
veenpluis, snavelbies, beenbreek 
en melkeppe. 

• Van de vele insectensoorten vor-
men de dagvlinders iepenpage en 
staartblauwtje, de maanwaterjuf-
fer en de sprinkhaansoort wrat-
tenbijter bijzondere soorten die 
Wijchen rijk is. 

 Wrattenbijter SteenuilPatrijs

Bron: J Houkes
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Analyse natuurpunten

Naast de aanwezigheid van soorten is het 
interessant om te bekijken wat voor natuur-
typen er voorkomen in Wijchen. Wat is de 
natuurwaarde hiervan en hoe is de onderlinge 
verhouding tussen de natuurtypen? Om hier 
meer inzicht in te krijgen is gebruik gemaakt 
van natuurpunten. Natuurpunten geven een 
score van de natuurwaarde van een gebied.

Berekening Natuurpunten
De methode die voor de natuurpuntenbere-
kening van Wijchen is gebruikt staat beschre-
ven in bijlage 1. 

Natuurpunten van gebieden
Het resultaat is een kaart van Wijchen, opge-
deeld in gebieden met verschillende natuurty-
pen. Elk gebied heeft een score gekregen. De 
scores lopen van 0 tot 1 en zijn ingeschaald 
in zes categorieën: oplopend van rood naar 
groen. Voor sommige gebieden was niet ge-
noeg data bekend, deze gebieden zijn niet 
ingekleurd
• Rood: geen doelsoorten bekend 
• Oranje (donker en licht): minder waarde-

volle natuurtype en/of weinig doelsoorten 
• Geel: waarde natuurtypen en aantal doel-

soorten gemiddeld 
• Groen: waardevolle natuurtypen en/of 

veel doelsoorten aanwezig 

De natuurgebieden in het buitengebied heb-
ben de hoogste natuurwaarden. Daarna vol-
gen de gebieden met afwisseling en diversi-
teit in het landschap, landschapselementen 
en beplanting. Ook in en nabij de bebouwde 
kom bevinden zich biodiversiteitshotspots.

https://www.pbl.nl/publicaties/natuurpunten-kwantificering-van-effec-
ten-op-natuurlijke-ecosystemen-en-biodiversiteit-in-het-deltaprogram-
ma 
www.sweco.nl/natuurpuntencalculator/

1

2

Wat zijn natuurpunten?
Natuurpunten zijn een maat voor bio-
diversiteit. Ze geven een score aan na-
tuurwaarden van een gebied. De score 
wordt bepaald door een weegfactor 
(waarde van natuurtype), de kwaliteit 
(% aanwezige doelsoorten) en de op-
pervlakte (ha). Kortom, natuurpunten = 
weegfactor * kwaliteit * oppervlakte. 

De systematiek is ontwikkeld door 
het Planbureau van de Leefomgeving 
(PBL)1. Met als doel het natuurwaarden 
uit te drukken in een getal, een score. 
Zo worden verschillende gebieden en 
effecten van ontwikkelingen vergele-
ken. Sweco’s natuurpuntencalculator2 
automatiseert de complexe berekenin-
gen. De calculator gebruik verschillende 
(semi)openbare (GIS)data. De natuur-
puntensystematiek is een efficiënte en 
objectieve methode om de natuurwaar-
den van een gebied in kaart te 
brengen. Natuurpunten zijn 
ook geschikt om het verloop 
van de natuurwaarden en 
biodiversiteit te monitoren 
en evalueren. Door over 
een aantal jaren de bere-
kening te herhalen. 

Bron: PBL
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Natuurpunten in de gemeente Wijchen. De kaart is in groter formaat opgenomen in bijlage 4. 
Bron: Sweco

Hoogste scores Laagste scores

Buitengebied Bebouwde kom Buitengebied & bebouwde kom

Maas, uiterwaarden, Loonse 
Waard en Liendense Waard 

Oosterpark Bedrijventerreinen

Hatertse en Overasseltse 
vennen 

Wijchens meer Verschillende woonwijken 
in Wijchen

Leurse en Hernense bos Kasteel Batenburg Hoogbroek en Alverna

Bossen rondom Bergharen Balgoijse wetering Dorpskernen Bergharen, Hernen 

Agrarische percelen met klein-
schalige landschapselementen:
• Tussen Bergharen en Wij-

chen
• Ten oosten van Balgoij en 

Lunen 
• Nabij Niftrik

Bosgebied rond-
om sportpark De 
Wijchert

Meer intensief gebruikte agrari-
sche gebieden rondom Wijchen, 
Balgoij, Lunen, Leur, Laak, 
Batenburg en Bergharen
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Buitengebied Bebouwde kom Buitengebied & bebouwde kom

Maas, uiterwaarden, Loonse 
Waard en Liendense Waard 

Oosterpark Bedrijventerreinen

Hatertse en Overasseltse 
vennen 

Wijchens meer Verschillende woonwijken 
in Wijchen

Leurse en Hernense bos Kasteel Batenburg Hoogbroek en Alverna

Bossen rondom Bergharen Balgoijse wetering Dorpskernen Bergharen, Hernen 

Agrarische percelen met klein-
schalige landschapselementen:
• Tussen Bergharen en Wij-

chen
• Ten oosten van Balgoij en 

Lunen 
• Nabij Niftrik

Bosgebied rond-
om sportpark De 
Wijchert

Meer intensief gebruikte agrari-
sche gebieden rondom Wijchen, 
Balgoij, Lunen, Leur, Laak, 
Batenburg en Bergharen

Natuurpunten van buurten
De natuurpunten zijn ook per buurt gebun-
deld (CBS-indeling) en in zes categorieën 
verdeeld. Dit geeft een meer overzichtelijk, 
globaler beeld van hoe de verschillende buur-

Natuurpunten per buurt de kaart is in groter formaat opgenomen in bijlage 4. 
Bron: Sweco

Hoogste scores Laagste scores

Loonse Waard Buurten Wijchen Noord: Kraaijenberg, Hei-
lige stoel, Veenhof, Saltshof, Woezik, Lam-
brasse, De Uilenboom, 

Buitengebied Balgoij Buurten Wijchen Zuid: Abersland, Kro-
nenland, Huissteden-Zuiderpoort, Elsland, 
Sluiskamp

Heumenseweg - Boskant Bebouwde kom Bergharen, Hernen en Alver-
na

De Weertjes Bedrijventerrein Breekwagen

Diepvoorde Bebouwde kom Alverna

Buitengebied Batenburg Bedrijventerrein Zesweg en Nieuweweg

Esri Nederland, beeldmateriaal.nl

Legenda
laag

 

 

 

 

hoog

ten van de gemeente Wijchen scoren qua na-
tuurwaarde. De resultaten zijn weergegeven 
in onderstaand figuur, de lijst met scores van 
buurten is opgenomen in bijlage 4. Kijkend 
naar de natuurpunten per buurt:
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Belangrijkste kansen & 
aandachtspunten vanuit invoer-
kaart, interviews en werksessies 

Belangrijkste kansen

1. Invoeren van meer ecologisch 
groenbeheer.

2. Stimuleren natuurinclusief bouwen
3. Koppeling met andere duurzaam-

heidsthema’s en in projecten
4. Betrekken bewoners en samenwer-

king andere organisatie 
5. Natuurlijke bestrijding ei-

kenprocessierups

Belangrijkste 
aandachtspunten

1. Draagvlak creëren
2. Te weinig kennis
3. Integraal werken, natuur 

tijdig meenemen in proces 
4. Communicatie
5. Gebruik chemische be-

strijdingsmiddelen in bui-
tengebied

Invoerkaart, interviews & 
werksessies

Invoerkaart
Voorafgaand aan het opstellen van dit be-
leidsplan natuur en biodiversiteit is een in-
voerkaart voor bewoners gelanceerd. Zowel 
in het lokale nieuws als op de gemeentelijke 
website is hier aandacht aan geschonken. 
Op deze kaart konden in de periode januari 
t/m juni alle bewoners van Wijchen aangeven 
waar zij kansen of knelpunten zagen voor 
biodiversiteit.

Interviews en werksessies
Er zijn gesprekken gevoerd met 13 verschil-
lende stakeholders. Van medewerkers van de 
gemeente, natuurverenigingen, agrarische 
organisaties, wooncorporaties, terreinbehe-
rende organisaties tot het Waterschap. Hierop 
volgend zijn twee werksessies gehouden. De 
eerste sessie ging in op de kansen en knel-
punten. Tijdens de tweede sessie zijn acties 
en projecten besproken die de natuur en bio-
diversiteit kunnen versterken.
De uitkomsten van de tweede sessie zijn ver-
werkt in het uitvoeringsplan. 

Invoerkaart kansen en knelpunten Biodiversiteit. 
Bron: Sweco



Beleidsplan natuur en biodiversiteit - 21

Samenvattend

De belangrijkste bevindingen van de 
analyse zijn:

• Gemeente Wijchen heeft veel diversiteit in 
landschap en natuurtypen..

• Er zijn in totaal 4249 soorten planten en 
dieren waargenomen in Wijchen, waar-
onder verschillende bijzondere, zeldzame 
en beschermde soorten.Zoals de das, be-
ver, wezel, uilen, visdief, patrijs, tureluur, 
knoflookpad, iepenpage, staartblauwtje 
en wrattenbijter

• De natuurgebieden in het buitengebied 
hebben de hoogste natuurwaarden. Daar-
na volgen de agrarische gebieden met 
voldoende afwisseling en diversiteit

• In de bebouwde kommen zijn de hoogste 
natuurwaarden te vinden in het Ooster-
park, rondom het Wijchens Meer, langs de 
Balgoijse Wetering, rondom Sportpark De 
Wijchert en Kasteel Batenburg.

• De laagste natuurpunten zijn behaald in 
de bedrijventerreinen en verschillende, 
dorpskernen en woonwijken. 

• In het buitengebied zijn de laagste na-
tuurwaarden aanwezig in de gebieden met 
een meer intensief agrarisch gebruik. 

Winst lijkt met name te behalen in:

• Buitengebied: agrarisch gebied rondom 
Wijchen, Balgoij, Lunen, Leur, Laak, Ba-
tenburg en Bergharen.

• Bebouwde kommen: Bedrijventerreinen, 
Hoogbroek, Woonwijken in het noorden 
van Wijchen, Bergharen, Hernen en Alver-
na.

• Overgangen biodiversiteitshotspots en 
aangrenzende percelen. De verschillen in 
de scores zijn veelal erg scherp. Meer na-
tuurlijke overgangen en bufferzones ma-
ken het makkelijker mogelijk de natuur-
waarden te behouden en te versterken.

• Verspreidingsgegevens soorten: Met name 
in de bebouwde kom zijn er plekken waar 
niet voldoende waarnemingen van soorten 
bekend zijn. Het gaat daarbij veelal om 
vleermuizen, vogels, planten en dagvlin-
ders. Meer gegevens geven een vollediger 
beeld van de natuurwaarden. 

Grootste kansen en 
aandachtspunten betreffen:

• De transitie naar meer ecologisch beheer. 
Dit zorgt ook voor de natuurlijke bestrij-
ding van eikenprocessierupsen en ver-
sterkt het groenblauwe netwerk.

• Biodiversiteit en natuur te beschouwen als 
volwaardig duurzaamheidsthema. Dit ver-
sterkt integraal werken en het verzilveren 
van koppelkansen bij projecten.

• Goede communicatie en informatievoor-
ziening en het betrekken van bewoners en 
partners zorgt voor een groter draagvlak 
en kennisontwikkeling.
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Bepaalde soorten planten en dieren, natuur-
gebieden, verbindingszones, bossen, bomen-
rijen en bomen zijn beschermd door wet- en 
regelgeving. Projecten en activiteiten moeten 
hieraan voldoen. In dit hoofdstuk wordt kort 
ingegaan op de huidige wet- en regelgeving 
voor natuur, hoe hieraan getoetst moet wor-
den en de rol van de gemeente daarin.

Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving voor natuur bestaat 
uit landelijke wetgeving (Wet natuurbescher-
ming) en het provinciaal beleid. Gemeente-
lijke regelgeving beperkt zich tot regels voor 
het kappen van bomen. De wet- en regelge-
ving voor natuur gaat op in de Omgevingswet 
zodra die in werking treedt. 

Wet natuurbescherming
De wet natuurbescherming (Wnb) omvat de 
bescherming van Natura 2000-gebieden, Eu-
ropees en nationaal beschermde soorten en 
houtopstanden buiten de bebouwde kom

WET- & 
REGELGEVING 
VOOR NATUUR5

Wet natuurbescherming in het kort:

Natura 2000 gebieden vormen een netwerk 
van Europees beschermde natuurgebieden. 
Voorbeelden in de omgeving van Wijchen zijn de 
Veluwe, Rijntakken, Sint Jansberg en De Bruuk. 
Projecten of activiteiten mogen geen negatieve 
effecten hebben op deze gebieden. Indien daar 
toch sprake van is moet een vergunning  worden 
aangevraagd bij de provincie Gelderland.

Soorten: De Wet natuurbescherming schrijft 
voor dat iedereen rekening moet houden met 
in het wild levende dieren en planten en hun 
leefomgeving. Daarnaast zijn bepaalde soorten 
extra beschermd. Het gaat om Europees be-
schermde soorten zoals bever, vleermuizen en 
rugstreeppad en nationaal beschermde soorten 
als das, wezel en levendbarende hagedis. Ook 
alle vogelsoorten zijn beschermd en broedende 
vogels mogen niet verstoord worden. Daarnaast 
geldt voor een aantal vogelsoorten (bijvoorbeeld 
steenuil, kerkuil, roek, huismus en gierzwaluw) 
dat hun nestlocaties het hele jaar beschermd 
zijn. Projecten en activiteiten mogen geen ne-
gatieve invloed hebben op beschermde soorten. 
Als dat niet mogelijk is moet vooraf een ont-
heffing  worden aangevraagd bij de provincie 
Gelderland. Daaraan worden voorwaarden voor 
mitigerende en compenserende maatregelen 
verbonden.

Houtopstanden: Bossen groter dan 1000 m2 
en bomenrijen langer dan 20 bomen buiten de 
bebouwde kom van Wijchen en de kernen  zijn 
beschermd op grond van de Wet natuurbescher-
ming. Als deze worden gekapt, is een melding 
bij de provincie Gelderland  en herplanting ver-
plicht.

Provinciaal beleid
Het provinciaal natuurbeleid beschermd na-
tuur- en cultuurgebieden binnen het Gelders 
Natuurnetwerk (GNN) en de Groene Ont-
wikkelingszone (GO). Ook in Wijchen zijn 
verschillende gebieden aangewezen die daar 
onderdeel van zijn9. Als projecten een directe 
negatieve impact hebben op deze gebieden, 
moet mogelijk een verzoek tot herbegrenzing 
ingediend worden bij de provincie Gelder-
land. Daarnaast zet de Provincie Gelderland 
in op behoud en herstel van de belangrijkste 
leefgebieden van beschermde en kwetsbare 
soorten10.

Gemeentelijke regelgeving
Voor het kappen van waardevolle bomen11 is 
in gemeente Wijchen een kapvergunning no-
dig. In sommige gebieden onder beheer van 
de gemeente, zijn regels aan de toegankelijk-
heid.

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=92d-
4c54aed8147ae8aa704c312f719bc 
https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/ 
Subsdies/150209_Beleidsnota_Actieve_soortenbescherming_Gelder-
land.pdf
https://www.wijchen.nl/waardevolle-bomen/

9

10

11
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https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/ 
Subsdies/150209_Beleidsnota_Actieve_soortenbescherming_Gelder-
land.pdf 
https://www.netwerkgroenebureaus.nl/brancheorganisatie/ledenlijst 

Toetsing 

Sommige projecten en activiteiten kunnen 
schadelijk zijn voor de natuur. Dit kan gaan 
om grote woningbouwprojecten maar ook 
om kleine projecten zoals het slopen van een 
schuur12. Tevens kan dit het geval zijn bij 
festiviteiten of bij onderhoud van groen of 
gebouwen. De effecten van projecten en acti-
viteiten op beschermde soorten en natuurge-
bieden worden inzichtelijk gemaakt met een 
natuurtoets. Dit wordt ook natuuronderzoek 
of quickscan flora en fauna genoemd. Na-
tuurtoetsen worden uitgevoerd door (ecolo-
gische) adviesbureaus. Bij voorkeur worden 
daarvoor bureaus ingeschakeld die lid zijn 
van het Netwerk Groene Bureaus13 (NGB), de 
brancheorganisatie voor ecologisch advies en 
onderzoek. 

12

13

Proces van natuurtoetsing. 
Bron: RVO

Om onverwachtse belemmeringen en vertra-
gingen te voorkomen is het van belang om 
tijdig een natuurtoets uit te laten voeren. 
Ecologisch onderzoek naar soorten is name-
lijk veelal seizoensgebonden en de procedure 
voor een ontheffings- of vergunningsproce-
dure kan oplopen tot 20 weken. Als blijkt dat 
vervolgstappen noodzakelijk zijn, kan een 
project vertraging oplopen van 2 jaar of in 
zijn geheel niet doorgaan. 

Met een natuurtoets wordt 
inzichtelijk gemaakt of:
• Beschermde soorten en/of -gebieden 

aanwezig (kunnen) zijn
• Het project of activiteit een negatie-

ve invloed heeft
• Aanvullend onderzoek nodig is om:
• Aanwezigheid van soorten vast te 

stellen
• Effecten beter te kunnen bepalen
• Maatregelen nodig zijn om nega-

tieve effecten te voorkomen
• Ontheffing en/of vergunning noodza-

kelijk is

Rol gemeente

De wet- en regelgeving is autonoom, ieder-
een wordt geacht zich hieraan te houden. De 
gemeente heeft daarnaast een toetsende rol 
en een informerende functie. 

De gemeente Wijchen toetst of plannen, acti-
viteiten, projecten en vergunningsaanvragen 
die bij de gemeente worden ingediend vol-
doen aan de wet- en regelgeving voor natuur. 
Voor bestemmingsplannen geldt dat een na-
tuurtoets moet aantonen of het plan uitvoer-
baar is in lijn met de wet- en regelgeving. 
Bestemmingsplannen worden pas vastgesteld 
indien dit in voldoende mate inzichtelijk is 
gemaakt. 
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https://www.wijchen.nl/omgevingsvergunning 
https://www.gelderland.nl/Wet-natuurbescherming-Verkla-
ring-van-geen-bedenkingen

14
15

Voor bepaalde handelingen en activiteiten 
is een omgevingsvergunning nodig14. Een 
initiatiefnemer is in eerste instantie zelf ver-
antwoordelijk voor een volledige en juiste 
aanvraag. De gemeente is bevoegd gezag 
voor omgevingsvergunningen en beoordeelt 
aanvragen op volledigheid. Hierbij wordt ook 
beoordeeld of effecten op beschermde na-
tuurwaarden in voldoende mate inzichtelijk 
zijn gemaakt. Als er (mogelijk) sprake is van 
negatieve effecten op beschermde soorten of 
gebieden, wordt een natuurtoets gevraagd. 
Als een ontheffing en/of vergunning nood-
zakelijk is, moet de initiatiefnemer deze zelf 
aanvragen bij de provincie Gelderland. Als dat 
niet is gedaan vóór de aanvraag van een om-
gevingsvergunning, dan moet de natuurtoets 
aanhaken. In dat geval legt de gemeente de 
aanvraag van de omgevingsvergunning voor 
aan de provincie. De provincie toets deze en 
geeft al dan niet een Verklaring van geen be-
denkingen af15.

De gemeente heeft ook een informerende 
functie. Ook buiten aanvragen om worden 
initiatiefnemers erop gewezen dat rekening 
gehouden moet worden met de wet- en 
regelgeving voor natuur en/of mogelijke 
overtredingen hiervan. Daarnaast geldt van-
zelfsprekend dat de gemeente zelf ook moet 
voldoend aan de wet- en regelgeving. Dit 
geldt voor eigen plannen, projecten, hande-
lingen en activiteiten, maar ook bij beheer 
en onderhoud van groen, wegen en gebou-
wen. De gemeente kan bij de voorbereiding 
daarvan gebruik maken van de Gedragscode 
soortbescherming voor gemeenten. Deze 
wordt zeer waarschijnlijk voor eind 2020 
goedgekeurd.

Zonnedauw Bron: Sweco
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Dit beleidsplan heeft handvatten, waarom, 
hoe en waar, welke biodiversiteit versterkt en 
gestimuleerd kan worden. Dit is samen met 
de stakeholders vormgegeven. Op basis van 
de interviews, de sessies, de invoerkaart en 
de analyse van de natuurwaarden zijn speer-
punten bepaald. Deze speerpunten voor het 
beleidsplan natuur en biodiversiteit worden 
gezien als de belangrijkste onderwerpen 
om succesvol en gezamenlijk de natuur en 
biodiversiteit in Wijchen te versterken. Het 
betreffen de volgende 5 speerpunten waar 
de gemeente zich, samen met bewoners en 
partners, voor in gaat zetten:

6SPEERPUNTEN 

1

2

3

4

5

Transitie naar ecologisch 
groenbeheer

Biodiversiteit als integraal 
duurzaamheidsthema

Natuurlijke bestrijding 
overlastgevende soorten 

Versterken groenblauw netwerk

Stimuleren van initiatieven en 
samenwerking

Dit hoofdstuk behandelt de vijf speerpunten. 
Ieder speerpunt is uitgewerkt met een be-
schrijving, doelstelling en een beknopte aan-
pak voor de komende jaren. In het uitvoe-
ringsplan (hoofdstuk 8) staat per speerpunt 
een schematisch overzicht van alle acties. 
Van een aantal acties is een aanvullende toe-
lichting gegeven in bijlage 3.



Beleidsplan natuur en biodiversiteit - 26

Ecologisch beheer houdt specifiek rekening 
met flora en fauna. In de regel wordt er ge-
faseerd en minder vaak gemaaid (1 à 3 keer 
per jaar) en gesnoeid. Er wordt maatwerk 
toegepast en er blijven altijd stukken vege-
tatie ongemoeid. De niet gemaaide stukken 
rouleren en blijven ook in de winter staan. 
Bij het maaien en snoeien wordt rekening 
gehouden met de periode van bloei, zaadaf-
zetting en rijping van vruchten. Dit zorgt voor 
meer variatie in het groen. Een natuurlijker 
beeld met meer bloemen. Op plekken waar 
dat kan blijft dood hout en bladeren liggen. 
Hierdoor zijn er jaarrond voedsel, schuil- en 
overwinteringsplekken beschikbaar voor bij-
en, vlinders, vogels en andere dieren. Door-
dat organisch stof in het gebied blijft wordt 
de kringloop gesloten, de bodem gezonder en 
verbetert het waterbufferende vermogen van 
de bodem.

Speerpunt 1: 
Transitie naar ecologisch groenbeheer

Wijchen kan met trots zeggen dat het een 
groene gemeente is. Er zijn veel mooie na-
tuur- en cultuurgebieden en de bebouwde 
kom van Wijchen en de dorpskernen heb-
ben ook een groen karakter. De ecologische 
functionaliteit van groen wordt in belangrijke 
mate bepaald door het beheer. Het algeme-
ne beeld is dat het groen intensief beheerd 
wordt. Intensief beheer draagt echter veelal 
niet bij aan het stimuleren van biodiversiteit, 
duurzaamheid, circulariteit en klimaatadap-
tatie. Er is dan ook veel winst te behalen in 
het gemeentelijke groenbeheer. De transitie 
naar meer ecologisch beheer is daarom een 
belangrijk speerpunt voor Wijchen. 

Beschrijving
Bij intensief beheer wordt er vaak gemaaid, 
geklepeld en strak gesnoeid. Een net en strak 
beeld staat voorop. Dit kan belangrijk zijn 
voor veilige zichtlijnen in het verkeer en zorgt 
ervoor dat mensen kunnen picknicken en 
voetballen in parken en speeltuinen. Echter, 
intensief beheer staat haaks op het stimule-
ren van biodiversiteit. Planten komen niet tot 
bloei en daardoor komen ook zaden en vruch-
ten niet tot ontwikkeling. Wilde bloemen, 
bijen, vlinders en andere insecten kunnen er 
niet overleven. Klepelen zorgt voor verrui-
ging van de bermen, waardoor alleen grassen 
en soorten als brandnetel kunnen groeien. 
Doordat plekken met veel bloemen ook vaak 
in zijn geheel gemaaid worden, berooft het 
bijen en vlinders van het ene op het andere 
moment van al hun voedselbronnen.

Intensief beheer. Bron: Geert Kor

Gefaseerd beheer. Bron: bestuivers.nl
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Esri Nederland, Community Map Contributors
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Legenda
Maaien en afvoeren
Frequent maaien (4-12 x per jaar)
Klepelen
Gazonbeheer
Wijchen (gemeentegrens)

Huidige situatie
De groenblauwe ruimte in de gemeente Wij-
chen wordt beheerd door verschillende par-
tijen (zie blz. 9). De gemeente heeft op haar 
eigen terreinen direct invloed op een om-
schakeling in het beheer. Het onderstaande 
figuur geeft een beeld van het maaibeheer 
van de gemeente. Dit is onderverdeeld in 4 
categorieën: gazonbeheer, frequent maaien, 
klepelen en maaien en afvoeren. De bermen 
en grasvelden in de bebouwde kom worden 
bijna allemaal beheerd als gazon. Dat wil 
zeggen dat het zeer frequent (12 – 20 keer 
p/j) wordt gemaaid. In een aantal grotere 
groenzones (bv. langs het Wijchens Meer) 
wordt de vegetatie slechts 1 à 2 keer per jaar 
gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd. In 
het buitengebied worden de bermen op de 
kleigronden geklepeld. Op de zandgronden 
worden de wegbermen veelal gemaaid en 
afgevoerd, hetgeen gunstig is voor de bio-
diversiteit. Veelal worden de bermen in het 
buitengebied in zijn geheel gemaaid of gekle-
peld. Op enkele plekken waar bekend is dat 
bijzondere of beschermde planten, vlinders of 
bijen voorkomen, wordt maatwerk toegepast. 
Er wordt dus wel ecologisch beheer toege-
past, maar het is vooral incidenteel en verre 
van gemeengoed. 

Doelstelling transitie naar ecologisch
beheer
De gemeente wil ecologisch beheer op ter-
mijn de standaard maken. Hiervoor is het 
nodig stapsgewijs de transitie te maken van 
een ‘nee, tenzij’ naar een ‘ja, tenzij’ princi-
pe. Dat vraagt om omdenken: het openbaar 
groen wordt ecologisch beheerd tenzij er een 
goede reden is om dat anders te doen. Wat 
de goede redenen zijn wordt in de loop van 
de transitie vormgegeven. Voorbeelden van 
uitzonderingen voor intensief beheer zijn:

• Verkeersveiligheid 
• Belangrijke zichtlijnen bij overgangen 

en oversteekpunten
• Eerste meter van wegbermen 

• Doorstroming van water in watergangen
• Speelvelden en intensieve recreatie
• Beeldkwaliteit en cultuurhistorische rede-

nen
• Ecologische redenen



Beleidsplan natuur en biodiversiteit - 28

Waarom is het belangrijk?
De ambitie van de gemeente Wijchen is om 
de biodiversiteit te versterken. Hiervoor is 
het essentieel om de transitie te maken naar 
ecologisch beheer. Het invoeren van meer 
ecologisch beheer is een relatief eenvoudige, 
maar zeer doeltreffende manier om biodiver-
siteit te stimuleren. Meer variatie en kleur in 
het groen zorgt voor een gezondere en aan-
trekkelijke leefomgeving voor dier én mens. 
Tevens is ecologisch groenbeheer onmisbaar 
voor de natuurlijke bestrijding van de eiken-
processierups en het duurzaam versterken 
van het groenblauwe netwerk. Het kan bij-
dragen aan de identiteit van Wijchen en geeft 
invulling aan de gemeentelijke ambities voor 
klimaatadaptie en circulariteit.  Bij een goede 
aanpak kan het tevens kostenbesparend zijn.

Aanpak Wijchen
Ecologisch beheer als de standaard is een 
doelstelling voor de lange termijn. In de 
komende jaren gaat de gemeente het opti-
maliseren en invoeren van meer ecologisch 
beheer stapsgewijs aanpakken. Het vergroten 
van het draagvlak voor ecologisch beheer is 
hierbij zeer belangrijk. Dit wil de gemeente 
bereiken door bewoners te betrekken en de 
samenwerking met andere partijen op te zoe-
ken. En daarnaast te zorgen voor goede com-
municatie en informatie om mensen uitleg te 
geven over de aanpak en de nut en noodzaak 
van ecologisch beheer. De belangrijkste acties 
zijn:

Transitie stapsgewijs invoeren: In navol-
ging van dit beleidsplan natuur en biodiversi-
teit maakt de gemeente concretere plannen 
hoe en waar de eerste fase van de transitie 
vormgegeven wordt. Hierbij wordt bekeken 
waar het ecologisch beheer directe raakvlak-
ken heeft met de andere speerpunten, om zo 
win-win situaties te creëren. Zo kan ecolo-
gisch beheer ingevoerd of uitgebreid worden 
op plekken waar overlast is van eikenproces-
sierups of ganzen (speerpunt 3) en op plek-
ken waar het groenblauwe netwerk versterkt 
kan worden (speerpunt 4). In bijlage 3 wordt 
hier dieper op ingegaan.

Draagvlak en communicatie
Ecologisch beheer geeft een ander en meer 
gevarieerd beeld. Niet iedereen zal bij voor-
baat enthousiast zijn. Om draagvlak te creë-
ren wordt meer geïnvesteerd in communicatie 
en informatieverstrekking. Hierin legt de ge-
meente uit waar en waarom het groenbeheer 
anders wordt ingevuld en wat het beoogde 
beeld is. Door de transitie stapsgewijs in te 
voeren kan men ook wennen aan het beeld 
dat ecologisch beheer geeft. Meer hierover 
staat in het hoofdstuk 7 communicatie, moni-
toring en evaluatie.

Samenwerking met andere partijen: De 
plannen en uitvoering van meer ecologisch 
beheer worden zowel intern bij de gemeente 
als bij andere beheerders onder de aandacht 
gebracht. Samen met de andere beheerders 
wordt bekeken waar en hoe het beheer op 
elkaar aangesloten kan worden.

Koppeling met andere speerpunten

Ecologisch beheer is het belangrijkste 
onderdeel voor de natuurlijke bestrij-
ding van de eikenprocessierups (speer-
punt 3). Het geeft invulling aan de ver-
sterking van het groenblauwe netwerk 
(speerpunt 4). In het buitengebied is 
het onderdeel van het faciliteren en 
ondersteunen van natuurinclusieve 
initiatieven (speerpunt 5). Door het 
groenbeheer te borgen in projecten en 
uitvragen zal het onderdeel zijn van het 
integraal meenemen van biodiversiteit 
en natuurinclusiviteit (speerpunt 2).

Ecologische berm. Bron: Groenvandaag
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Speerpunt 2: 
Biodiversiteit als integraal 
duurzaamheidsthema

Biodiversiteit en natuur zijn onlosmakelijk 
verbonden aan duurzame gebiedsontwikke-
lingen. Gelukkig heeft biodiversiteit veel kop-
pelkansen met andere duurzaamheidsthema’s 
als klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving, 
energietransitie en circulariteit. In ieder pro-
ject en elke handeling zijn mogelijkheden om 
biodiversiteit (op termijn) te versterken. Hier-
voor is het belangrijk biodiversiteit integraal 
op te nemen in plannen, projecten en besluit-
vorming. 

Beschrijving
Biodiversiteit als integraal duurzaamheidsthe-
ma staat voor een natuurinclusieve aanpak. 
Natuurinclusief wil zeggen dat gezorgd wordt 
dat plannen, projecten en handelingen een 
bijdrage leveren aan de lokale biodiversiteit 
en natuurwaarden. Tegelijk draagt dit bij aan 
een gezonde, evenwichtige leefomgeving én 
voorkomt het vertraging in het proces en on-
verwachtse verrassingen vanuit de wet- en 
regelgeving.

Huidige stand van zaken
In de meeste gevallen wordt in voldoende 
mate rekening gehouden met de wet- en re-
gelgeving. Bovenwettelijke maatregelen en 
kansen voor biodiversiteit worden echter niet 
opgenomen als criteria bij uitvragen vanuit de 
gemeente. Bij beheer en onderhoud wordt in 
specifieke gevallen rekening gehouden met 
natuurwaarden. De laatste jaren wordt bio-
diversiteit steeds meer meegenomen bij ont-
wikkelingen om een meerwaarde te creëren. 
Voorbeelden hiervan zijn natuurinclusief bou-
wen bij renovaties van huurwoningen en de 
komende herinrichting van het gebied tussen 
het kasteel en het Wijchens meer. 

Doelstelling biodiversiteit als 
duurzaamheidsthema
De gemeente Wijchen gaat stappen zetten 
om biodiversiteit als volwaardig duurzaam-

heidsthema te integreren in de organisatie. 
De gemeente gaat zich inzetten om natuurin-
clusief bouwen en handelen de norm te laten 
worden. Door het te stimuleren en zelf het 
goede voorbeeld te geven.

Waarom is het belangrijk?
Overal waar gebouwd, verbouwd, heringe-
richt en vergroend wordt liggen kansen voor 
biodiversiteit. Alleen door biodiversiteit stan-
daard aan de voorzijde van het proces mee te 
nemen, kunnen deze kansen herkend en ver-
zilverd worden. Dit speerpunt vergt een inte-
grale aanpak waarbij biodiversiteit als thema 
beter opgenomen wordt in de besluitvorming. 
Zowel bij gemeentelijke projecten, uitvragen, 
toetsing van projecten en inrichtingen als bij 
beheer en onderhoud. 

Hoe maken we dit plan of project ook na-
tuurinclusief? Kunnen we aansluiting vinden 
bij nabijgelegen ecologische structuren? Wat 
zijn effectieve maatregelen? Is er voldoende 
samenhang tussen de maatregelen en de om-
geving? Zorgt het bijvoorbeeld voor nestel-
gelegenheden, schuilplekken én voedsel voor 
allerlei dieren? Wordt er voldoende rekening 
gehouden met de abiotische omstandighe-
den? Hoe zit het met toekomstig beheer en 
onderhoud? Door de juiste vragen te stellen 
kan elk stukje vernieuwd Wijchen op een 
meer duurzame manier ingericht worden. 
Hiermee is enorm veel winst te halen voor 
natuur en biodiversiteit in Wijchen. 

oeverzwaluwbrug. Bron: IPVdelft

Fietsenhok - Bron: onbekend
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Huismus Zwarte roodstaart
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Weidebeekjuffer Landkaartje Ratelaar Gekorrelde veldloopkever

Winde

Dauwbraam Wilde bertram Grote kattenstaart Schietwilg Eenstijlige meidoorn

Meinerseiland

Hermelijn

Gewone dwergvleermuis Laatvlieger Konikpaard

Grote bonte specht Steenuil Oeverzwaluw IJsvogel

Ringslang Rugstreeppad Poelkikker Steur

Rivierrombout Sleedoornpage Wolfsmelkwespvlinder

Bever Otter Steenmarter

Egel Haas
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Bruine kikker Barbeel

Weidebeekjuffer Landkaartje Ratelaar
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Tonghaarmuts Knikkende distel Gewone es Gladde iep

Winde

Natuurinclusief. Bron: KondorWessels Projecten
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Aanpak Wijchen
Om de doelstelling te behalen is borging in 
de organisatie, inspiratie, stimulatie, educatie 
en  communicatie essentieel. De belangrijkste 
acties zijn hieronder kort beschreven. Meer 
uitleg hierover staat in het uitvoeringsplan 
(hoofdstuk 8)

Invoeren biodiversiteitsscan bij ruimte-
lijke ontwikkelingen
Bij uitvragen vanuit de gemeente met betrek-
king tot ruimtelijke ontwikkelingen wordt een 
biodiversiteitsscan gevraagd. In een biodiver-
siteitsscan wordt gevraagd welke (bovenwet-
telijke) kansen er bij de ontwikkeling liggen 
voor biodiversiteit en hoe deze verzilverd 
gaan worden. Dit zorgt ervoor dat biodiver-
siteit meer aan de voorkant van het proces 
meegenomen wordt en stimuleert het de cre-
ativiteit. De biodiversiteitsscan kan gekoppeld 
worden aan een verplichte natuurtoets maar 
kan daar ook los van staan. Zo kunnen ook 
bij kleinere projecten en ontwikkelingen de 
kansen voor biodiversiteit gegrepen worden. 
Het format met vragenlijst zal nog nader uit-
gewerkt worden.

Soortmanagementplan
Gemeente Wijchen en woningcorporatie Talis 
hebben onlangs een plan van aanpak laten 
schrijven voor een soortmanagementplan 
(SMP) voor beschermde soorten (vleermui-
zen, huismus, gierzwaluw) in de bebouwde 
kom van Wijchen. Een goed SMP borgt na-
tuurinclusief bouwen en renoveren als de 
norm. Ook voorkomt het vertragingen in 
projecten en is het kosteneffectief. Deze ge-
biedsgerichte aanpak levert winst op voor 
de betreffende soorten, de gemeente, initia-
tiefnemers, ontwikkelaars en bewoners. De 
beslissing over de daadwerkelijke uitvoering 
moet nog worden genomen.

Stimuleren natuurinclusiviteit 
De gemeente wil zich inzetten om natuurin-
clusief ontwerpen, bouwen en inrichten de 
norm te laten worden. De biodiversiteitsscan 
en het soortmanagementplan geven hier een 
belangrijke invulling aan. Daarnaast worden 
de koppelingen met de andere ontwikkelingen 
en de duurzaamheidsthema’s versterkt. Een 
aantal voorbeeldprojecten die natuurinclusief 
aangepakt worden:

• (Ver)bouwen en renoveren van gemeen-
telijke gebouwen 

• Herinrichting van straten en groen. 
• Projecten die regenwater afkoppelen 
• Zonnepanelenvelden 

Ecologisch ingericht zonnepanelenveld waar licht en water ook de bodem onder de panelen kan 
bereiken. Bron: Sweco

nextcity.nl - www.nextcity.nl

De natuurinclusieve stad
Maike van Stiphout - masterclass Werken met natuur

Inspiratiesessie natuurinclusief bouwen Rolduckerveld 
28042020

Natuurinclusief bouwen 
Maike van Stiphout  

Biodiversiteitsscan - Bron: DS landschapsarchitecten

Koppeling met andere speerpunten

Biodiversiteit als integraal duurzaam-
heidsthema heeft sterke koppelingen 
met het stimuleren van  natuurinclu-
sieve initiatieven en samenwerking 
(speerpunt 5). Het zal ook de transitie 
naar  ecologisch beheer versnellen 
(speerpunt 1). Een natuurinclusieve 
aanpak is gunstig is voor de natuurlijke 
bestrijding van de  eikenprocessierups 
(speerpunt 3).
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Speerpunt 3: 
Natuurlijke bestrijding 
overlastgevende soorten

Naast al het moois dat de natuur ons te bie-
den heeft zijn er in Wijchen ook overlastge-
vende soorten. Zo vormt de eikenprocessie-
rups inmiddels een breed maatschappelijk 
probleem in heel Nederland. In Wijchen wordt 
ook overlast ondervonden door ganzen langs 
het Wijchens meer. Daarnaast zijn er ver-
schillende invasieve exoten aanwezig die een 
bedreiging vormen voor de biodiversiteit en 
schadelijk kunnen zijn voor mensen. In deze 
paragraaf wordt ingegaan op de natuurlijke 
bestrijding en aanpak van deze soorten. 

Beschrijving

Eikenprocessierups
De eikenprocessierups zorgt voor veel over-
last in Wijchen. Om de overlast tegen te gaan 
is voorlopig een combinatie van maatrege-
len nodig. Hiervan is natuurlijke bestrijding 
een belangrijk aspect waar in Wijchen nog 
veel winst te behalen valt. Deze vorm van 
bestrijding richt zich op het aantrekken van 
natuurlijke vijanden, om de ecologische ba-
lans te herstellen. Natuurlijke vijanden van 
de eikenprocessierups betreffen onder meer 
sluipwespen, sluipvliegen, roofkevers, vogels 
en vleermuizen. Op veel plekken zijn de om-
standigheden door inrichting en beheer niet 
aantrekkelijk voor deze predatoren. Denk aan 
strakke eikenlanen en eenzijdige beplanting. 
Door samen te werken met andere terrein-
beheerders, agrariërs en bewoners wordt het 
makkelijker een aantrekkelijk leefgebied voor 
natuurlijke vijanden te creëren. Bijvoorbeeld 
door te zorgen voor bloemrijke bermen die 
ecologisch beheer worden, een gevarieerde 
kruiden- en struiklaag onder de eiken, krui-
denrijke akkerranden, natuurvriendelijke 
oevers langs watergangen, meer variatie in 
boomsoorten en bloemrijke tuinen met vogel- 
en vleermuiskasten. 

Overige dieren
Er zijn zorgen over de aanwezigheid van rat-
ten. Maar er zijn ook meldingen van overlast 
van beschermde soorten als steenmarter, 
bever en vogels. Zo wordt rond het Wijchens 
Meer overlast ervaren van ganzen. Het gaat 
om dreigend gedrag in het broedseizoen, uit-
werpselen en gevaarlijke situaties op de weg 
door overstekende dieren.

Overlastgevende planten
In Wijchen zijn een aantal planten die over-
last veroorzaken. Dit betreffen invasieve exo-
ten die zich snel verspreiden en/of schadelijk 
zijn voor mensen: 
• Japanse duizendknoop
• Watercrassula
• Reuzenberenklauw
• Ambrosia

Huidige situatie
Momenteel bestrijdt de gemeente de eiken-
processierups voornamelijk via de traditionele 
weg: een combinatie van biologische bestrij-
ding en het wegzuigen van nesten. Er zijn al 
initiatieven genomen voor een preventieve, 
ecologische aanpak van de eikenprocessie-
rups, bijvoorbeeld met het uitdelen van nest-
kasten voor vogels. Er is echter meer nodig 
om de plaagdruk tegen te gaan en een effec-
tieve ecologische balans te krijgen. Ratten 
worden in de bebouwde kom bestreden met 
vallen. Het is niet meer toegestaan rattengif 
te gebruiken. Met betrekking tot bescherm-
de soorten wordt de Wet natuurbescherming 
in acht genomen. Om de overlast van gan-
zen tegen te gaan is de gemeente reeds een 
proef gestart met natuurlijke bestrijding door 
het invoeren van ecologisch maaibeheer. De 
gemeente bestrijd ongewenste planten in het 
openbaar gebied. Meldingen van deze soorten 
kunnen worden doorgegeven op de gemeen-
telijk website16. Op particulier gebied is de 
betreffende eigenaar zelf verantwoordelijk 
voor de bestrijding.

Doelstelling natuurlijke bestrijding 
overlastgevende soorten
De gemeente Wijchen wil met meer natuur-
lijke bestrijding de overlast en plaagdruk van 
overlastgevende soorten verminderen.

https://www.wijchen.nl/planten-ziekten-en-bestrijding/ 16

Eikenprocessierups. Bron: Sweco
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Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups. 
Bron: Ginkelgroep.nl

Waarom is het belangrijk?
Traditionele bestrijding van de eikenpro-
cessierups wordt onbetaalbaar als dit niet 
gecombineerd wordt met het herstellen van 
de ecologische balans. Daarnaast heeft het 
gebruik van chemische en biologische be-
strijdingsmiddelen nadelige gevolgen voor de 
natuur. Natuurlijke bestrijding door het be-
vorderen van biodiversiteit rondom het leef-
gebied van de rups heeft grote meerwaarde 
op de lange termijn. Het ontmoedigen van 
ganzen is de meest diervriendelijke manier 
om overlast te verminderen. Bestrijding van 
overlastgevende planten is gunstig voor mens 
en natuur.

Aanpak Wijchen:

Eikenprocessierups:
Voor de natuurlijke bestrijding van de eiken-
processierups worden twee acties uitgevoerd:
1. Uitbreiden bestaande initiatieven: Mo-

menteel lopen er al acties om natuurlijke 
vijanden aan te trekken. Zo zijn vogel-
kastjes uitgedeeld en zijn er op plekken 

bermen ingezaaid en worden deze ecolo-
gisch beheerd. Deze acties worden uitge-
breid. De focus zal liggen in gebieden die 
in het beheer zijn van de gemeente en/of 
waar veel overlast van de processierups is 
geconstateerd. 

2. Opstellen overkoepelend plan: Losse ini-
tiatieven zullen naar verwachting onvol-
doende zijn om de plaagdruk in voldoende 
mate te kunnen beheersen. De gemeente 
neemt initiatief voor een overkoepelend, 
gezamenlijk plan voor de bestrijding van 
de eikenprocessierups. Het aantrekkelij-
ker maken van de omgeving voor natuur-
lijke vijanden is een belangrijk onderdeel. 

Overige dieren:
Voor beschermde soorten geldt dat gehandeld 
wordt volgens de Wet natuurbescherming (zie 
hoofdstuk 4). De hoeveelheid ratten wordt 
grotendeels bepaald door beschikbaarheid 
van voedsel. In de bebouwde kom gaat met 
name om afval en vogelvoer. Meer (natuur-
lijk) groen betekent niet dat er meer ratten 
komen. De gemeente heeft een meldingssys-
teem voor overlast van ratten op de website 
en gaat daarnaast informatie verstrekken 
over preventieve maatregelen. Voorkomen is 
immers beter dan genezen.

Om overlast van ganzen bij het Wijchens 
Meer tegen te gaan wordt een pilot uitge-
voerd. Ganzen eten graag kort gras en wor-
den daardoor aangetrokken. Plekken waar 
overlast wordt ervaren (bijvoorbeeld bij in-
gang Kerkeveld) worden minder aantrekkelijk 
gemaakt door de oevers en aangrenzende 
percelen minder vaak te maaien. Indien de 
pilot succesvol blijkt zal deze aanpak uitge-
breid worden. Daarnaast wordt de optie ver-
kend om eilandjes in het Wijchens meer te 
verwijderen. Deze eilandjes worden veelvul-
dig gebruikt als nestlocatie door ganzen. 

Overlastgevende planten
De gemeente zet de huidige aanpak voor de 
bestrijding van de invasieve exoten voort en 
gaat deze waar mogelijk optimaliseren. In 
bijlage 3 wordt per plantensoort beschreven 
hoe dat gedaan wordt. Daarnaast worden be-
kende groeiplaatsen voor zover dat nog niet 
gedaan is, gedigitaliseerd. Het register wordt 
aangevuld met nieuwe meldingen via het 
meldingssysteem op de gemeentelijke web-
site en gegevens uit de NDFF. De gemeente 
neemt in 2021 een abonnement op de NDFF.

Koppeling met andere speerpunten

Natuurlijke bestrijding heeft directe 
raakvlakken met speerpunt 1 (transitie 
naar ecologisch groenbeheer) en het 
geeft deels invulling aan het versterken 
van het groenblauwe netwerk (speer-
punt 4). Tevens is samenwerking en 
het simuleren van initiatieven een be-
langrijk onderdeel (speerpunt 5).
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Speerpunt 4: 
Versterken groenblauw netwerk

Een stevig, aaneengesloten groenblauw net-
werk is een voorwaarde voor een biodiverse 
én klimaatrobuuste leefomgeving. Voor de 
versterking van natuur en biodiversiteit is het 
van belang te investeren in het groenblauwe 
netwerk en de invulling ervan. Zowel in het 
buitengebied, in de bebouwde kom als de 
verbinding.

Beschrijving
Een groenblauw netwerk dooradert en 
verbindt stad en land met natuur en wa-
ter. Natuurgebieden, cultuurgebieden met 
landschapselementen, rivieren, poelen, slo-
ten, bermen, parken en tuinen vormen het 
groenblauwe netwerk in Wijchen. In het 
buitengebied geeft het provinciale Gelders 
natuurnetwerk (GNN) samen met de Groene 
Ontwikkelingszone (GO) vorm aan de ecolo-
gische verbindingen. De EVZ Heumen-Hors-
sen ligt dwars door de gemeente Wijchen. 
In de bebouwde kommen van Wijchen en de 
dorpskernen liggen groene structuren die van 
belang zijn. Parken, bermen, bomenlanen, 
tuinen en snippergroen vormen groene linten 
en ‘stepping stones’. 

Huidige situatie
Er ligt een goed fundament voor een stevig 
en functioneel groenblauw netwerk. Echter, 
schort het vaak aan de inrichting en beheer 
ervan. Met aanpassingen van het beheer en 
aanvullende inrichtingsmaatregelen kunnen 
de bestaande structuren relatief eenvoudig 
geoptimaliseerd worden als ecologische ver-
binding. 

In het buitengebied liggen met name kansen 
in de EVZ Heumen – Horssen en door het 
creëren van natuurlijke overgangen. De EVZ 
is al voor een groot deel gerealiseerd, maar 
er ligt nog een restopgave om de inrichting 
af te ronden. Daarnaast is veel natuurwinst 
te behalen om geleidelijke overgangen te 
creëren bij natuurgebieden en landschapsele-
menten. Denk hierbij aan natuurvriendelijke 
oevers en zoom- en mantelvegetaties rondom 
bossen. Dergelijke overgangen biedt een leef-
gebied voor veel verschillende soorten. In de 
bebouwde kommen bied de bestaande groene 
hoofdstructuren een uitstekende uitgangspo-
sitie voor de versterking van het groenblauwe 
netwerk. Het ecologisch beheren van deze 
structuren is hierbij essentieel. Gelijktijdig 
kan middels projecten gewerkt worden aan 
het verfijnen van de groene dooradering.

Droge verbindingszone
Natte verbindingszone
Kerngebied

Landschappelijke structuurEcologische structuur
Rivierduim
Kommen
Stroomrug
Rivierklei
Uiterwaarden

Ecologische en landschappelijke structuren in 
bebouwde kom Wijchen. 
Bron: Groenstructuurplan Wijchen, 2008

Ecologische structuren in buitengebied. 
Bron: Buwa 2018.



Beleidsplan natuur en biodiversiteit - 34

Natuurlijke overgang van grasland naar bos 
Bronnen rechts: Ecopedia.be, onder: naturio.nl

Doelstelling versterken groenblauw 
netwerk
De gemeente Wijchen heeft als doel om het 
groenblauwe netwerk ecologisch te verster-
ken. Zowel in de bebouwde kom, het bui-
tengebied, als in de overgang van dorp naar 
land. 

Waarom is het belangrijk?
Voor de versterking van biodiversiteit is het 
van belang het groenblauwe netwerk ecolo-
gisch gezien te optimaliseren. Door de groene 
en blauwe elementen onderling te verbinden 
en op een goed manier in te vullen, krijgt 
het een grote meerwaarde voor natuur en 
biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezonde 
leefomgeving én recreatie. Een stevig, aan-
eengesloten netwerk zorgt voor effectievere 
bufferwerking en vertraagde afvoer van re-
genwater en sterkere vermindering van hit-

testress. Soorten verplaatsen en verspreiden 
zich via dit netwerk en er vindt uitwisseling 
plaats tussen verschillende populaties. Het 
zorgt voor een aantrekkelijke omgeving die 
uitnodigt tot bewegen en waar mensen tot 
rust kunnen komen.

Koppeling met andere speerpunten

Voor het optimaliseren van het groen-
blauwe netwerk is ecologisch beheer 
essentieel (speerpunt 1). Een sterk 
groenblauw netwerk draagt bij aan de 
natuurlijke bestrijding van de eiken-
processierups (speerpunt 2). Door bij 
projecten biodiversiteit als thema op te 
nemen (speerpunt 5) en initiatieven te 
stimuleren (speerpunt 3), ontstaat er 
een meer fijnmazig netwerk met een 
ecologische samenhang.
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Aanpak Wijchen:
De belangrijkste acties om de doelstelling te 
behalen zijn: 

Bloemrijke dijken
De gemeente gaat zich samen met het Wa-
terschap inzetten voor meer bloemrijke dij-
ken, aantrekkelijk voor planten, dieren én 
mensen. Ten eerste door meer maatwerk toe 
te passen in het ecologische beheer van deze 
structuren. Daarnaast door te onderzoeken of 
er op de dijken en in de nabijheid aanvullen-
de maatregelen getroffen kunnen worden.

Ecologische structuren bebouwde kom
De bestaande groene hoofdstructuren in de 
bebouwde kommen bieden een uitstekende 
uitgangspositie voor de versterking van de 
ecologische waarden van het groenblauwe 
netwerk. In deze structuren gaat de gemeen-
te zoveel mogelijk ecologisch en insectvrien-
delijk beheer toepassen. Dit betreffen de 
parken en de brede bermen in en rondom 
Wijchen. Vanuit deze structuren kan daarna 
verder gewerkt worden om het netwerk meer 
fijnmazig uit te bouwen de wijken in.

Creëren natuurlijke overgangen
De gemeente gaat op zoek naar geschikte lo-
caties om zoom- en mantelvegetaties en na-
tuurvriendelijke oevers te creëren. Daarnaast 
gaat de gemeente in gesprek met Staatbos-
beheer over het creëren van de zoomvegeta-
ties langs de Maasheggen. 

EVZ Heumen – Horssen
De gemeente gaat samen met provincie Gel-
derland, wegbeheerders en agrarische collec-
tieven op zoek naar oplossingen om de EVZ 
af te ronden en goed te beheren. Vooralsnog 
zijn acties gericht op kansen die zich voor-
doen. Bijvoorbeeld bij functieverandering van 
boerderijen of aanleg van een zonnepark.

Bloemrijke dijk ter hoogte van Balgoij. 
Bron: zodeaandedijk.nl 

Bron: waterschap rivierenland

Bron: Sweco

Bron: J. Houkes
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Speerpunt 5: 
Stimuleren van initiatieven en 
samenwerking

De biodiversiteit verhogen is alleen moge-
lijk door samen op te trekken. Samen met 
bewoners, vrijwilligers, natuurverenigingen, 
agrariërs, bedrijven, andere overheden en 
organisaties. Gemeente Wijchen blijft be-
staande initiatieven faciliteren en gaat nieu-
we initiatieven stimuleren door mensen te 
enthousiasmeren en inspireren om zelf aan 
de slag te gaan met biodiversiteit.

Beschrijving

Stimuleren initiatieven
Er liggen allerlei kansen en mogelijkheden in 
Wijchen voor initiatieven die natuur en biodi-
versiteit versterken. Zo kunnen bedrijven en 
bedrijventerreinen aan de slag om de werk-
omgeving van hun werknemers aantrekkelij-
ker en gezonder te maken door te vergroenen 
en de biodiversiteit te verhogen. Particulieren 
kunnen hun eigen tuinen aantrekkelijker ma-
ken voor vogels en vlinders en buurtbewoners 
kunnen samen groenperkjes en boomspiegels 
in hun straat beheren. Agrariërs kunnen sa-
men met andere organisaties en vrijwilligers 
kleinschalige landschapselementen aanleg-
gen, meer agrarisch natuurbeheer uitvoeren 
en de mogelijkheden verkennen om een tran-
sitie te maken naar een meer natuurinclusie-
ve bedrijfsvoering. 

Samenwerking
Ook andere overheden, terreinbeherende 
organisaties, bedrijven en agrariërs hebben 
plannen om de natuur en biodiversiteit te 
versterken. Zo heeft het Waterschap Rivier-

land recent haar biodiversiteitsbeleid vastge-
steld. Door de samenwerking op te zoeken 
kunnen maatregelen op elkaar aangesloten 
worden. 

Huidige situatie
In gemeente Wijchen zijn veel bewoners die 
zich inzetten voor natuur en biodiversiteit en 
er veel kennis over hebben. Er zijn al mooie 
initiatieven en ideeën die het verdienen on-
dersteund te worden. Zoals het aanleggen 
en onderhoud van Maasheggen en andere 
kleinschalige landschapselementen, agrarisch 
natuurbeheer, natuurinclusieve nieuwbouw, 
natuureducatie, monitoring van bijen en wei-
devogels en het uitstippelen van wandelrou-
tes. Het belang van groen, biodiversiteit en 
natuur voor dier én mens wordt steeds bre-
der gedragen. Steeds meer inwoners willen 
aan de slag met groen en biodiversiteit. Te-
gelijkmoet er ook nog veel gebeuren om het 
enthousiasme te vertalen in concrete acties 
en een breed draagvlak te krijgen. Draagvlak 
is immers de basis voor samenwerking. 

Doelstelling stimuleren van initiatieven 
en samenwerking
Gemeente Wijchen wil bestaande initiatieven 
blijven faciliteren en nieuwe initiatieven sti-
muleren door mensen te enthousiasmeren en 
inspireren om zelf aan de slag te gaan met 
biodiversiteit. Daarnaast zal samenwerking 
gezocht worden met andere terrein-beheren-
de organisaties, om te verkennen op welke 
wijze maatregelen elkaar kunnen aanvullen. 
De gemeente zet daarnaast in op het stimu-
leren van vogels, bijen, vlinders en vleermui-
zen.

Waarom is het belangrijk?
De biodiversiteit verhogen is alleen mogelijk 
door samen aan de slag te gaan. Er zijn ac-
ties nodig in natuurgebieden, het agrarische 
gebied én de bebouwde kom. Het faciliteren 
en stimuleren van initiatieven is essentieel 
om bewoners en bedrijven te betrekken en 
om het groeiende enthousiasme te onder-
steunen. Samenwerking leidt tot efficiëntere 
maatregelen met een hogere effectiviteit. 

Buurtnatuur. Bron Sweco



Beleidsplan natuur en biodiversiteit - 37

Aanpak Wijchen

Hieronder staan de belangrijkste acties. Een 
belangrijk onderdeel van de aanpak is com-
municatie  (zie hoofdstuk 7).

Pilotproject biodiversiteit in de wijk
Met een pilotproject biodiversiteit in de wijk 
wil de gemeente samen met buurtbewoners 
en bedrijven aan de slag gaan om te zorgen 
voor meer bloemen, biodiversiteit en na-
tuurbeleving. Mogelijk in combinatie met het 
vergroenen van schoolpleinen of natuurlijke 
speelgelegenheden.

Stimuleren natuurinclusieve landbouw
In juli 2020 is het Platform Natuurinclusieve 
landbouw Gelderland opgericht.  Dit samen-
werkingsverband wordt ondersteund door de 
provincie. Doel is om in 2027 alle landbouw-
grond in Gelderland minimaal op basisniveau 
natuurinclusief te krijgen. De gemeente gaat 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 
agrariërs te steunen die de transitie willen 
maken naar een meer natuurinclusieve en 
ecologische landbouw. 

Stimuleringsregelingen kleinschalige 
landschapselementen
De gemeente gaat door met de stimulerings-
regeling voor kleinschalige landschapsele-
menten. Daarnaast onderzoekt de gemeente 
naar mogelijkheden voor ondersteuning in 
het beheer ervan. 

Stimuleren uilen, vleermuizen, vogels, 
wilde bijen en vlinders
Een groene, bloemrijke omgeving met veel 
verschillende soorten vogels, vlinders en bij-
en geeft veel mensen hun dagelijkse natuur-
beleving. Vleermuizen zijn belangrijk voor 
het ecologisch evenwicht en de steenuil en 
kerkuil staan symbool voor een hoge natuur-
waarde in het agrarisch gebied. De gemeente 
gaat in samenwerking met natuurverenigin-
gen, nestkasten voor uilen, vleermuizen en 
vogels plaatsen en het leefgebied versterken 
door aanleg van kleinschalige landschapsele-
menten. Gemeente Wijchen wil graag een bij-  
en vlindervriendelijke gemeente worden. De 
gemeente zorgt voor meer voedsel, schuil-, 
nestel- en overwinteringsmogelijkheden. 
Meer hierover staat in bijlage 3. De gemeente 
verkent of er aansluiting gevonden kan wor-
den bij bestaande initiatieven. 

Samenwerking en aansluiting zoeken 
met andere organisaties
De gemeente gaat verkennen hoe biodiver-
siteitsbeleid, maatregelen en acties van de 
gemeente en andere organisaties op elkaar 
aangesloten kunnen worden. 

Tijdelijke natuur
Tijdelijke natuur biedt voordelen voor de na-
tuur, bedrijven, overheden en bewoners. De 
gemeente gaat in gesprek met ontwikkelaars 
en grondeigenaren om te verkennen waar 
tijdelijke natuur kan worden toegepast.

Maasheggen. Bron: St. Maasheggen Balgoij

Koppeling met andere speerpunten

De natuurlijke bestrijding van de ei-
kenprocessierups (speerpunt 3) is 
een goede katalysator om samen te 
werken. Mooie initiatieven en succes-
verhalen dragen bij aan het vergroten 
van het draagvlak. Door initiatieven te 
stimuleren, kan deels invulling gege-
ven worden aan het versterken van het 
groenblauwe netwerk (speerpunt 4) en 
de transitie naar ecologisch groenbe-
heer (speerpunt 1).

Impressie natuurinclusieve landbouw. Bron: WUR
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De ambitie van de gemeente is om gezamen-
lijk de natuur en biodiversiteit in Wijchen te 
versterken. Hiervoor is het nodig een transitie 
in gang te zetten. Voor deze transitie is een 
breed draagvlak nodig. Dit vormt immers de 
basis voor samenwerking. Communicatie is 
hierbij essentieel. Communicatie naar de be-
woners, bedrijven en partners, maar ook bin-
nen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast 
is het belangrijk om de voortgang en resulta-
ten van de acties te monitoren en te evalue-
ren. Zodoende kan tijdig bijgestuurd worden. 
In dit hoofdstuk wordt richting gegeven aan 
communicatie, monitoring en evaluatie. 

Communicatie   

Goede communicatie is essentieel om begrip 
en draagvlak te krijgen. Hieronder wordt be-
schreven op welke punten communicatie het 
belangrijkste is.

Ecologisch beheer
De transitie naar meer ecologisch beheer is 
een belangrijk speerpunt. Onder andere om 
zorg te dragen voor bijen, vlinders en vogels, 
ter bestrijding van de eikenprocessierups, 

om terreinen onaantrekkelijk te maken voor 
ganzen en om het groenblauwe netwerk te 
versterken. Dit beheer geeft een ander en 
meer gevarieerd beeld dan het huidige. Het 
is belangrijk om uitleg te geven waarom het 
groenonderhoud in de woonomgeving anders 
uitgevoerd gaat worden. 

De gemeente bekijkt per geval op welke wijze 
het beste gecommuniceerd kan worden. Zo 
kunnen folders en informatieavonden helpen 
om uit te leggen waarom het beheer anders 
wordt uitgevoerd en hoe dat wordt gedaan. 
Ook het actief nieuws naar buiten brengen 
via de gemeentelijke website, sociale me-
dia en nieuwswebsite zal hieraan bijdragen. 
Door het betrekken van wijkbeheerders en 
de verschillende leefbaarheidsgroepen en 
wijkverenigingen kunnen veel bewoners be-
reikt worden. In het veld ter plaatse kan ook 
gecommuniceerd worden. Zo kunnen borden 
aanduiden dat het beheer is gewijzigd voor 
de bijen en vlinders. Of juist ter bestrijding 
van de eikenprocessierups. Door de eerste 
(halve) meter van bermen en grasvelden 
vaker te maaien, kan ook duidelijk gemaakt 
worden dat er wel gemaaid wordt, maar be-
wust vegetatie ongemoeid wordt gelaten. 

7COMMUNICATIE, 
MONITORING &
EVALUATIE 

Voorbeelden fysieke communicatie ter plaatse

Bron: S. Hellingman

Bordje eenden niet voeren. 
Bron: Gemeente Nijmegen
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Stimuleren initiatieven en samenwerking
Zoals beschreven in speerpunt 5, is het doel 
van de gemeente om bewoners, bedrijven, 
agrariërs en andere organisaties te stimule-
ren aan de slag te gaan met biodiversiteit. Er 
is veel enthousiasme, maar hoe doe je dat 
eigenlijk? Waar kan ik informatie vinden, wat 
zijn de goede maatregelen, hoe kan ik mijn 
tuin vogelvriendelijk maken? Wie kan je on-
dersteunen, zijn er initiatieven waar je op aan 
kan sluiten? Zijn er handige tools en apps 
en is er subsidie voor beschikbaar? Wat zijn 
goede voorbeelden en kun je die bekijken en 
welke wandelroutes liggen in de buurt? Er is 
veel informatie beschikbaar, maar het is niet 
altijd makkelijk om de juiste informatie te 
vinden. Om dergelijke vragen te beantwoor-
den en initiatieven te stimuleren, is het nodig 
dat informatie gebundeld is en helder gecom-
municeerd wordt.
 
De gemeente gaat verkennen op welke wijze 
dit het beste vormgegeven kan worden. De 
voorkeur gaat uit naar een online platform. 
Een online platform deelt successen en maakt 
het makkelijk voor mensen om aan te haken 
en tips te geven. Hier kan allerlei informatie 
gebundeld worden én actueel gehouden. Bij-
voorbeeld folders, informatie en kaarten met 
bestaande initiatieven, uitgevoerde en ge-
plande acties, resultaten ervan, contactgege-
vens, subsidiemogelijkheden. Om samenwer-
king verder te stimuleren zal de gemeente de 
stakeholders infomeren over dit beleidsplan 
en de acties die eruit voortvloeien. 

Monitoring en evaluatie

Naast reeds bestaande biodiversiteitsinitia-
tieven worden tevens vanuit de Wet natuur-
bescherming op diverse plekken compense-
rende maatregelen uitgevoerd voor specifieke 
soorten. Bij maatregelen ten gunste van 
biodiversiteit of natuur wordt echter vaak niet 
gemonitord of ze ook het beoogde positieve 
effect hebben. Monitoring is essentieel om te 
bepalen of maatregelen effectief zijn of niet. 
Monitoring van biodiversiteit is vaak inten-
sief. Daarom wordt vaak samengewerkt met 
natuurorganisaties en vrijwilligers. Door het 
slim monitoren van een aantal doelsoorten 
kan de inspanning beperkt worden.

De gemeente stelt in navolging van dit be-
leidsplan een monitoringsplan op. Dit gaat 
in op de manier waarop maatregelen en de 
verspreiding van bepaalde doelsoorten gemo-
nitord worden. Daarnaast zal over 3 à 5 jaar 
een nieuwe natuurpuntenberekening worden 
uitgevoerd. Dit geeft inzicht of de uitwerking 
van het beleidsplan en de getroffen maatre-
gelen hebben geleid tot een verhoging van 
de biodiversiteit op niveau van wijken en de 
gemeente als geheel. 

De gemeente evalueert ieder jaar welke ac-
ties zijn ondernomen, wat daarvan het resul-
taat is en waar het komend jaar op ingezet 
zal worden. Zodoende houdt men de vinger 
aan de pols en kan tijdig bijgestuurd worden. 

Voorbeelden vaker maaien strook langs 
verharding
Biodiversiteitsmeter Sweco. Bron: Tuinstudio Tom



Beleidsplan natuur en biodiversiteit - 40

8UITVOERINGSPLAN

De belangrijkste acties zijn bij de speerpunten 
en het hoofdstuk communicatie, monitoring en 
evaluatie beschreven. In dit hoofdstuk worden 
de acties per speerpunt beknopt en schematisch 
weergegeven. Het gaat per actie in op:

• WAT is de actie, 
• HOE wordt de actie uitgevoerd
• WAAR wordt de actie uitgevoerd (voorbeel-

den)
• WIE zijn de partners 
• WANNEER wordt de actie uitgevoerd (plan-

ning en prioriteit)
• FINANCIERING of inschatting kosten

Een aantal acties zijn verder uitgewerkt en de 
beschrijving daarvan is opgenomen in bijlage 3. 
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Speerpunt 1: Transitie naar ecologisch beheer

Actie 
(wat)* Beschrijving (hoe) Voorbeelden (waar) Partners 

(wie)
Planning en 

prioriteit 
(wanneer)

Financiering/
kosten

Uitbreiden 
ecologisch 
groenbe-
heer (maai-
en)

Selectie maken van bermen en 
groenstroken en percelen in beheer-
gebied gemeente waar de komende 
2-3 jaar een transitie plaats vindt 
naar ecologisch beheer. Gemeente 
bekijkt in eerste instantie wat de mo-
gelijkheden in bestaand contract zijn

•	 Suggesties be-
schreven in bijlage 
3. 

•	 Handreiking opstel-
len welke aspecten 
de keuze voor een 
locatie bepalen

•	 Pilotproject in 
woonwijk

Gemeente

Aannemer

Vanaf 2020. 
Prioriteit is 
hoog

Ntb. Bij voorkeur 
binnen huidige 
budget. 

Zie als voorbeeld 
hier voor een fol-
der over kosten en 
baten van bijvrien-
delijk beheer

Uitbreiden 
ecologisch 
groenbe-
heer (snoei-
en)

Ecologisch beheer heesters, bosscha-
ges, houtwallen en bosjes. Rekening 
houden met bloeitijd en vruchtont-
wikkeling. Snoeisel en oud hout laten 
liggen, takkenrillen maken enz.

•	 Oosterpark
•	 Park Wijchen Noord
•	 Bosvijver
•	 Wijchens Meer
•	 Rondom sportpark 

De Wijchert

Gemeente

Aannemer

Starten in 
2021 Priori-
teit is middel

Ntb. Bij voorkeur 
binnen huidige 
budget.

Versterken 
natuurwaar-
den parken

Parken vormen biodiversiteithotspots 
in de bebouwde kom en zijn belang-
rijke elementen in het groenblauwe 
netwerk. Het is daarom belangrijk de 
natuurwaarde van parken te behou-
den én versterken. 

De gemeente bekijkt per geval hoe 
dit het beste vormgegeven kan wor-
den. Bijvoorbeeld met aanpassing 
beheer, inrichten, opstellen beheer-
plan

•	 Oosterpark 
•	 Park Diemewei 
•	 Park Noord
•	 Park Klapstraat
•	 Park De Uitloper 
•	 Balgoij Veldje 
•	 Alverna Eliasstraat

Gemeente

Aannemer

Vanaf 2021. 
Prioriteit 
hoog van-
wege belang 
van parken 
voor biodi-
versiteit en 
groenblauw 
netwerk

Kosten voor een 
beheerplan bedra-
gen circa € 5.000. 

Kosten inrichting 
ntb

Natuurvriendelijke 
beheer betekent 
vaak minder be-
heer en afvoeren. 
De beheerkosten 
kunnen daarmee 
zullen naar ver-
wachting afnemen.

Aanslui-
ten bij 
bestaande 
initiatieven 
ecologisch 
beheer. 

De gemeente verkent of er aanslui-
ting gevonden kan worden bij be-
staande initiatieven voor ecologisch 
beheer. 

Nederland Zoemt. NL 
Zoemt geeft advies, 
cursussen en commu-
nicatiepakketten. Een 
NL Zoemt gemeente 
voldoet aan de criteria 
voor bijvriendelijk be-
heer en inrichting

Kleurkeur is een onaf-
hankelijk keurmerk voor 
insectvriendelijk beheer 
en zorgt tevens voor 
bijscholing van de uit-
voerders en beheerders.

Gemeente

Aannemer

natuur-
verenigin-
gen

Behoefte 
wordt mee-
genomen in 
de jaarlijkse 
evaluatie. 
Prioriteit 
daarom laag

NL Zoemt € 1.000 
per jaar. Cursus 
voor 10 – 25 men-
sen € 5000

Kleurkeur: Jaar-
lijkse bijdrage van 
€ 300

Inzaaien 
inheemse 
bloemen-
mengsels 
en aanplan-
ten biologi-
sche bloem-
bollen

De gemeente wil op verschillende 
plekken (in de bebouwde kom) ber-
men, perken, randen van grasvelden 
en graslanden inzaaien met een 
inheems, gebiedseigen kruiden-
mengsel. Daarnaast aanplanten van 
bloembollen/stinzenplanten van bio-
logische oorsprong. Kruidenmengsels 
en (verwilderings)bollen kunnen ook 
goed gecombineerd worden

Locaties worden na-
der bepaald. Afweging 
wordt per locatie ge-
maakt of bloemrijke 
vegetatie verkregen 
wordt door inzaaien of 
aanpassing beheer

Gemeente

Aannemer

Vanaf 2020. 
Prioriteit 
middel

Kosten grondbe-
werking en inzaai-
en circa €65 -€110 
per 100m2. 

Per 1.000 bloem-
bollen €75,00 tot 
€ 150,00 voor al-
gemene soorten. 
Bijzondere stin-
zenbollen kosten 
tussen de €0,50 en 
€5,00 per stuk. De 
aanlegkosten lopen 
op tot €50,00 - 
€75,00 p/m2. Dit 
gaat uit van frezen 
en handmatige 
aanplant.

*Alle bovenstaande acties hebben ook betrekking op natuurlijke bestrijding overlastgevende soorten (speerpunt 3)
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Speerpunt 2: Biodiversiteit als integraal duurzaamheidsthema

Actie 
(wat) Beschrijving (hoe) Voorbeeld(locaties) 

(waar)
Partners 

(wie)
Planning en 

prioriteit 
(wanneer)

Financiering/
kosten

Invoeren 
biodiversi-
teitsscan

Bij RO-uitvragen van de gemeente 
wordt een biodiversiteitscan opge-
nomen. Gestart wordt bij woning-
bouwlocaties. Later (na evaluatie) 
kan opgeschaald worden als verplicht 
onderdeel bij elk project in de open-
bare ruimte.

•	 Wijchen west 
•	 Huurlingsedam 

fase 3
•	 Format/vragenlijst 

wordt nog opge-
steld. Zie als voor-
beeld bijlage 6 van 
Nota Stadsnatuur 
van gemeente Den 
Haag

Gemeente

Project-
ontwikke-
laars

Adviesbu-
reaus

Invoering 
2021. Hoge 
prioriteit

Geen extra kosten. 

Voor opstellen 
format/vragenlijst 
evt. kosten van ad-
viesbureau: schat-
ting €2000 - €3000

Opstellen 
Soortenma-
nagement-
plan (SMP) 
vleermui-
zen, huis-
mus, gier-
zwaluw

Plan van aanpak is reeds opgesteld. 
Het onderzoek, het SMP en de gene-
rieke ontheffing moeten nog volgen. 
Daar is nog niet over besloten. 

Bebouwde kom Wijchen

Verschillende gemeen-
ten hebben al een SMP 
en generieke ontheffing

Gemeente

Talis

Adviesbu-
reau’s

Uitvoering: 
2021 

Ontheffing: 
2022

Prioriteit 
middel (van-
wege plan-
ning)

Kostendekking in 
overleg met Talis

Groen bio-
divers in-
richten met 
gebruik van 
ecologisch 
geteeld 
plantmate-
riaal

Bij inrichting van (nieuw) groen 
wordt bekeken hoe biodiversiteit kan 
worden versterkt. Invulling is maat-
werk en locatiespecifiek. Bij voorkeur 
met inheems en ecologisch geteeld 
plantmateriaal 

Plekken waar groen 
wordt (her)ingericht/
beplant. 

Voorkeur voor leveran-
ciers met  inheems en 
bestrijdingsmiddelvrije 
beplanting

Gemeente

Project-
ontwikke-
laars

Groen-
aanne-
mers

Uitvoering 
vanaf 2020. 
Prioriteit 
middel

Kostendekking 
vanuit projectbud-
get. Geen extra 
kosten voor ont-
werp, wel mogelijk 
invloed op inrich-
tings- en beheer-
kosten. 

Recente studie laat 
zien dat bloemrijke 
bermen goedkoper 
zijn dan heester-
vakken.

Versterken 
koppeling 
klimaat-
adaptatie 
en biodiver-
siteit

Bij afkoppelprojecten (regenwater) 
wordt ook gekeken of en hoe biodi-
versiteit en beleving gestimuleerd 
kan worden

Bijvoorbeeld beplante 
wadi’s

Gemeente

Wooncor-
poraties

Project-
ontwikke-
laars

Vanaf 
2020/2021. 
Prioriteit 
laag

Projectbudget. 
Mogelijk invloed 
op inrichtings- en 
beheerkosten

Natuurin-
clusief 
ontwerpen 
en bouwen 
stimuleren

De gemeente zet in op natuurinclu-
sief ontwerpen en bouwen bij nieuw-
bouw en renovaties. Zowel van ge-
meentelijke gebouwen als bij nieuwe 
projecten

Toolbox natuurinclusief 
bouwen

Voorbeeldlocaties:

•	 Huurlingsedam 
fase 3

•	 Tussen Kasteel en 
Wijchens meer

•	 Wijchen West
•	 Ontwikkelingen in 

dorpen
•	 Bedrijventerrein 

Bijsterhuizen

Gemeente

Project-
ontwikke-
laars

Ontwer-
pers

Wooncor-
poraties

Vanaf 2020 
Prioriteit 
hoog vanwe-
ge aanhaken 
op projecten

Kostendekking 
vanuit projectbud-
get

Ecologische 
meerwaar-
de geven 
aan zonne-
parken

In de gemeentelijke zonnevisie is 
opgenomen dat landschappelijke 
inpassing verplicht is en dat door 
het aanleggen van natuur- en land-
schapselementen een ecologische 
meerwaarde verkregen moet wor-
den. Hiernaast er ook rekening mee 
houden dat licht en regenwater de 
bodem onder de panelen kunnen 
bereiken.

De zonnevisie geldt 
voor heel Wijchen. Van 
belang is om de kennis 
over biodiversiteit en 
zonnepanelen actueel te 
houden. Kennis hierover 
is redelijk nieuw en in 
ontwikkeling

Gemeente 

Project-
ontwikke-
laars

Vanaf 2020 
Prioriteit 
middel

Kostendekking 
vanuit projectbud-
get
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Verbeteren 
natuurtoet-
sing

Bij projecten, ontwikkelingen en toet-
sing van omgevingsvergunning wordt 
extra aandacht gegeven aan tijdig 
aanvragen natuuronderzoek. 

Bij uitvraag natuurtoetsen worden bij 
voorkeur bureau’s gevraagd die zijn 
aangesloten bij het NGB.

• Bij projecten en 
ontwikkelingen wordt 
meestal tijdig onderzoek 
gedaan. Het is echter 
nog geen gewoonte.

• Bij aanvragen omge-
vings-vergunning wordt 
altijd gecheckt of aan-
tasting van flora en/of 
fauna aan de orde kan 
zijn. 

Gemeente

Adviesbu-
reau’s

Vanaf 2020 
Prioriteit 
middel

Kosten voor na-
tuurtoetsing moe-
ten toch gemaakt 
worden - project-
budget

Kosten externen 
ntb

Verkenning 
ecoloog in 
dienst

De gemeente verkend de mogelijk-
heden om, al dan niet samen met 
buurtgemeenten, een ecoloog in 
dienst te nemen voor impuls kennis 
ecologie en natuurtoetsing

Steeds meer gemeenten 
hebben (stads)ecologen 
in dienst. Kleinere ge-
meenten hebben vaak 
een gezamenlijke eco-
loog. (Tijdelijke) deta-
chering is ook een optie

Gemeente 
in over-
leg met 
buurge-
meenten 
(Druten, 
Beu-
ningen, 
Heumen, 
West 
Maas en 
Waal, Nij-
megen)

Verkenning 
in 2021, pri-
oriteit laag 
in planning

Arbeidskosten, al 
dan niet gedeeld 
met andere ge-
meenten

Afsluiten 
abonne-
ment NDFF

De NDFF is de meest complete data-
base van verspreiding van soorten. 
Een abonnent hierop geeft een beter 
inzicht in (mogelijke) aanwezige (be-
schermde) soorten

https://www.ndff.nl/ Gemeente 2021. Prio-
riteit hoog, 
laagdrempe-
lig en geeft 
veel inzicht

€ 5.840 per jaar, 
korting van 15% 
bij afsluiting 3 jarig 
abonnement. 

Bij mogelijke aan-
sluiting bij ODRN 
meer korting

Organiseren 
bijeenkomst 
biodiversi-
teit 

De gemeente is voornemens om een 
interne bijeenkomst te organiseren 
over biodiversiteit en natuurinclusief 
bouwen. 

•	 Bij bijeenkomst 
presentaties door 
medewerkers ge-
meente en externen

•	 Goede voorbeelden 
in Wijchen en daar-
buiten

Gemeente 2021 of 
2022. Priori-
teit laag

ntb

Opfrissen 
kennis

De gemeente kijkt naar mogelijkhe-
den voor cursussen voor medewer-
kers op het gebied van natuurwetge-
ving, ecologie en biodiversiteit. 

Bijvoorbeeld bij:

•	 Naturio.nl
•	 Sbo.nl 

Gemeente 2021 – 
2023. Priori-
teit laag

Ntb; opleidings-
budget

Ontmoe-
digen 
chemische 
bestrij-
dingsmid-
delen

In openbare ruimte is gebruik al niet 
meer toegestaan, met uitzondering 
van bestrijding Japanse duizend-
knoop. Bij verpachting verbod op 
gebruik glyfosaat. 

•	 Biologische bestrij-
ding

Gemeente

Agrariërs

LTO

2021 of 
2022. Priori-
teit laag

nvt
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Speerpunt 3: Natuurlijke bestrijding overlastgevende soorten

Actie (wat) Beschrijving (hoe) Voorbeeld(locaties) (waar) Partners 
(wie)

Planning 
en priori-
teit (wan-

neer)

Financie-
ring/kos-

ten

Lopende acties 
voor natuurlij-
ke bestrijding 
eikenpro-
cessierups 
doorzetten en 
uitbouwen

(inrichting) 

Uitdelen en ophangen vogel- 
en vleermuiskasten. In com-
binatie met passende zaad-
mengsels en eventueel folder 
met uitleg en instructie

Plekken waar veel overlast is 
van eikenprocessierups

Voorbeeld Vivara 
https://www.nl.vivara.be/ei-
kenprocessierups

Gemeente

Bewoners

Agrariërs

TBO’s

Natuurvereni-
gingen 

2020 – 
2023. Prio-
riteit middel 
vanwege 
noodzaak

Budget 
bestrijding 
eikenpro-
cessierups

*Lopende 
acties voor 
natuurlijke 
bestrijding 
eikenpro-
cessierups 
doorzetten en 
uitbouwen

(beheer)

Ecologisch beheer bermen 
en aangrenzende percelen 
uitbouwen. Inzaaien specifiek 
kruidenmengsel (maatwerk)

Plekken waar veel overlast is 
van eikenprocessierups

Gemeente

Bewoners

Agrariërs

TBO’s

Natuurvereni-
gingen

2021 – 
2023. Prio-
riteit hoog 
vanwege 
effectiviteit 
en noodzaak

Budget 
bestrijding 
eikenpro-
cessierups

Plan van aan-
pak eikenpro-
cessierups

Overkoepelend, gemeen-
te-breed plan, waar andere 
partijen makkelijk op aan kun-
nen haken. Gemeente neemt 
initiatief om plan op te stellen, 
in samenwerking met andere 
partijen.

Gemeentebreed

Voorbeelden:

•	 Gemeente Breda
•	 Gemeente Oldenbroek
•	 Koppelen aan beleid Pro-

vincie 

Gemeente 
ism:

Provincie

Buurtgemeen-
ten

Leisure Lands

Waterscha

Agrarisch col-
lectief Natuur-
verenigingen

2021/2022. 
Prioriteit 
hoog vanwe-
ge noodzaak

Budget 
bestrijding 
eikenpro-
cessierups

* Voortzetten 
ontmoedi-
gingsbeleid 
ganzenover-
last Wijchens 
Meer

D.m.v. uitbreiding aangepast 
groenbeheer verblijf ganzen 
ontmoedigen

Wijchens Meer, op plekken waar 
veel overlast ervaren wordt 
(bijvoorbeeld Kerkeveld). Eer-
ste proef reeds in 2020 ingezet

Gemeente

Bewoners

Natuurvereni-
gingen

2020 – 
2021. Prio-
riteit middel 
vanwege 
groot draag-
vlak

Huidig bud-
get groen-
beheer

Aanpak inva-
sieve exoten 
(Japanse Dui-
zendknoop, 
reuzenberen-
klauw en am-
brosia)

Huidige beleid doorzetten en 
optimaliseren.

Digitaal register bijwerken en 
bijhouden d.m.v. meldingen en 
NDFF. Groeiplaatsen JDK fysiek 
markeren.

Gemeente

Bewoners

TBO’s

2020 – 
2023. Op-
timalisatie 
JDK heeft 
hoge priori-
teit. Overige 
zaken mid-
del.

Huidig 
budget 
invasieve 
exoten

** informatie-
verstrekking 
ratten

Gemeente verstrek op website 
informatie over preventieve 
maatregelen tegen ratten

Voorbeeld informatievertrekking 
gemeente Utrecht

Gemeente 2021. Priori-
teit laag

Nvt

Knaagschade 
bever tegen-
gaan

Waardevolle bomen worden 
beschermd tegen knagen door 
er gaas omheen te spannen.

Bomen rondom Wijchens Meer. 
Hierbij moet er wel een alterna-
tief geboden worden, bijvoor-
beeld door meer ontwikkeling 
van wilgenopslag, waterplanten 
en oevervegetatie.

Gemeente 2020 en 
verder. Hoge 
prioriteit

Ntb

Aanpak inva-
sieve exoten 
(watercras-
sula)

In overleg met Waterschap 
hoe deze ongewenste soort 
het beste bestreden kan wor-
den

Aanwezig in watergangen rond-
om Kerkeveld en op twee plaat-
sen langs het Wijchens Meer. 

Bewoners informeren dat het 
legen van aquariums en vijvers 
in openbare vijvers en sloten 
niet is toegestaan

Gemeente

Waterschap

Bewoners

2021/2022. 
Prioriteit 
laag

Nvt

*raakvlakken met speerpunt 1: transitie naar ecologisch groenbeheer
** raakvlakken met communicatie
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Speerpunt 4: Versterken groenblauw netwerk

Actie 
(wat) Beschrijving (hoe) Voorbeeld(locaties) 

(waar)
Partners 

(wie)

Planning 
en priori-
teit (wan-

neer)

Financiering/
kosten

Streven 
naar afron-
ding EVZ 
Heumen- 
Horssen  

Samen met partners op zoek naar 
oplossingen om de EVZ af te ronden 
en goed te beheren.

EVZ Heumen – Horssen. 

Mogelijk kunnen ook 
kansen benut worden 
in combinatie met pro-
jecten, compensatiever-
plichtingen en plannen 
voor functieverande-
ringen

Gemeente

Provincie

Grondei-
genaren

Agrarisch 
collectief

Wegbe-
heerders

Vanaf 2021. 
Invulling 
EVZ lange 
tijd onder-
werp van 
gesprek. 
Daarom 
en i.v.m. 
knelpunt 
kostendek-
king hebben 
nieuwe 
stappen 
prioriteit 
middel

In overleg met pro-
vincie Gelderland. 

Knelpunt: geen 
dekking voor 
grondkosten. 

*Aanleggen 
natuurlijke 
bosranden

Zoom- en mantelvegetaties bij bos-
randen. Door aanpassing beheer en/
of aanplant

Bosranden bij bossen 
rondom sportpark De 
Wijchert, ten zuiden van 
Alverna en mogelijk bij 
bedrijventerrein Bijster-
huizen

Gemeente

TBO’s

Vanaf 
2021/2022. 
Eerst  lo-
caties en 
aanpak be-
palen. Prio-
riteit middel

Aanpassing beheer 
kostenneutraal of 
kostenbesparend. 

Kosten aanplant: 
€2-€5 per strek-
kende meter. 
Aan-nemer circa 
€500 per dag

Aanleggen 
natuur-
vriendelij-
ke oevers 
(NVO’s)

De laatste fase aanleg NVO’s bij Wij-
chens Meer in 2021. In het buiten-
gebied heeft waterschap haar ver-
plichtingen qua hoeveelheid lengte al 
uitgevoerd. Bekeken wordt of er nog 
meer mogelijkheden zijn

Zoeken naar geschikte 
locaties

Gemeente

Water-
schap

Vanaf 2021. 
Al voldaan 
aan ver-
plichting. 
Daarom lage 
prioriteit

Veelgebruikte norm 
is €45 per strek-
kende meter (tus-
sen €20 en  €160) 
voor de aanleg van 
NVO’s

*Zoom-
vegeta-
ties langs 
Maasheggen 
ontwikkelen

Gemeente gaat in overleg met Staat-
bosbeheer bekijken wat de moge-
lijkheden zijn voor het ontwikkelen 
van de zoomvegetaties langs de 
Maasheggen. 

Er ligt zo’n 13 kilometer 
aan heggen in Wijchen, 
waarvan een groot 
deel op het terrein van 
Staatsbosbeheer. 

Gemeente

Staats-
bosbeheer

St.
Maasheg-
gen Bal-
goij

Agrariërs

Agrarische 
natuur-
vereniging

2021/2022. 
In potentie 
veel effect. 
Overleg is 
kleine in-
spanning. 
Prioriteit 
daarom 
middel

Nvt

*Bloemrijke 
dijken ver-
der ontwik-
kelen

De gemeente gaat samen met het 
Waterschap bekijken op welke ma-
nier de natuurwaarde van de dijken 
verhoogd kan worden. 

Maasdijken en wegber-
men langs de dijken

Gemeente

Water-
schap

Aannemer

Contact leg-
gen in 2020. 
Eerste stap-
pen zetten 
in 2021. Pri-
oriteit hoog, 
vanwege 
momen-
tum (beide 
partijen 
met nieuwe 
beleids-
plannen) en 
effect voor 
natuur en 
beleving

Nvt

*raakvlakken met speerpunt 1: transitie naar ecologisch groenbeheer en speerpunt 3: natuurlijke bestrijding overlastgevende 
soorten
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Speerpunt 5: Stimuleren initiatieven en samenwerking

Actie 
(wat) Beschrijving (hoe) Voorbeeld(loca-

ties) (waar) Partners (wie) Planning en prio-
riteit (wanneer)

Financiering/
kosten

*Opzetten 
pilotproject 
biodiversi-
teit 

in de wijk

Met een pilotproject bio-
diversiteit in de wijk wil 
de gemeente samen met 
bewoners, bedrijven en na-
tuurverenigingen aan de 
slag gaan voor een mooiere, 
levendiger, groenere en meer 
kleurrijke wijk. 

Pilotproject in een 
welwillende wijk/
buurt

•	 Biodiversiteit 
in wijken

•	 Biodiversi-
teitsmeter

Gemeente

Bewoners

Agrariërs

Bedrijven

Natuurverenigin-
gen

Adviesbureau

2021/2022. Het 
betrekken van be-
woners heeft hoge 
prioriteit.

Kosten voor een 
pilotproject wor-
den ingeschat op 
€10.000 – 

€15.000 

Mogelijk subsi-
dies beschikbaar 
vanuit provincie

Groene 
schoolplei-
nen inrich-
ten

De gemeente gaat in overleg 
met schoolbesturen voor mo-
gelijkheden voor vergroening 
van schoolpleinen. Hierbij is 
biodiversiteit en natuurbele-
ving belangrijk.

Kan in combinatie 
met pilotproject in 
woonwijk

Gemeente

Scholen

2021. Prioriteit 
hoog omdat subsi-
die tot eind 2021 
aangevraagd kan 
worden

Subsidie vanuit 
Provincie 

Stimuleren 
natuurinclu-
sieve land-
bouw

Mogelijkheden verkennen 
voor natuurinclusieve land-
bouw. Een bijeenkomst orga-
niseren voor agrariërs die er 
meer over willen weten. Bij 
voldoende mogelijkheden en 
animo kan er mogelijk een 
pilot gestart worden

Voorbeeldlocatie 
pilotproject is t.h.v. 
en langs de EVZ 
Heumen-Horssen 
of langs de Maas 
of bij de Hatertse 
en Overasseltse 
Vennen

Voorbeeldboek 
natuurinclusieve 
landbouw 
https://edepot.wur.
nl/498926

Gemeente

LTO

ANV

Kennisinstituten 
(bijv. WUR)

Provincie

RVO

2021/2022/2023. 
Prioriteit middel

Vanuit Platform 
Natuurinclusieve 
landbouw Gelder-
land

Stimuleren 
kleinscha-
lige land-
schapsele-
menten

De huidige stimuleringsrege-
ling wordt behouden. Daar-
naast bekijkt de gemeente 
de mogelijkheden voor subsi-
diemogelijkheden beheer

Maasheggen

Poelen

Bosschages

Hagen

Etc.

Gemeente

Stichting 
Maasheggen Bal-
goij

Natuurverenigin-
gen

Agrariërs

St. Landschaps-
beheer Gelder-
land 

Vanaf 2020, doorlo-
pend dus gemiddel-
de prioriteit

Nbt

Stimuleren 
leefomge-
ving uilen

De gemeente faciliteert het 
ophangen van nestkasten en 
aanbrengen van kleinschalige 
landschapselementen in het 
leefgebied van uilen

Samen met na-
tuurverenigingen 
bekijken wat er 
waar nodig is

Gemeente

Natuurverenigin-
gen

Agrariërs

Vanaf 2021. Priori-
teit middel

Stimuleringsre-
geling. €60 per 
nestkast. Circa 
€5 per strekken-
de meter haag.

*Stimuleren 
leefomge-
ving vleer-
muizen en 
stadsvogels

Natuurinclusief bouwen en 
het Soortenmanagementplan 
vormen belangrijke maat-
regelen. Daarnaast nest-
kasten ophangen/plaatsen 
en aanplant in leefgebied in 
bebouwde kom en bij boer-
derijen. Gemeente onder-
zoekt mogelijkheden voor 
vleermuiskelders.

Mogelijk in com-
binatie natuurlijke 
bestrijding eiken-
processierups

Gemeente

Bewoners

Agrariërs

Natuurverenigin-
gen

Vanaf 2021. Priori-
teit middel

Projectbudget en 
stimuleringsre-
geling. 

Nest/vleermuis-
kasten circa €25 
- €100 per stuk. 
Grote kraamkas-
ten en paalkasten 
vleermuis circa 
€400. Vogeltil/
faunapalen: circa 
€2000 - €5000
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*Stimuleren 
leefomge-
ving bijen 
en vlinders

De gemeente wil een bij- en 
vlindervriendeljike gemeente 
worden. Deze soortgroepen 
worden gestimuleerd door te 
zorgen voor meer voedsel en 
meer schuil- en nestelplek-
ken. Dit met verschillende 
acties zoals insectvriendelijk 
beheer, inzaaiacties, aanleg 
vlinderperken, informatiebor-
den etc. 

•	 Openbaar 
groen: ber-
men, perken, 
parken

•	 Stimuleren 
vlindervrien-
delijke tuinen 
bewoners en 
bedrijven

•	 Stimuleren 
agrarisch na-
tuurbeheer

Gemeente

Bewoners

Agrariërs

bedrijven

TBO’s

wooncorporaties

Vanaf 2021. Hoge 
prioriteit, mede 
vanwege profilering

•	 Vraagt veelal 
om aanpas-
sing beheer 
en inrichting. 

•	 Grote insec-
tenhotels 
variëren van 
€500 tot 
€5.000

•	 Zaadmeng-
sels, circa €1 
per m2

•	 Informa-
tieborden 
circa €500 - 
€1000

Stimuleren 
iepenpage

Wijchen is een belangrijk ge-
bied voor de iepenpage. De 
gemeente gaat op meerdere 
plekken iepen aanplanten. 
Om zo de kwetsbare en be-
schermde vlinderpopulatie te 
ondersteunen. 

De soort komt 
voor op iepen, met 
name bij de over-
gang van löss/leem 
naar zand/klei. 
Iepen in groepjes 
aanplanten in par-
ken, tuinen, bos-
sen, bosranden

Gemeente

Natuurverenigin-
gen

Vanaf 2021 Circa €100 per 
boom + kosten 
aannemer (on-
geveer €500 per 
dag)

Samenwer-
king zoeken 
met TBO’s

Aansluiten van ecologische 
inrichting en beheer van 
groen en water. Belangrijk 
voor verhogen effectiviteit 
maatregelen. Uitbouwen 
netwerk en elkaar informeren 
over plannen

Dijktaluds langs de 
Maas, in samen-
werking met Wa-
terschap Rivieren-
land

Wegbermen, 
spoorbermen, dij-
ken, waterkanten 
etc

WSRL

Prorail

Provincie

Agrariers

TBO’s

Leisure Lands

Vanaf 2021. Hoge 
prioriteit

Door samen te 
werken kunnen 
kosten bespaard 
worden

*Samen-
werking 
zoeken met 
omringende 
gemeenten

Verkennen hoe biodiversi-
teitsbeleid en acties op el-
kaar aan kunnen sluiten

•	 Gezamenlijk 
inkopen en in-
winnen advies

•	 Afstemmen 
groenbeheer 
en inrichting

Gemeente in 
overleg met 
buurtgemeenten 
(Druten, Beunin-
gen, Heumen, 
West Maas en 
Waal, Nijmegen)

2022. Prioriteit 
middel vanwege 
momentum

Door samen te 
werken kunnen 
kosten bespaard 
worden

Stimuleren 
ecologische 
inrichting 
en beheer 
derden

Gemeente gaat bewoners, 
agrariërs, wooncorporaties, 
zorginstellingen en bedrij-
venterreinen stimuleren hun 
groen ook ecologisch in te 
richten en te beheren. 

Bedrijventerrein

Tuinen en plant-
soenen

Zorginstellingen

Agrariërs

Gemeente

Talis

ZZG Zorggroep

ANV

Vanaf 2021. Priori-
teit laag

Nvt

Tijdelijke 
natuur ont-
wikkelen

De gemeente gaat in ge-
sprek met ontwikkelaars en 
grondeigenaren om te ver-
kennen waar tijdelijke natuur 
kan worden toegepast.

Bouwkavels, 
braakliggende 
terreinen. Bijvoor-
beeld op bedrij-
venterrein Bijster-
huizen

Parkmanager 
bedrijventerrein

Gemeente

Ecoloog/advies-
bureau

2021/2022. Priori-
teit laag

Kosten adviesbu-
reau (ca. €2.000 
- €5000 voor 
proces

Vaak kostenbe-
sparend (geen/
minder beheer, 
geen risico op 
vertraging door 
beschermde 
soorten)

*Infranatuur 
verbeteren

Verhogen natuurwaarden langs 
infrastructuur. Naast transitie 
geschikte wegbermen in eigen 
beheer  aansluiting zoeken bij 
partners infranatuur

Groene ruimte langs 
het spoor, bloemrijke 
dijken zijn goede 
voorbeeldlocaties

www.Infranatuur.nl 

Wegbeheerders

Waterschap

Gemeente

Prorail

Adviesbureau

2021. Prioriteit mid-
del door momentum

Nvt

*direct raakvlak met speerpunt 1: transitie naar ecologisch groenbeheer en/of acties onder speerpunt 3: natuurlijke bestrijding 
eikenprocessierups
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Communicatie

Actie 
(wat) Beschrijving (hoe) Voorbeelden 

(waar)
Partners 

(wie)
Planning en prio-
riteit (wanneer)

Financiering/kos-
ten

Opzetten 
online plat-
form

Online platform waar 
allerlei informatie over 
natuur en biodiversiteit in 
Wijchen wordt verzameld. 
Het inspireert, geeft goede 
voorbeelden en maakt het 
makkelijk voor mensen 
om aan te haken en tips te 
krijgen.  

•	 Gemeentelijke 
website

•	 Nieuwe website
•	 Storymap
•	 Wordpress
•	 Menukaart Bio-

diversiteit

•	 Gemeente
•	 adviesbu-

reau

2021/2022. Vanwe-
ge momentum met 
vaststelling beleids-
plan is prioriteit 
hoog

Nieuw online platform 
opstarten: €5.000 - 
€10.000  afhankelijk 
van de scope 

*Plaatsen 
informatie-
borden

Fysieke informatieborden 
over ecologisch, insect-
vriendelijk bermbeheer 
en natuurlijke bestrijding 
eikenprocessierups. Waar 
mogelijk combineren met 
gemeentelijke informatie-
borden.

Plekken waar eco-
logisch bermbeheer 
wordt ingezet. 
Voorbeeldborden: 
zie plaatjes onder 
hoofdstuk commu-
nicatie

•	 Gemeente
•	 Bewoners

Vanaf 2021. Hoge 
prioriteit bij ecolo-
gisch bermbeheer in 
bebouwde kom

Kosten productie en 
plaatsen borden circa 
€300 - €1.000

Wandelrou-
tes ontwik-
kelen

Wandelroutes uitstippelen, 
informatie bundelen en 
communiceren

Routes voor lunch-
wandelingen (op 
werk en voor thuis-
werkers), met in-
formatie en feitjes 
wat je onderweg 
tegenkomt

•	 IVN
•	 Natuur 

en Milieu 
Wijchen

•	 Gemeente
•	 Bedrijven

2021/2022. Uitvoe-
ring afhankelijk van 
draagvlak. Prioriteit 
vooralsnog laag

Ntb. Mogelijk mede 
financiering van be-
drijven als investe-
ring voor gezondheid 
werknemers

*direct raakvlak met speerpunt 1: transitie naar ecologisch groenbeheer en/of acties onder speerpunt 3: natuurlijke bestrijding 
eikenprocessierups

Monitoring & evaluatie

Actie 
(wat) Beschrijving (hoe) Voorbeeld(loca-

ties) (waar)
Partners 

(wie)
Planning en prio-
riteit (wanneer)

Financiering/kos-
ten

Opstellen 
monito-
ringsplan 
maatrege-
len en doel-
soorten

De gemeente stelt een 
monitoringsplan op. 

Monitoring is essentieel 
om te bepalen of maatre-
gelen effectief zijn of niet. 
Hierbij wordt samenge-
werkt met natuurorganisa-
ties en vrijwilligers. 

Gebieden waar 
maatregelen zijn 
getroffen

Gemeente

Natuurvereni-
gingen

Bewoners

Monitoring start na 
uitvoering maatre-
gelen (veelal 2021). 
Daarvoor moet een 
monitoringsplan 
opgesteld worden. 
Daarom prioriteit 
hoog

Afhankelijk wie dit 
gaat doen. Kosten 
adviesbureau circa 
€5000

Nieuwe na-
tuurpunten 
berekening

Er wordt een nieuwe na-
tuurpuntenberekening 
uitgevoerd om te monito-
ren of de maatregelen op 
wijk- en gemeenteschaal 
hebben geleid tot een 
verhoging van de biodiver-
siteit

Gehele gemeente Gemeente

Adviesbureau

uitvoering pas in 
2023 - 2025, daar-
om lage prioriteit

Ntb

Evaluatie 
acties be-
leidsplan

De gemeente evalueert 
ieder jaar welke acties zijn 
ondernomen, wat daarvan 
het resultaat is en waar 
het komend jaar op inge-
zet zal worden. Zodoende 
houdt men de vinger aan 
de pols en kan tijdig bijge-
stuurd worden.

- Gemeente in 
afstemming 
met  betref-
fende partners

Eerste evaluatie in 
najaar 2021. Prio-
riteit vanwege deze 
planning middel

Nvt
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Bijlage 1: 
Methodiek Natuurpunten Wijchen

Natuurtypen, kwaliteit en opper-
vlakten

De formule voor natuurpunten = weegfac-
tor * kwaliteit * oppervlakte. De weegfactor 
wordt bepaald door het aanwezige natuurtype 
en de kwaliteit door de aanwezigheid van re-
ferentiesoorten. 

Natuurtypen
In de gemeente Wijchen zijn de natuurtypen 
alleen aangewezen in gebieden die onderdeel 
zijn van het Gelders natuurnetwerk (zie on-
derstaand figuur). 

Om de natuurwaarden van heel Wijchen te 
kunnen analyseren is het noodzakelijk om 
ook voor de onbekende gebieden een natuur-
type aan te wijzen. Een inventarisatie van de 
natuurtypen in Wijchen zou een tijdrovende 
klus zijn. Daarom is er voor gekozen de be-
paling van natuurtypen te doen middels een 
geautomatiseerd proces van de natuurpun-
tencalculator. De natuurpuntencalculator wijst 
natuurtypen aan op basis van GIS-data (na-
tuurbeheerkaart, bodemgebruikskaart en top-
10 kaart) in combinatie met verspreidingsge-

gevens van bepaalde referentiesoorten. De 
aan- of afwezigheid van deze referentiesoor-
ten in combinatie met GIS-data zegt immers 
iets over het te verwachten natuurtype. Voor 
de bepaling van de natuurtypen wordt ge-
bruik gemaakt van bijna 3000 referenties-
oorten van verschillende soortgroepen. De 
aanwezigheid van soorten is verkregen uit de 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). 
De NDFF is de meest complete bron voor 
verspreiding van soorten en bevat enkel ge-
verifieerde waarnemingen. Voor Wijchen is 
gebruik gemaakt van de verspreidingsgege-
vens van de laatste 10 jaar.

Deze analyse heeft geresulteerd in figuur op 
de volgende bladzijd een kaart met de ver-
schillende natuurtypen in Wijchen. De kaart 
is in groter formaat opgenomen in de bijlage 
4. In totaal zijn er 45 verschillende natuurty-
pen aangewezen. De natuurtypen lopen uit-
een van water (blauwe kleuren), agrarische 
natuurtypen (oranje/bruin), urbane natuur-
typen (grijs), bossen en parken (groen spec-

Adres of plaats zoeken+
–

Natuurbeheerplan

Natuurbeheerplan https://gelderland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=11002823ff9c42ad9195...

1 van 1 29-9-2020 13:37

Aangewezen natuurbeheertypen in het Gelders Natuurnetwerk in Wijchen en omstreken. 
Bron: Provincie Gelderland.
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trum) tot lagere (half)natuurlijke vegetaties 
(paars/roze). De niet gekleurde gebieden be-
treffen wegen of gebieden waar onvoldoende 
data beschikbaar waren om een natuurtype 
aan te wijzen. Met 45 natuurtypen is er een 
breed scala aangewezen, Wijchen heeft met 
de overgang van riviernatuur naar hogere 
zandgronden dan ook veel diversiteit in haar 
bodem, landschap en natuur. 

In de natuurpuntensystematiek (PBL) zijn 
de verschillende natuurdoeltypen gewaar-
deerd met een weegfactor. De weegfactor is 
bepaald op basis van uniciteit van de aan-
wezige soorten: naarmate een soort in meer 
verschillende natuurtypen voorkomt is deze 
minder uniek. Het is dus een maat voor de 
zeldzaamheidswaarde van de in het natuurty-
pe voorkomende soorten. 
In Wijchen hebben de natuurtypen ‘plat dak’ 
en ‘naaldbos met uitheemse soorten’ de laag-
ste weegfactoren en ‘Moeras’, ‘Zoom, mantel 
en droog struweel van de hogere gronden’ en 
‘Bloemrijk grasland van het rivieren- en zee-
kleigebied’ de hoogste.

Kwaliteit
De kwaliteit wordt bepaald door de aanwe-
zigheid van referentiesoorten, behorend tot 

het betreffende natuurtype. Kwaliteit wordt 
gedefinieerd als de fractie aanwezige refe-
rentiesoorten ten opzichte van de totale doel-
soortenlijst van een natuurtype. Hoe meer 
referentiesoorten van het natuurtype aanwe-
zig zijn in dat gebied, hoe hoger de kwaliteit. 
Van alle referentiesoorten is een selectie 
gemaakt van soortgroepen die veel worden 
waargenomen: vaatplanten, vogels, zoogdie-
ren, amfibieën, vissen, dagvlinders, libellen, 
sprinkhanen en krekels. Van de geselecteerde 
soortgroepen worden 1.043 soorten gebruikt 
als referentiesoort. Voor elk natuurtype wor-
den van bovenstaande soortgroepen 3 soort-
groepen geselecteerd die bepalend zijn voor 
de kwaliteit. Deze verschillen per natuurtype. 
Deze selectie van soortgroepen verkleint het 
waarnemerseffect doordat er minder afhan-
kelijkheid is van inventarisaties door specia-
listen (bijvoorbeeld paddenstoelen en (korst)
mossen). 

Oppervlakte
De oppervlaktefactor wordt in de natuurpun-
tensystematiek gehanteerd om effecten van 
ruimtelijke ingrepen te kwantificeren. Omdat 
het in Wijchen gaat om het in kaart brengen 
van de natuurwaarde zijn de natuurpunten 
weergegeven per hectare.

Esri Nederland, beeldmateriaal.nl
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Legenda
Natuurdoeltype

Agrarisch grasland

Agrarische akker

Akker van basenarme gronden

Akker van basenrijke gronden

Bloemrijk grasland van het rivieren- en zeekleigebied

Bloemrijk grasland van het zand- en veengebied

Bos van arme zandgronden

Bos van bron en beek

Bos van voedselrijke, vochtige gronden

Dotterbloemgrasland van veen en klei

Droge heide

Droog schraalgrasland van de hogere gronden

Dynamisch rivierbegeleidend water

Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden

Eiken-haagbeukenbos van zandgronden

Eiken-haagbeukenhakhout en -middenbos van zandgronden

Eikenhakhout en -middenbos

Elzenhakhout en -middenbos

Gebufferd meer

Gebufferde poel en wiel

Gebufferde sloot

Geïsoleerde meander en petgat

Hoogstamboomgaard

Kanaal en vaart

Laanbeplanting

Langzaam stromend riviertje

Langzaam stromende rivier en nevengeul

Moeras

Moestuin

Naaldbos met uitheemse soorten

Nat, matig voedselrijk grasland

Natte heide

Natte strooiselruigte

Ooibos

Park-stinzenbos

Plat dak

Rivierduin en -strand

Ruimte in gebouw

Stenig substraat

Sterk verstoord terrein

Wilgenstruweel

Zoom, mantel en droog struweel van de hogere gronden

Zoom, mantel en droog struweel van het rivieren- en zeekleigebied

Zuur ven

Zwakgebufferd ven

Geautomatiseerd aangewezen natuurtypen in Wijchen. 
Kaart is in groter formaat opgenomen in bijlage 4
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Bijlage 2: 
Ranglijst natuurpunten per buurt

Nr. Buurtnaam Natuurpunten 
per hectare

1 Loonse Waard 0,408

2 Verspreidehuizen Balgoij 0,190

3 Verspreide huizen Heumense-
weg-Boskant

0,171

4 De Weertjes 0,161

5 Diepvoorde 0,127

6 Verspreide huizen Batenburg 0,122

7 De Grippen 0,113

8 Zevendreef 0,102

9 Aalsburg 0,100

10 Oudelaan 0,099

11 Verspreide huizen Niftrik 0,099

12 Verspreide huizen Vormer 0,094

13 Zesakkers 0,093

14 De Ververt 0,084

15 Blauwe Hof 0,081

16 De Flier 0,081

17 Huurlingsedam 0,080

18 Verspreide huizen Lunen 0,079

19 Diemewei 0,077

20 Hoogmeer 0,073

21 Verspreide huizen Leur 0,071

22 Verspreide huizen Valendries 0,070

23 Batenburg 0,066

24 Verspreide huizen Bergharen 0,063

25 Verspreide huizen Hoogbroek 0,063

26 Verspreide huizen Hernen 0,062

27 Valendries 0,060

28 Verspreide huizen wezel 0,054

29 De gamert 0,051

30 Niftrik 0,050

Nr. Buurtnaam Natuurpunten 
per hectare

31 De Meren 0,047

32 De Geer 0,043

33 Leur 0,042

34 Verspreide huizen Bankhoef 0,038

35 Bedrijventerrein Bijsterhuizen 0,032

36 Balgoij 0,032

37 Homberg 0,032

38 Centrum 0,031

39 De Lingert 0,031

40 Wijchen Noord 0,028

41 Woezik 0,027

42 Bedrijventerrein Nieuwenweg 0,025

43 Elsland 0,025

44 Heilige Stoel 0,024

45 Alverna 0,023

46 Kraaijenberg 0,023

47 Lambrasse 0,022

48 Bedrijventerrein Zesweg 0,019

49 Saltshof 0,017

50 Kronenland 0,017

51 Bedrijventerrein Breekwagen 0,015

52 Hofsedam 0,015

53 Abersland 0,015

54 Hernen 0,014

55 Huissteden-Zuiderpoort 0,014

56 Bergharen 0,013

57 Verspreide huizen Woezik 0,012

58 Sluiskamp 0,008

59 De Uilenboom 0,006

60 Veenhof 0,005
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Bijlage 3: 
Aanvullende informatie acties

In deze bijlage volgt voor een aantal acties 
een uitgebreidere toelichting. Het gaat om de 
volgende acties:

• Stapsgewijs invoeren ecologisch beheer 
(speerpunt 1)

• Afwegingskader inzaaien (speerpunt 1)
• Aanpak invasieve plantensoorten (speer-

punt 3)
• Stimuleren wilde bijen en vlinders (speer-

punt 5)
• Tijdelijke natuur (speerpunt 5)

Speerpunt 1: 
Transitie naar ecologisch 
groenbeheer

Stapsgewijs invoeren ecologisch beheer
Ecologisch beheer als de standaard is een 
doelstelling voor de lange termijn. In de ko-
mende jaren gaat de gemeente het invoe-
ren van meer ecologisch beheer stapsgewijs 
aanpakken. In navolging van dit beleidsplan 
natuur en biodiversiteit zal de gemeente con-
cretere plannen maken hoe en waar de eerste 
fase van de transitie vormgegeven kan wor-
den. Hierbij wordt specifiek gekeken waar het 
ecologisch beheer directe raakvlakken heeft 
met de andere speerpunten, om zo win-win 
situaties te creëren. Zo kan ecologisch beheer 
ingevoerd of uitgebreid worden op plekken 
waar overlast is van eikenprocessierups of 
ganzen (speerpunt 3) en op plekken waar het 
groenblauwe netwerk versterkt kan worden 
(speerpunt 4). Hieronder volgen aan aantal 
opties:

Mogelijkheden binnen huidig contract
Het groenbeheer voor de komende jaren is 
aanbesteed. Samen met de aannemer wordt 
bekeken welke ruimte de huidige contract-
vorm biedt voor ecologisch beheer en meer 
maatwerk. Indien nodig worden de mogelijk-
heden verkend om het contract deels aan te 
passen.

Selectie voor eerste fase:
Er wordt een selectie gemaakt welke gebie-
den zich goed lenen voor het invoeren of uit-
breiden van ecologisch beheer. Hierbij wordt 
nadrukkelijk aandacht besteed aan communi-
catie, het eventueel betrekken van bewoners 
en creëer draagvlak. Gebieden die zich goed 
lenen voor de eerste fase:

• Gebieden met veel eiken en waar sprake 
is van veel overlast van eikenprocessie-
rups (zie speerpunt 3). 

• Gebieden waar overlast is van ganzen 
(Wijchens meer, zie speerpunt 3)

• Gebieden en structuren die invulling ge-
ven aan het versterken van het groen-
blauwe netwerk. Onderstaande punten 
hebben allen raakvlakken met de acties 
zoals beschreven onder speerpunt 4. 
• Dijken langs de Maas (in samenwer-

king met WSRL)
• Plekken waar natuurlijke overgangen 

gerealiseerd kunnen worden. Bijvoor-
beeld zoom- en mantelvegetaties bij 
de bossen rondom sportpark De Wij-
chert

• Parken (Oosterpark. Park Diemewei, 
Park Noord, Park Klapstraat, Park De 
Uitloper, Balgoij Veldje, Alverna Elias-
straat)

• Brede weg- en spoorbermen in en 
rondom bebouwde kom

• Oeverbeplanting van vijvers en sloten 
(gefaseerd maaien)

• In de bebouwde kom wordt bekeken of 
er plekken zijn die zich lenen voor het 
inzaaien van een inheems, streekeigen 
bloemenmengsel. Mogelijk in de vorm van 
een pilotproject biodiversiteit in de wijk 
(zie actie onder speerpunt 5).

Esri Nederland, beeldmateriaal.nl, Esri Nederland, Community Map Contributors
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Optimaliseren ecologisch beheer
In het buitengebied wordt klepelen verder 
beperkt. Daarnaast wordt bekeken waar het 
ecologisch beheer geoptimaliseerd en uitge-
breid kan worden. Optimalisering kan door:
• Bermen die die nu al deels ecologisch be-

heer worden (1 à 2 keer per jaar maaien 
en afvoeren) geoptimaliseerd door:
• Meer fasering in oppervlak en tijd
• Stukken vegetatie te laten staan in de 

winter en dit rouleren 
• Mogelijkheden verkennen voor meer 

maatwerk (in samenwerking met na-
tuurverenigingen).

Overige aandachtspunten
Verder zijn onderstaande punten belangrijk 
voor de het stapsgewijs invoeren van de tran-
sitie:
• Bij projecten en renovatieplannen worden 

biodiversiteit en ecologisch beheer mee-
genomen (koppeling met speerpunt 2)

• In nieuwe groenbeheerplannen wordt na-
drukkelijk rekening gehouden met biodi-
versiteit. 

• Bij een nieuwe aanbesteding van het 
groenbeheer krijgen ecologisch beheer en 
biodiversiteit een prominente plek.

Afwegingskader inzaaien
Eén van de doelen van ecologisch beheer is 
het creëren van een aantrekkelijke omgeving 
en bloemrijke bermen en graslanden. Dit kan 

middels aangepast beheer of het opnieuw in-
zaaien met een bloemrijke mengsel. Inzaaien 
geeft snel resultaat en een mooi beeld, maar 
is ook duurder en niet altijd van toegevoeg-
de waarde voor biodiversiteit. Aanpassen 
van beheer is goedkoper en heeft ecologisch 
gezien veelal de voorkeur omdat uitgegaan 
wordt van natuurlijke processen en de loca-
tiespecifieke zaadbank in de bodem. Echter, 
omvorming via beheer kan een langdurig pro-
ces zijn wat niet altijd tot het gewenste resul-
taat leidt. Zo kan ecologisch beheer van een 
dichte grasmat resulteren in een eenvormige 
grasvegetatie. Dit heeft lage natuurwaarde 
en oogt niet aantrekkelijk.  Met name in de 
bebouwde kom kan dit het draagvlak voor 
ecologisch beheer verlagen.

In veel gemeenten wordt daarom vaak geko-
zen om kruidenrijke mengsels in te zaaien. 
Afhankelijk van de staat van de vegetatie en 
bodem wordt gekozen om de grasmat deels 
te verwijderen of open te maken. Er zal per 
geval een afweging gemaakt moeten worden 
of het loont om in te zaaien of de vegeta-
tie spontaan op te laten komen. In de regel 
wordt in het buitengebied van Wijchen terug-
houdend omgegaan met inzaaien. In de be-
bouwde kom kan snel resultaat en een mooi, 
bloemrijk beeld belangrijker zijn. Indien ge-
kozen wordt voor inzaaien worden inheemse, 
streekeigen kruidenmengsels gebruikt.
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Speerpunt 3: 
natuurlijke bestrijding overlastgeven-
de soorten

Aanpak invasieve plantensoorten

Japanse duizendknoop 
is een extreem woe-
kerende plant. De 
plant verdrijft dan ook 
de inheemse vege-
tatie en is schadelijk 
voor de biodiversiteit. 
De plant kan met de 
diepe wortelstokken 
schade veroorzaken 
aan fundering en asfalt. Kennis over de beste 
manieren van bestrijding wordt steeds ver-
der ontwikkeld. De meest actuele informatie 
hierover staat op bestrijdingduizendknoop.nl. 
Actieve bestrijding is erg kostbaar en is voor-
al zinvol op locaties waar de plant schade aan 
gebouwen en infrastructuur kan veroorzaken. 
Belangrijkste is verspreiding van de soort zo-
veel mogelijk te beperken. Verspreiding vindt 
plaats door maaien bij regulier beheer en bij 
grondverzet. Kleine stukjes van de plant die 
door een maaimachine of door grondverzet 
meegenomen worden, kunnen ergens anders 
weer uitgroeien tot nieuwe planten. Door be-
kende groeiplaatsen te markeren en goede 
instructies te geven aan de uitvoerders, wordt 
voorkomen dat de planten niet meegemaaid 
worden in het regulier beheer. Bij grondverzet 
zal ook bekeken worden of er groeiplaatsen 
van Japanse duizendknoop bekend zijn.

Watercrassula is een 
kleine waterplant die 
extreem woekert en 
hele waterlopen over 
kan nemen. De plant 
is zeer schadelijk voor 
de biodiversiteit maar 
ook voor het functio-
neren van waterlopen. 
De plant is in Wijchen 
aanwezig in de wa-
tergangen rondom Kerkeveld ter hoogte van 
de wijken De Lingert en De Flier en op twee 
plaatsen langs het Wijchens Meer. De plant 
komt waarschijnlijk uit een vijver van een be-
woner die de vijver heeft geleegd of schoon-
gemaakt. Bestrijding van de plant is zeer 
lastig. De gemeente is samen met het Water-
schap op zoek naar een geschikte manier van 

bestrijden van deze plant. Belangrijk is om 
verdere verspreiding van de soort te voorko-
men. Hiervoor is het essentieel dat niemand 
waterplanten en/of water uit hun vijver of 
aquarium leegt in openbare sloten, poelen, 
meren of andere wateren.

Reuzenberenklauw is 
een grote plant van 
soms wel 4 meter 
hoog en staat veelal 
in bermen. Aanraking 
van de plant of het 
snoeiafval, kan zorgen 
voor een rode huid. 
Zeker in combinatie 
met zonlicht. Ook kan 
het jeuken en kunnen 
er blaren komen. Aanraking met ogen kan 
leiden tot (tijdelijke) blindheid. De gemeente 
bestrijdt de plant binnen de bebouwde kom 
in de openbare ruimte en buiten de bebouw-
de kom alleen langs voet- en fietspaden. De 
meest effectieve bestrijdingsmethode is het 
afsteken van de plant bij de wortel. Ook het 
wegknippen van de bloem vlak voor de zaad-
zetting kan ook effectief zijn. Maaien en af-
voeren is een geschikte bestrijdingsmethode 
bij grotere groeiplaatsen.

Ambrosia staat bekend 
als hooikoortsplant. De 
pollen zijn zeer sterk 
allergeen en komen 
in grote hoeveelhe-
den vrij. Dit betekent 
dat ze voor veel hooi-
koortsklachten kunnen 
zorgen. Doordat ze pas 
laat in het seizoen in 
bloei komen wordt het hooikoortsseizoen ver-
lengd. Ambrosia groeit voornamelijk op plaat-
sen waar vogelvoer is gestrooid. Bijvoorbeeld 
in vetbollen en strooivoer. Ook kippen- of dui-
venvoer kunnen zaden van Ambrosia bevat-
ten. Het advies is om het voer tijdig op te rui-
men en opkomende planten te verwijderen.
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Speerpunt 5:
Stimuleren initiatieven en 
samenwerking

Stimuleren wilde bijen en vlinders:
De gemeente Wijchen wil graag een bij en 
vlindervriendelijke gemeente worden. Wil-
de bestuivers en andere insecten hebben 
voedsel, schuil-, nestel- en overwinterings-
mogelijkheden nodig om zich te kunnen 
handhaven. Om de aantallen dieren en 
verscheidenheid aan soorten wilde bijen, 
vlinders, zweefvliegen, hommels en andere 
insecten te doen stijgen is het noodzakelijk 
om meer voedsel aan te bieden. Meer voedsel 
voor soorten als bijen en vlinders betekent 
meer nectar, dus meer wilde bloemen. 

Insectvriendelijk beheer (speerpunt 1) is het 
belangrijkste voor het stimuleren van deze 
soortgroep. Naast dat het zorgt voor meer 
bloemen en meer diversiteit in planten zorgt 
een dergelijk beheer er ook voor dat insec-
ten kunnen overwinteren. Zorgen voor meer 
wilde bloemen kan ook met de aanplant van 
vaste planten, struiken, heesters en bomen. 
Ook deze soortgroepen zullen profiteren van 
meer kleinschalige landschapselementen. Ook 
het inzaaien van kruidenrijke mengsels in 
bermen, perken en het maken van vlinder- en 
bijenidyllen zijn mooie voorbeelden. Om van 
toegevoegde waarde voor biodiversiteit te 
zijn moeten het wel inheemse kruiden zijn die 
bij de regio passen. Daarnaast is het belang-
rijk bewoners te stimuleren om hun tuinen 
insectvriendelijk in te richten (zie ook onder 
communicatie). Naast meer voedsel is het 
ook noodzakelijk dat er binnen een beperkt 
areaal (100 meter) meer nestelgelegenheden 
en overwinteringsplekken komen voor wil-
de bijen, vlinders en andere insecten. Meer 
schuil-, nestel- en overwinteringsmogelijkhe-
den creëren wordt gedaan door:

• Gefaseerd maaien en stukken in de winter 
te laten staan

• Uitgesteld snoeien van struikgewas en 
klimplanten

• Laten liggen van bladeren en creëren 
strooisellaag

• Creëren open zandige plekken
• Plaatsen/handhaven dood hout (boom-

stammen en takkenrillen)
• Insectenhotels of insectenstenen plaatsen

De gemeente verkend of er aansluiting ge-
vonden kan worden bij bestaande initiatie-
ven. Voorbeelden hiervan zijn Nederland 
Zoemt (www.nederlandzoemt.nl/) en Kleur-
keur (www.kleurkeur.nl), een onafhankelijk 
keurmerk voor insectvriendelijk beheer.

Tijdelijke natuur
Tijdelijke Natuur (www.tijdelijkenatuur.nl) is 
natuur die spontaan ontstaat op braakliggen-
de terreinen en bouwpercelen. De terreinei-
genaar krijgt vooraf wettelijke toestemming 
om deze natuur en de beschermde soorten 
die zich eventueel vestigen, op een later tijd-
stip te verwijderen. Zo hoeft er geen (natuur-
werend) beheer meer uitgevoerd te worden, 
zonder risico’s op vertraging vanuit de Wet 
natuurbescherming. Extensieve recreatie, 
bijvoorbeeld door aanleg van wandelpaden, 
is toegestaan. Tijdelijke natuur biedt voor-
delen voor de natuur, bedrijven, overheden 
en bewoners. De gemeente gaat in gesprek 
met ontwikkelaars en grondeigenaren om te 
verkennen waar tijdelijke natuur kan worden 
toegepast.
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Bijlage 4: 
Kaartmateriaal



Esri Nederland, beeldmateriaal.nl

P:\
11

0\3
69

69
6\D

ata
\M

XD
\A

3L
_N

P_
W

ijch
en

_2
02

00
92

8_
na

tuu
rpu

nte
n.m

xd
 28

/09
/20

20
 12

:08
:29

 PM

© Sweco Nederland B.V.  Alle rechten voorbehouden

Natuurpunten per ha Gemeente Wijchen

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
meter ´

Opdrachtgever: Gemeente Wijchen
Projectnummer: 369696

Status: Definitief
Datum: 28/09/2020
Schaal: 1:50,000
Formaat: A3

Legenda
laag
 
 
 
 
hoog



Esri Nederland, beeldmateriaal.nl

P:\
11

0\3
69

69
6\D

ata
\M

XD
\A

3L
_N

P_
W

ijch
en

_2
02

00
92

2_
na

tuu
rpu

nte
n_

bu
urt

.m
xd

 24
/09

/20
20

 10
:35

:11
 AM

© Sweco Nederland B.V.  Alle rechten voorbehouden

Natuurpunten per buurt 
Gemeente Wijchen

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
meter ´

Opdrachtgever: Gemeente Wijchen
Projectnummer: 369696

Status: Definitief
Datum: 24/09/2020
Schaal: 1:50,000
Formaat: A3

Legenda
NP per ha

laag
 
 
 
 
hoog



Esri Nederland, beeldmateriaal.nl

P:\
11

0\3
69

69
6\D

ata
\M

XD
\A

3L
_N

P_
W

ijch
en

_2
02

00
92

8_
na

tuu
rdo

elt
yp

en
.m

xd
 28

/09
/20

20
 12

:17
:08

 P
M

© Sweco Nederland B.V.  Alle rechten voorbehouden

Natuurdoeltypen Gemeente Wijchen

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
meter ´

Opdrachtgever: Gemeente Wijchen
Projectnummer: 369696

Status: Definitief
Datum: 28/09/2020
Schaal: 1:50,000
Formaat: A3

Legenda
Natuurdoeltype

Agrarisch grasland
Agrarische akker
Akker van basenarme gronden
Akker van basenrijke gronden
Bloemrijk grasland van het rivieren- en zeekleigebied
Bloemrijk grasland van het zand- en veengebied
Bos van arme zandgronden
Bos van bron en beek
Bos van voedselrijke, vochtige gronden
Dotterbloemgrasland van veen en klei
Droge heide
Droog schraalgrasland van de hogere gronden
Dynamisch rivierbegeleidend water
Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden
Eiken-haagbeukenbos van zandgronden
Eiken-haagbeukenhakhout en -middenbos van zandgronden
Eikenhakhout en -middenbos
Elzenhakhout en -middenbos
Gebufferd meer
Gebufferde poel en wiel
Gebufferde sloot
Geïsoleerde meander en petgat
Hoogstamboomgaard
Kanaal en vaart
Laanbeplanting
Langzaam stromend riviertje
Langzaam stromende rivier en nevengeul
Moeras
Moestuin
Naaldbos met uitheemse soorten
Nat, matig voedselrijk grasland
Natte heide
Natte strooiselruigte
Ooibos
Park-stinzenbos
Plat dak
Rivierduin en -strand
Ruimte in gebouw
Stenig substraat
Sterk verstoord terrein
Wilgenstruweel
Zoom, mantel en droog struweel van de hogere gronden
Zoom, mantel en droog struweel van het rivieren- en zeekleigebied
Zuur ven
Zwakgebufferd ven



Esri Nederland, Community Map Contributors

P:\
11

0\3
69

69
6\D

ata
\M

XD
\W

ijch
en

_m
aa

ibe
he

er_
bu

ite
n_

20
20

09
25

W
I.m

xd
 25

/09
/20

20
 12

:37
:42

 P
M

Legenda
Maaien en afvoeren
Frequent maaien (4-12 x per jaar)
Klepelen
Gazonbeheer
Wijchen (gemeentegrens)




