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Inleiding

In het Coalitieakkoord 2018-2022 onderschrijft het College het belang van 

duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit. Daaruit komt voort de 

Verkenning ‘Visie op Ecologie in Heemstede: Van Nature Verbonden’. Deze visie 

verbeeldt de inspanningen die de gemeente en maatschappelijke organisaties 

verrichten als het gaat om ecologie in Heemstede.

Dit document omschrijft het verkennende proces om te komen tot een verdere 

verankering van ecologische waarden in beleid en uitvoering bij de gemeente 

Heemstede, met oog voor verbinding en integraliteit. Deze verankering wordt 

omschreven in de ‘Visie op Ecologie in Heemstede: Van Nature Verbonden’.

1.1 Vooraf

Ecologie verbindt. In termen van fysieke gebieden, zoals het Natuurnetwerk 

Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur), maar ook beleidsmatig. 

Ecologie heeft een plek in het gemeentelijk Groenbeleidsplan, in landelijk beleid, 

maar ook internationaal in bijvoorbeeld klimaatadaptief beleid of in de Sustainable 

Development Goals (SDGs). Beter oog voor ecologische waarden gaat verder dan 

biodiversiteit en flora- en faunabeheer. Het biedt diverse kansen om mogelijke 

problemen op diverse vlakken op te lossen (denk aan het voorkomen van 

wateroverlast of hittestress en het verhogen van het woongenot). 

Gemeente Heemstede heeft als groene gemeente veel oog voor ecologische 

waarden (bij herinrichting, beheer en onderhoud). Maar het kan nog beter, met 

aandacht voor integraliteit en verbinding met alle betrokkenen. Dit proces wordt 

uitgevoerd in deze verkenning ‘Visie op Ecologie in Heemstede: Van Nature 

Verbonden’. 

Het doel van de verkenning is om in co-creatie met maatschappelijke organisaties 

te bepalen aan welke (landelijke) doelstellingen gemeente Heemstede op ecologie 

moet voldoen, welke stappen er nodig zijn om ecologie beleidsmatig verder te 

verankeren en te komen tot een visie op ecologie als basis voor de komende jaren.

De verkenning leidt tot de ‘Visie op Ecologie in Heemstede: Van Nature 

Verbonden’
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1.1 Korte samenvatting
In het huidige Groenbeleid van de gemeente Heemstede zijn de ecologische 

waarden benoemd. Een integrale benadering en visie op ecologie is er nog niet. 

De integrale benadering bestaat uit twee fasen. Dit proces wordt begeleid door een 

extern bureau met expertise op zowel onderwerp als proces (Natuurlijke Zaken van 

Landschap Noord-Holland). De eerste fase is het net ophalen (zoals 

(inter)nationale ecologische doelen, huidig relevante beleidsdocumenten, 

geformuleerde (interne en externe) waarden, doelen en speerpunten). Uitkomst 

van de eerste fase is een basisscan, welke de basis vormt voor twee Ecologie 

Cafés die in 2019 worden georganiseerd voor het maatschappelijk veld en 

betrokken inwoners van Heemstede. Daarnaast geeft de scan inzicht in de 

benodigde (aanvullende) ecologische onderzoeken. De tweede fase is het 

daadwerkelijk uitvoeren van de Ecologie Cafés, het verzamelen van input (de 

‘verhalen’, extra aandachtspunten en kansen) en te komen tot een visie op 

ecologie. De visie vormt input voor (groen)beleidsplannen en als separaat 

document. De visie verbeeldt de inspanningen die gemeente en maatschappelijke 

organisaties verrichten als het gaat om ecologie in Heemstede: Van Nature 

Verbonden. 

Resultaten 

Uitkomsten van deze verkenning worden gebruikt voor de actualisering van het 

onderdeel ecologie in het Groenbeleidsplan uit 2014, de formulering van een breed 

gedragen ecologische visie met bijbehorende ambities (als basis voor uitvoering) 

en mogelijk als input voor (nieuw) beleid. Geleerde lessen van omringende 

gemeentes worden hierin meegenomen, zoals Haarlemmermeer, Haarlem als ook 

een gemeente als Deventer. Het voornemen is objectief te beoordelen met diverse 

interne en externe partijen of het huidige beleid voldoet, aangepast kan worden 

dan wel of er geheel nieuw beleid nodig is. 

Concrete resultaten die opgeleverd worden in dit voorgestelde proces zijn: 

 Basisscan, met daarin onderdelen als (inter)nationale doelen op ecologie, 

huidige relevante beleidsdocumenten, geformuleerde (interne en externe) 

waarden, doelen en speerpunten.
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 Stand van zaken omtrent ecologische kennis in de gemeente (op zowel 

locatieniveau als op soortniveau), met een indicatie van benodigd (aanvullend) 

onderzoek om te komen tot een kennisniveau op het gewenste niveau. 

 Verslagen van twee Ecologie Cafés met daarin de standpunten van 

maatschappelijke organisaties en inwoners en helder verslag van de dialoog 

(de ‘verhalen’). 

 Een visie op ecologie in Heemstede, met daarin de resultaten van beide fasen 

als bijlagen. 

Betrokkenen 

Organisatie Rol 

Landschap Noord Holland Natuurlijke 

Zaken

Dagvoorzitter, procesbegeleider

Provincie Betrokkene, kaderstellend beleid

Waterschap Betrokkene, kaderstellend beleid

Ontwikkelaars Betrokkene, uitvoerende

Woningcorporaties Betrokkene, uitvoerende

Natuur- en milieuorganisaties Betrokkene, uitvoerende

Inwoners gemeente Heemstede Betrokkene, mogelijk uitvoerende

Gemeente Heemstede (afdelingen en 

personen betrokken bij inrichting en 

beheer openbare ruimte)

Begeleiden proces, uitvoerende, 

vaststellen kaders en visie 
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(Voorlopige) Globale planning 

Fase 1

September Afstemming procesvoorstel Verkenning ‘Van nature verbonden’ en 

afstemming met Landschap Noord-Holland Natuurlijke Zaken

Oktober Eerste interne verkenning 

Fase 2

November Eerste externe verkenning

December Presentatie aanpak ecologie in Heemstede ‘ Van nature 

verbonden’ 

Januari 2020 Inspraak en afronding 

Vervolgtraject

Februari Opstellen plan met inventarisatie voor vervolgonderzoeken en

concrete uitvoeringsmaatregelen 

Aanpak 

In oktober organiseren we een interne bijeenkomst met relevante 

belanghebbenden. 

In november organiseren we een externe bijeenkomst met relevante 

belanghebbenden. Hierbij is het gewenst dat de bijeenkomst niet in de standaard 

vorm van vergaderen plaatsvindt, maar op locatie of bijvoorbeeld in de vorm van 

een kenniscafé of fietsroutes langs de vooraf bepaalde hotspots. Hierbij nodigen 

we niet alleen het maatschappelijk veld uit, maar ook inwoners met interesse in het 

onderwerp of specifieke kennis van ecologie en biodiversiteit.

Fase 1 – Ophalen en onderzoeken

Doel Kaders en doelstellingen vaststellen, die de basis vormen van 

uiteindelijke uitvoering van ecologisch beleid door de gemeente

Acties Vragen die beantwoord dienen te worden, zijn o.a.: 

 Welke (inter)nationale juridische kaders met bijbehorende 

doelstellingen zijn relevant voor gemeente Heemstede?  

 Welk beleid en richtlijnen zijn al aanwezig en wordt uitgevoerd 

om een bijdrage te leveren aan de eerder beschreven 
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 juridische kaders?

 Welke studies en data zijn beschikbaar of zijn gewenst? 

Resultaat is dat een eerste vlekkenplan ontstaat met daarin een 

eerste prioritering in de vorm van ecologische hotspots. 

Deze fase zal worden uitgevoerd en begeleid door Landschap 

Noord Holland Natuurlijke Zaken. 

Fase 2 – Kansen en ambities vaststellen 

Doel Vanuit bestaande kaders, kansen en wensen van interne en 

externe betrokkenen verbinden tot een gedragen visie op ecologie 

in Heemstede, met daarbij de kansen en ambities als basis voor 

toekomstige uitvoering

Acties Vragen die beantwoord dienen te worden, zijn o.a.: 

 Zijn de resultaten vanuit de eerste fase volledig en correct? 

 Welke (extra) kansen worden er gezien in het vlekkenplan of in 

de gestelde prioriteiten welke zijn toegekend aan iedere 

hotspot? 

 Welke ambities stellen we vast per hotspot? 

Resultaat is dat het vlekkenplan uit fase 1 wordt bestendigd door 

alle betrokkenen en als basis dient voor het verankeren van 

ecologische waarden in beleid en bij uitvoering. 

In deze fase worden tevens de (voor)onderzoeken uitgevoerd, die 

in fase 1 zijn geïdentificeerd als ontbrekend en gewenst. 

Deze fase zal worden uitgevoerd en begeleid door Landschap 

Noord Holland / Natuurlijke Zaken, inclusief dagvoorzitterschap.
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Communicatie 

Gemeente Heemstede wil met haar communicatie informeren, verbinden en 

aanzetten tot actie.  Een communicatiedoelstelling op ecologie kan zijn het 

vergroten van de kennis, aanzetten tot verbinding rondom het onderwerp ‘ecologie’ 

en stimuleren tot actieve(re) betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en 

inwoners. 

Ecologie in Heemstede verbindt. Je verbindt door met elkaar te praten. Dat kun je 

in een vergaderzaal doen, maar voor ecologie beginnen verhalen te leven als je 

met elkaar op locatie praat. Na goedkeuring van het procesvoorstel volgt een 

communicatieplan, met daarin in overleg met de procesbegeleider, een voorstel tot 

invulling van middelen en kanalen. 
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BIJLAGE I Speerpunten coalitieprogramma tbv Ecologisch Beleidsplan

Speerpunten uit het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Samen op weg naar een mooier, 

duurzamer en socialer Heemstede’ ten aanzien van groen en ecologie. 

- Meer aanplant van groen die de biodiversiteit ten goede komt. 

- Beter én frequenter onderhoud van het groen en verdere groene invulling van 

onze wijken. 

- Het bevorderen een groene verbinding tussen de duinen en Groenendaal voor 

fietsers en wandelaars. 

- Werken aan de groene verbindingszones vanuit de Binnenduinrandvisie en 

vanuit de doelstellingen zoals geformuleerd in het Actieprogramma 

Metropolitaan Landschap. 

- Een regionale aanpak met verbinding van de groene gebieden. 

- Een gifloze onkruidbestrijding. 

- Insecten vogelvriendelijke beplanting. 

- Boom voor een boom: iedere door de gemeente gekapte boom wordt 

vervangen door ten minste één boom in de nabijheid van de gekapte boom. 

- Meer samenwerking met de buurtbewoners bij de inrichting en het onderhoud 

van groenvoorzieningen kan 

- Het stimuleren wijkinitiatieven ten aanzien van de inrichting en onderhoud van 

openbare ruimte. 

Genoemde voorbeelden uit het coalitieakkoord ten behoeve van het Ecologisch 

Beleidsplan:

- Manpadslaangebied: wat groen is blijft groen. We zijn voor het verbeteren van 

de kwaliteit van dit gebied door het gebied in te richten voor natuur en lichte 

recreatie. 

- Voorlichting over snoeien en het creëren van nest en broedplaatsen. 

- Aanplant van insect en vogelvriendelijke beplanting. 

- Het stimuleren onze inwoners om hun tuinen te vergroenen door voorlichting. 

- Vrijwilligers die het onderhoud uitvoeren in Park Meermond en in het 

Groenendaalse Bos worden ondersteund, zodat zij hun werk goed kunnen 

blijven doen. 
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- Kinderboerderij ’t Molentje kan blijvend rekenen op onze steun. Initiatieven om 

een natuureducatie- centrum annex bezoekerscentrum bij de Kinderboerderij 

op te zetten ondersteunen wij. 


