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Rotterdammers die zich goed voelen en gezond zijn, een goed functionerende 

economie en een weerbare stad en samenleving: het hangt samen met de 

stand van de biodiversiteit. Biodiversiteit betekent letterlijk: ‘de verscheiden- 

heid van planten en dieren en een variatie aan waardevolle plekken met 

aandacht voor de natuur en natuurlijke processen’. Met biodiversiteit 

bedoelen we dus de grote soortenrijkdom aan leven van planten en dieren. 

De natuur biedt ons namelijk voedsel, water, grondstoffen en schone 

lucht. De balans tussen mensen, flora en fauna moet gezond zijn, want we 

zijn van elkaar afhankelijk. Een rijke biodiversiteit heeft een positief effect 

op het welzijn en leven van de mens. Vooral de coronacrisis laat het 

belang van natuur dichtbij huis duidelijk zien. Waar kun je beter tot rust 

komen, een ommetje maken of de gedachten verzetten dan in het groen 

in de buurt? Mensen in allerlei levensfasen en met verschillende inkomens 

en woonwensen moeten fijn kunnen wonen in Rotterdam. Vandaag, morgen 

en overmorgen. In een wijk waar Rotterdammers elkaar ontmoeten, 

sporten en recreëren is biodivers groen onmisbaar. Maar in de afgelopen 

decennia is er wereldwijd èn landelijk een sterke afname in dier- en 

plantensoorten. En dat betekent een afname in diversiteit waardoor de 

rijke stadsnatuur onder druk komt te staan. Ook in Rotterdam. 

Voortgangsnotitie.
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Meer biodivers groen in plaats van steen. Samen met partners en Rotterdammers 
zetten we ons daarvoor in. Het maakt de stadsnatuur van Rotterdam mooier, rijker  
en duurzamer en zorgt tegelijk voor meer wateropvang en verkoeling op hete dagen. 
We brengen biodiversiteit dichterbij met de campagne De 10 van 010, zeven dieren en 
drie planten die symbool staan voor de biodiversiteit in Rotterdam. En door in gesprek 
met de stad te gaan en de stand van planten en dieren in onze stad te in beeld te brengen. 
Met de vaststelling van de Uitvoeringsagenda Biodiversiteit 2021-2022 (Samenvatting 
uitvoeringsagenda in de bijlage) zetten we in op drie sporen: snelle winst, transitie en 
borging. Hiermee maken we het belang van biodiversiteit begrijpelijk en passen we 
biodiversiteit zoveel mogelijk toe in lopende projecten en opgaven. Ook werken we 
samen met interne en externe partners aan opgaven die nodig zijn om een transitie in 
gang te zetten, te ondersteunen en te borgen. 

In deze voortgangsrapportage treft u een samenvatting en een overzicht aan van  
wat er afgelopen jaar vanuit de Uitvoeringsagenda Biodiversiteit is gedaan om de 
stadsnatuur van Rotterdam te verrijken. In 2021 hebben we fors ingezet op spoor 1: 
snelle winst en biodiversiteit in Rotterdam zichtbaar maken. De meest in het oog 
springende acties die de biodiversiteit en het bewustzijn hebben vergroot: anders 
maaien, diverser groen aanplanten, de aanleg van geveltuinen en de lancering van de 
campagne De 10 van 010 die de Rotterdammers bewust maakt van het belang van 
biodiversiteit, en wat zij kunnen doen om bij te dragen aan een rijke en gezonde stads-
natuur. Voor een goed beeld van de huidige biodiversiteit in onze stad is er in spoor 2, 
transitie, hard gewerkt aan de voorbereiding van producten die de stand van zaken in 
Rotterdam weergeven. Zo wordt er een in 2022 een nieuwe Natuurkaart gelanceerd  
en start een structureel monitoringssysteem voor biodiversiteit. Ook is in 2022 een 
integrale toolkit voor het biodivers inrichten, beheren en ontwikkelen beschikbaar. 
Deze producten worden samen met interne en externe partners ontwikkeld. 
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Plant en dier in een  
stedelijke omgeving zijn  
op elkaar afgestemd.

In Rotterdam wordt tot op heden biodiversiteit niet structureel gemonitord. 

Maar om de biodiversiteit in de stad te vergroten, is dat wel belangrijk. 

Daarom is het ontwikkelen en opstarten van een monitoringssysteem een 

cruciaal onderdeel van de Uitvoeringsagenda. Om goed in kaart te kunnen 

brengen wat de stand van flora en fauna op dit moment is, actualiseren 

we onze huidige natuurkaart, op basis daarvan wordt een meetnet uitge- 

zet. De bedoeling is dat we al die natuurlijke gebieden per monitorings- 

ronde twee keer meten, zodat je kunt zien of een bepaald soort toe- of 

juist afneemt. Ook hebben we op basis van alle verzamelde gegevens van 

flora en fauna van de afgelopen tien jaar een analyse gedaan. Dit geeft 

een beeld van de biodiversiteit in de stad. Het monitoringssysteem zal 

ons in de loop der jaren steeds meer inzicht bieden in de ontwikkeling  

van flora en fauna in Rotterdam. 
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Wat we zien is dat de watervogels het erg goed doen en dat de stand van de 
struweelvogels (zoals de; Zanglijster (jawel!), Staartmees, Merel, Winterkoning, en  
de Roodborst) achteruitgaat. Dit komt omdat veel struiken uit de stad verdwenen  
zijn en daar zitten die vogels juist zo graag in. Meer oude bomen in parken zijn ook 
gewenst, want die dragen bij aan de biodiversiteit. Verder zien we dat bij voorbeeld 
vleermuizen, naast de insecten en de vogels, het moeilijk hebben, omdat de er in 
nieuwbouwhuizen nauwelijks meer holtes in spouwmuren en onder dakpannen zitten 
waarin ze kunnen verblijven. Bij renovatieprojecten en de bij isolatieopgaven in  
het kader van de energietransitie is dat dus echt een aandachtspunt. Een ander 
aandachtspunt is dat we zorgen dat de dieren uit onze stad die elders in Nederland 
overwinteren het goed blijven maken. Als gemeente hebben we daar natuurlijk niet 
direct invloed op, maar daarom is het belangrijk dat we onze bijdragen leveren aan 
landelijk beleid en aansluiten bij programma’s van het Rijk. 

In de stad wordt nog te weinig gedacht aan gradiënten (lagen) in het groen en het 
water. Daarmee bedoelen we dat als je bijvoorbeeld gaat vergroenen niet alleen bomen 
plaatst of gras, maar ook struiken, hoge kruiden en bloemrijk grasland. Daarmee krijg 
je lagen en dus meer variatie in de biodiversiteit, want plant en dier zijn nu eenmaal  
op elkaar afgestemd. Om meer zicht te krijgen op waar je wat kan doen om de bio- 
diversiteit te vergroten, werken we nu aan een speciale toolbox die biodiversiteit 
concreet maakt en ingezet wordt bij ontwerpen, beheren en ontwikkelen van de stad. 

Twee belangrijke trends rondom biodiversiteit zijn de belangstelling en waardering 
voor flora en fauna onder Rotterdammers en de auto die steeds meer uit de stad wordt 
teruggedrongen. Het draagvlak hiervoor is nog nooit zo groot geweest en dat geeft 
heel veel kansen. Een negatieve trend is dat je in heel Nederland ziet dat soorten 
achteruitgaan door de stikstofproblematiek, de bouwopgave en de energietransitie. 
We moeten ook goed blijven kijken naar de relatie tussen natuur en de waarde voor  
de mens. Voedsel; zonder dieren geen vruchten. Gezondheid; zonder (bio) divers 
groen, minder koeling. Beleving; zonder flora en fauna geen prettig gevoel.
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Wat hebben we bereikt?

 . In april 2021 is de eerste ronde van ‘de 10 van 010’ campagne gestart.

 . Start Gesprek met de stad over biodiversiteit in 2021 heeft veelal digitaal plaats 
gevonden en vooral met de partners. In september 2021 heeft de 10 van  
010-wandeling plaatsgevonden tijdens de Parkenmaand. Maar ook zijn er via 
sociale media gesprekken gevoerd aan de hand van vragen over de 10 van 010. 

 . Biodiversiteit is onderdeel van de subsidie klimaatadaptatie. Sinds mei 2021 krijgen 
Rotterdammers een extra subsidie voor het klimaatbestendig maken van hun tuin  
of dak, als zij hier beplanting ter bevordering van de biodiversiteit bij aanplanten. 
Experts hebben een lijst opgesteld met planten die goed zijn voor de biodiversiteit 
in Rotterdam. In 2021 zijn vijftien aanvragen voor biodiverse beplanting gedaan.

 . Nauwe samenwerking met Rotterdams Weerwoord en Rotterdam gaat voor groen. 
Daar waar het kan wordt biodiversiteit ingepast. Daarnaast zoeken we koppel- 
kansen in het netwerk ‘de Club van 36’.

 . Verschillende lessen zijn geleerd uit de veertien groene en blauwe projecten.  
De projectleiders werden gestimuleerd om biodiversiteit op te nemen in de project-
plannen. Zo heeft de monitoring die is toegepast op het biodiverse groene dak van 
de Peperklip, als voorbeeld gediend voor monitoring van biodiversiteit op het  
groenblauwe dak op De Doelen. 
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 . Er liggen kansen voor (co-)financiering bij Europese subsidies voor diverse  
projecten, deze kansen worden in 2022 verder geïnventariseerd.

 . We werken aan een Rotterdams bijenlandschap. Op vele plaatsen in de stad zijn  
er al concrete initiatieven om de stad te verbeteren voor bestuivers.  Zoals het 
Bijenlint Gordelweg en het nieuwe initiatief aan de Burgemeester van Walsumweg. 
Ook wordt er op locaties ecologisch gemaaid. Zoals het Bijenlint Gordelweg en  
het nieuwe initiatief aan de Burgemeester van Walsumweg. Ook wordt er op  
locaties ecologisch gemaaid. 

 . In 2021 is een conceptversie van de natuurkaart ontwikkeld. Deze kaart is opgebouwd 
uit 21 kernbiotopen, iedere kernbiotoop bestaat uit subbiotopen. Per biotoop worden 
daar voorkomende doelsoorten benoemd. Deze kaarten zijn in concept gereed. 

 . Een eerste schets van huidige situatie flora en fauna is bijna gereed. Bureau 
Stadsnatuur heeft op basis van gegevens van diverse partijen over de afgelopen  
10 jaar een beeld van de diversiteit van de flora en fauna in de stad gemaakt.  
Tevens hebben zij de gegevens geanalyseerd. Bureau Stadsnatuur heeft op  
basis van gegevens van diverse partijen over de afgelopen 10 jaar een beeld  
van de diversiteit van de flora en fauna in de stad gemaakt. Tevens hebben zij  
de gegevens geanalyseerd. 

 . Er bestond al langer de behoefte voor een structureel monitoringssysteem. Een 
eerste opzet hiervoor is inmiddels ontwikkeld. Het systeem is uitgedacht en de 
monitoring start in het eerste kwartaal 2022. 
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 . Eerste inventarisatie van kosten die ontstaan “Wat als we niets doen”. Op dit moment 
blijkt al dat we al veel kosten maken voor het corrigeren van de biodiversiteit die  
uit balans is. Bijvoorbeeld voor bestrijding van de Japanse Duizendknoop, de 
eikenprocessierups (wat het gevolg is van een tekort aan koolmezen en vleermuizen) 
en blauwalg in de Kralingse Plas. 

 . In 2021 zijn op basis van het klimaatscenario van het KNMI voor 2050 toekomst-
beelden ontwikkeld. Dat geeft inzicht in de abiotische variabelen die van invloed 
zijn op de biodiversiteit op lange termijn. Met partners is er gesproken over de 
toekomstbeelden voor een biodiverse stad. 

 . Structurele samenwerking met partners die de biodiversiteit in de stad willen  
en kunnen vergroten, zoals de waterschappen, de provincie Zuid-Holland, het 
Havenbedrijf, Natuurmonumenten, Bureau Stadsnatuur en anderen. Samen met  
hen is de inzet van de 10 van 010 gestart. Daarnaast sluit Rotterdam aan bij het  
Publieksplatform Biodiversiteit samen met Diergaarde Blijdorp, het Natuurhistorisch 
Museum, Arboretum Trompenburg en de Botanische tuin Afrikaanderwijk. 

 . Bij Stadsbeheer is al langere tijd de beweging ingezet voor meer extensief (en 
gifvrij) beheer om de biodiversiteit te bevorderen. Het openbaar groen biedt veel 
potentie, omdat het om een groot oppervlak gaat in een redelijk goed verbonden 
groenstructuur. Er is nu echter sprake van weinig variatie; veel gazon en bomen, 
weinig inheemse heesters of planten die voedsel bieden voor insecten. Omdat 65% 
van het openbaar groenareaal grasvegetatie is, biedt het anders maaien veel 
potentie voor een biodiversiteitsimpuls. Het minder maaien, dat op verschillende 
plekken in de stad de laatste jaren al is toegepast, is een mooi begin van het meer 
biodivers beheren van het openbaar groen.

 . Er wordt maatwerk per locatie geleverd, en steeds meer maatwerk gezocht. Zodoende 
in de toekomst nog meer rekening wordt gehouden met insecten, vlinders en  
kleine zoogdieren en hen gedurende het gehele groeiseizoen voldoende (over-)leef 
plekken wordt geboden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de variatie aan maai- 
regimes benoemd in de Beheeraanpak Openbaar Groen.
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De tien van 010: 
heeft u ze al gezien?

In april startte de campagne ‘de 10 van 010’. Deze 10 van 010 bestaat uit 

zoogdieren zoals de egel, de vos en de laatvlieger (vleermuis) en insecten 

zoals de rosse metselbij en de kleine vuurvlinder. De bloemen en planten 

die prijken op de lijst zijn de steenbreekvaren, de zwanenbloem en de 

zoete kers. De zanglijster representeert de vogels, en de snoek maakt de 

lijst af. Deze soorten staan symbool voor de biodiversiteit in de hele stad, 

van woonwijk tot havengebied, en van rivieroever tot (groen) dak. Samen 

vertellen ze het verhaal van de balans en samenhang tussen mens en 

natuur, en het belang van een (bio)diverse omgeving.

De tien van 010

De Laatvlieger De Zoete Kers
De Zanglijster 

De Rosse Metselbij

De vos

De Zwanenbloem

De Kleine Vuurvlinder
De Egel

De Steenbreekvaren

De Snoek
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Wat leren we van andere steden? 
Amsterdam kijkt heel precies naar de bodemkwaliteit. De stad heeft de bodem veel 
meer positie en plek gegeven. In Ede werken ze met eco profielen op basis van 
biotopen; hoe ziet de natuurlijke omgeving eruit? En wat hebben dieren nodig om  
zich goed te voelen? Deze manier van denken en eenvoud is heel leerzaam en kunnen 
we wellicht ook inzetten voor onze toolkit. In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zie  
je heel mooi de ambitie van het vergroten van de biodiversiteit gekoppeld aan de 
verschillende schaalniveaus. Van geveltuin tot het verstevigen grotere structuren in  
de stad. Dit is ook een inspiratiebron geweest voor de campagne De 10 van 010.  
We passen het ook toe in de producten die we in 2022 verder gaan ontwikkelen. 

Welke impact heeft natuur inclusief bouwen op de  
biodiversiteit in de stad?
Natuur inclusief bouwen is een belangrijk instrument en een kans om de biodiversiteit 
in de stad te vergroten. Dit willen we in Rotterdam nog meer aandacht geven. We 
gebruiken het al in de Vuistregels voor de Bouwende partijen. Hierin nemen wij een 
stimulerende rol in als gemeente. Deze benadering zorgt ervoor dat we in gesprek 
gaan met deze partijen. We werken aan een toolkit biodiversiteit met handvatten  
voor ontwikkelen, beheren en inrichten van de verschillende biotopen in de stad. 

Trends en ontwikkelingen  
in biodiversiteit.
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Welke trends zijn er verder te onderscheiden?
Biodivers beheren vraagt veel meer maatwerk. Hoe gaat het met de biodiversiteit?  
Je ontwerpt en ontwikkelt iets, maar de natuur heeft tijd nodig om balans te vinden. 
Als je bij de inrichting rekening houdt met de beheeropgave moet je de natuur de tijd 
geven om resultaat te bereiken. Dat is niet iets dat je even twee jaar doet en dan weer 
stopt. Je moet er commitment aan geven en op die manier de stad beheren vanuit een 
goed rentmeesterschap voor mens en dier. Dit is een ontwikkeling waar we ons als 
mens steeds bewuster van zijn. En dat het ook onderdeel is van een ecosysteem. 
 
Integrale benadering van opgaves
De uitvoeringsagenda zet in op een samenhangende aanpak die verschillende schaal-
niveaus en beleidsthema’s in de stad verbindt en de stand van de biodiversiteit in 
beeld brengt. Voortbouwend op en aanhakend bij de energie van de initiatieven in 
onze stad. Deze brede integrale aanpak is een ommezwaai in ons denken en doen, 
en dat kost tijd. Toch zien we kansen voor versnelling. Daarvoor haken we specifiek 
aan bij de programma’s voor vergroening van de stad en de klimaatadaptatie,  
respectievelijk Rotterdam gaat voor groen en het Rotterdams Weerwoord. Ook bij 
Gezond 010, Rotterdam Loopt en Rotterdam Circulair ligt een duidelijke verbinding.  
Zo is een goede bodemkwaliteit immers een conditie voor biodiversiteit. Het verrijken 
van de bodem kan d.m.v. circulaire stromen, bijv. bladafval mulchen en dat gebruiken  
voor bodem verbetering. En bij projecten, zoals de grote stadsprojecten en de 
beheeropgaven liggen eveneens kansen om de versnelling te bereiken. Daar leren  
we tegelijkertijd van. 

 . Nederland scoort in Europa het slechtst op het gebied van biodiversiteit. In 120 jaar 
tijd is in Nederland 85% van alle inheemse planten- en diersoorten verloren gegaan 
door versnippering en inperking van het landschap. (onderzoek WUR)

 . Toenemende bebouwing en verstening vermindert de biodiversiteit.

 . De Rotterdamse bodem wordt steeds kwetsbaarder door drogere zomers. De bodem 
verdroogt en verarmt waardoor planten niet goed kunnen ontwikkelen.

 . Het rivierwater wordt steeds zouter door het zeewater dat binnendringt. Hierdoor 
neemt het aantal soorten planten en dieren af.

 . Het aantal insecten is in Nederland de afgelopen 30 jaar met 75% afgenomen.  
(onderzoek voor Natuurmonumenten)

 . Toenemende lichtvervuiling verstoort het natuurlijke gedrag van met name nacht en 
schemerdieren.

 . Door te veel eenzijdige beplanting zijn bomen en planten extra kwetsbaar voor ziekten.
 . Slechts 14% van het Nederlands landoppervlak bestaat uit natuur- en bosgebied.
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55% van de Rotterdammers vindt het 

belangrijk dat de gemeente meer variatie van 

groen en dieren wil, en 35% redelijk 

belangrijk; samen 90%.

Niet zo belangrijk vindt 5% het, helemaal niet 

belangrijk 1% en 5% weet het niet of heeft 

hier geen mening over.

29% van 3.600 inwoners heeft de enquête 

ingevuld. 82% heeft wel eens van het begrip 

‘biodiversiteit’ gehoord.

11% van de Rotterdammers blijkt heel tevreden over 

de variantie van soorten groen in de buurt en 45% 

redelijk tevreden; samen 56%

Niet zo tevreden is 27%, helemaal niet tevreden 

10% en 6% weet het niet of heeft hier geen  

mening over.

Doet u er zelf wat aan om de omgeving van uw woning, tuin of 

balkon aantrekkelijker te maken voor planten en/of dieren?

Zo’n 16% van de 507 reacties denkt aan gevarieerd groen en 

aandacht voor dieren/biodiversiteit. Zo’n 25% van de 507 reacties 

voegt iets toe om dieren extra te helpen. 

In 2021 is het thema biodiversiteit voor het eerst meegenomen in de vragenlijst van  
de Omnibus-enquête. Hiermee hebben we een start gemaakt om in beeld te krijgen 
hoe Rotterdammers tegen het thema aan kijken. Ook biedt het de mogelijkheid om in 
de loop van de jaren inzicht te krijgen in de ontwikkeling in bereidheid om zelf iets te 
doen en de tevredenheid van de aanwezig van biodiversiteit in de stad. Uit de eerste 
meting kwam naar voren dat Rotterdammers het belangrijk vinden dat de gemeente 
meer variatie in groen en dieren aanbrengt. Hieronder vindt u de resultaten uit 2021:
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Agenda 2022. 

2022 staat in het teken van het realiseren en afmaken van een  
aantal belangrijke producten.

 . Doorontwikkelen publiekscampagne en het bereik vergroten van de tweede ronde 
10 van 010 samen met partners.

 . De Natuurkaart 2.0 met de biotopenindeling is het vertrekpunt voor de monitoring 
en voor de toolbox met handvatten voor inrichting, ontwikkeling en beheer.

 . Monitoringssysteem wordt in 2022 gelanceerd.

 . We stimuleren overige groene en blauwe projecten om biodiversiteit op te  
nemen in de projectplannen en de uitvoering, beheer en monitoring.

 . We zetten in op meer communicatie rondom het Rotterdams Bijenlandschap.
 
 . Ondersteunen en adviseren projectteams en programma’s bij het vinden van 

geschikte financieringsbronnen voor biodiversiteit in groenblauwe projecten.

 . Het vinden van een geschikt monitoringsconcept voor het Reyerwoud = Natuurlijk 
bij Elkaar in Reyeroord.
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 . Visie beheer Kralingse Bos inpassen in toekomstbeeld voor biotopen in Rotterdam. 

 . Toolbox biodiversiteit ontwikkelen voor natuurinclusief beheren, inrichten en 
bouwen voor alle biotopen. 

 . Zichtbaar maken welke goede inspiratievoorbeelden gerealiseerd zijn.

 . Een concept toekomstvisie ontwikkelen met partners en de stad.

 . Verder invullen van het gesprek met de stad/ Rotterdammers door aan te sluiten bij 
projecten en bestaande en eigen events.

 . Biodiversiteit agenderen tijdens Rotterdamse evenementen, o.a. bij Groene 
Conferentie 2022, de Rotterdamse dakendagen en de Rotterdam Rooftop walk.

 . Symposium ontwikkelen tijdens de dag van de biodiversiteit in samenwerking  
met partners.

 . In 2022 ligt voor wat betreft het maaien de uitdaging bij nog meer variatie, ook  
op perceelniveau (in de wijk), het identificeren van ecologische kansen voor  
de hoofdstructuur en nog meer kennisopbouw bij de interne (beheerders en 
landschapsarchitecten) en externe organisatie (aannemers).

 . Effect evalueren van het stimuleren van biodiversiteit via de subsidie klimaatadaptatie.
 
 . Doorzetten wat in 2021 is gestart.
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Afsluiting.

Samen werken aan een stad voor mens en dier en dus aan een rijke en 

gezonde stadsnatuur is een kwestie van een lange adem en van omdenken. 

Voortbouwend op de kansen die er liggen, zijn we het afgelopen jaar 

begonnen met aanhaken en koppelen waar het mogelijk was en met 

vergroten van het bewustzijn. Het komende jaar gaan we daarmee verder 

samen met onze partners. Met een actualisatie van de Natuurkaart,  

een monitoringsinstrument en een Toolkit maken we bovendien steeds 

preciezer wat er op welke plek in de stad nodig is om de transitie voor 

biodiversiteit uit te voeren en te borgen. Dat geeft handen en voeten  

aan maatregelen voor de korte termijn. We starten met de invulling van 

middellange en lange termijn en gaan het gesprek met elkaar aan  

over wat een rijke stadsnatuur precies betekent voor mens en dier in  

een stedelijke omgeving.  
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Bijlage: Uitvoeringsagenda.

In december 2020 is de Uitvoeringsagenda Biodiversiteit vastgesteld. 

Deze Uitvoeringsagenda is tot stand gekomen op verzoek van de 

gemeenteraad als verdieping op de Visie Openbare Ruimte. In samen- 

spraak met partners en de ambtelijke organisatie zijn drie sporen 

benoemd in de Uitvoeringsagenda die als leidraad dienen voor de 

realisatie van de Uitvoeringsagenda. In de drie sporen wordt ingezet op 

snelle winst (spoor 1), transitie (spoor 2) en borging (spoor 3). Met deze 

drie sporen tezamen leggen we de basis voor de aanpak van biodiversi- 

teit op korte termijn, middellange termijn en langere termijn. Zo zetten  

we in op kennis delen, draagvlak vergroten en biodiversiteit concreet en 

tastbaar maken op de korte termijn. We brengen de huidige situatie van 

flora en fauna in beeld, schetsen een eerste beeld van de toekomst op  

de verschillende termijnen en ontwikkelen instrumenten om daarop te 

sturen. Tot slot borgen we biodiversiteit in de organisatie en de stad. 
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Mijlpalen 2021-2022 

Spoor 1: Snelle winst
 . De 10 soorten van 010 in beeld 
 . Start Gesprek met de stad over biodiversiteit in 2021 
 . Biodiversiteit is begrijpelijk en toepasbaar 
 . 5 ‘no-regret’-maatregelen om biodiversiteit praktisch te maken in de uitvoering 
 . Biodiversiteit is onderdeel van de gemeentelijke subsidie klimaatadaptatie 
 . Bij veertien groene en blauwe projecten stimuleren we expliciet de biodiversiteit.  

Voorbeelden zijn het groenblauwe dak op De Doelen, de inrichting van het 
Alexanderplein, Bijenlint, de gebiedsontwikkeling M4H, Kralingse bos en de  
visie Meerjaren Bosplantsoen

Spoor 2: Transitie
 . Biotopen en doelsoorten in Rotterdam in beeld
 . Nulmeting van de monitoring gereed 
 . Eerste beeld van de stand van de Rotterdamse biodiversiteit. Deze inventarisatie 

staat in de zogenoemde natuurwaardenkaart, die begin 2022 gereed is 
 . Monitoringssysteem voor 2022 -2025 opgezet 
 . Andere manieren om biodiversiteit in waarde uit te drukken zijn verkend.  

De kosten die direct zijn terug te voeren op een tekort aan biodiversiteit zijn 
inzichtelijk gemaakt 

 . Toekomstbeeld en transitiepaden zijn benoemd

Spoor 3: Borging
 . Criteria en tools voor biodiversiteit zijn opgenomen in ontwerpprincipes en het 

beheer op korte en lange termijn 
 . Kennisopbouw en -uitbreiding van de Vuistregel Natuurinclusief Bouwen 
 . Vijfhonderd collega’s zijn voorgelicht over de opbrengsten van meer biodiversiteit 

en zij hebben inzicht in hun bijdrage daarin 
 . Dertig goede voorbeelden ter inspiratie van biodivers beheren, inrichten en 

ontwikkelen 
 . Stadsecologen wordt actief gevraagd als adviseur voor beheer-, inrichting- en 

ontwikkelopgaves 
 . Er is een structurele samenwerking met partners in de stad

3
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