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‘Voedsel, vocht, veiligheid en voortplanting, 
dat zijn de vier V’s van de ecologie’, vertelt Eddy 
Schabbink van IPC Groen. Soms wordt er nog 
een vijfde V genoemd: die van verbinding. 
‘Tijdens de training kijken we vooral naar de 
vier V’s die voor de fauna van belang zijn. Laten 
we het eens bekijken vanuit onszelf: hebben 
we eten in onze kast, komt er water uit onze 
kraan, hebben we een dak boven ons hoofd 
en hebben we een vriendje of vriendinnetje? 
Iedereen kan hier doorgaans positief op ant-
woorden. Maar kijk nu eens naar buiten: is dit 
ook zo goed geregeld voor de fauna en alles 
wat daar leeft? Dan zul je zien dat de situatie 
buiten vaak heel slecht is. Een goed voorbeeld 
is de eikenprocessierups. In de buurt van deze 
rups komen geen natuurlijke bestrijders, zoals 
bijvoorbeeld de koolmees, omdat daar slechts 
een korte periode per jaar voedsel voor is: 
de rups. Aan de andere voorwaarden wordt 
helemaal niet of niet helemaal voldaan. Is er 
een veilige schuilplaats, is er altijd voedsel, is 
er vocht? Nee, nee en misschien. Dus je kunt 
zoveel nestkastjes ophangen als je wilt, maar 
er wordt niet aan de V’s voldaan, dus de vogel 
gaat daar niet wonen.’

Monocultuur
‘Het bodemleven verdwijnt ook, bijvoorbeeld 
door mestinjecties’, legt Schabbink uit. ‘Wij injec-
teren heel veel mest in een monocultuur van 
gras, waardoor het bodemleven achteruitholt, 
voor zover dat er nog was. Vind je het gek dat er 
dan geen weidevogels zijn? Er valt niets te halen. 
Die laatste weidevogel wordt vervolgens te pak-
ken genomen door een vos en dan krijgt de vos 
ook nog de schuld. Maar het is niet de schuld 
van dit dier dat er geen weidevogels zijn. De 
ruimte voldoet niet aan de V’s. 

Je moet zorgen dat de basis voor de leefgebie-
den van weidevogels op orde is. Dat betekent 
bijvoorbeeld meer kruiden, meer schuilplaatsen, 
meer structuurvariatie en ga maar door. Dan is 
er geen sprake meer van een monocultuur, maar 
van een dynamische, gevarieerde omgeving, 
waarin de biodiversiteit sterk verbetert en weer 
gezondheid en veerkracht aanwezig is. “Bio” 
betekent leven en “diversiteit” betekent variatie, 
afwisseling, verscheidenheid. Hoe groter de ver-
scheidenheid aan levensvormen (planten, die-
ren, insecten) in een leefgebied, hoe veerkrach-
tiger de omgeving is. Als je daarop gaat sturen 
en je terrein daarop inricht, heb je lang niet meer 
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zoveel plagen.’

Terug naar de basis
Om de biodiversiteit van een gebied in kaart te 
brengen, worden methodes ingezet zoals het 
tellen van vogels, vlinders en insecten. Volgens 
Schabbink is dit een tijdrovende methode. ‘Met 
de biodiversiteitmeetlat gaan we terug naar 
de basis. Wat is er nodig? Hoe kun je daaraan 
voldoen, of wordt er al aan voldaan? Wordt er 
aan alle vier V’s voldaan, dus genoeg voedsel, 
vocht, veiligheid en de mogelijkheid tot voort-
planting, dan leg je de basis voor resultaat. Laat 
de natuur in zekere zin maar haar gang gaan. 
Kijk wat er nodig is en láát het vervolgens. De 
natuur redt het prima zonder ons.’

Schabbink geeft nog een voorbeeld: ‘Ik was in 
een gemeente waar op een bepaalde plaats het 
gras niet goed groeide. Er kwamen wel spon-
taan en massaal kruiden op. Gezien de zande-
rige, ietwat zure en droge grond heel logisch 
want dit zijn niet de ideale omstandigheden 
voor gras. Dus ik stelde voor om de kruiden, 
de vegetatie die er van nature groeit, te laten 
groeien, eventueel een wandelpad erdoorheen 
te maaien en klaar. Die kruiden zijn planten die 
er horen; ook nieuw gras zal het niet redden. 
Dan hoor ik: dat kan niet, want er staat gazon 
gepland voor dit gebied. We maken het onszelf 
op die manier wel erg lastig en kostbaar. In 
Friesland is de veronderstelling vaak dat het 
goed gaat met de natuur, omdat er veel roof-
vogels zijn. Waarom zijn die er? Omdat er veel 
muizen zijn. Waarom zijn die muizen er? Omdat 
er velden vol staan met Engels raaigras en op 
de wortels zijn muizen gek. Dus waar hebben 
we het over als we zeggen dat het goed gaat 

met de natuur in Friesland? Over gras, muizen 
en roofvogels. Het gaat dus niet goed. Het 
is opnieuw een monocultuur en dat is een 
gevaarlijke situatie voor plagen en ziektes, want 
er zit totaal geen veerkracht en dynamiek in de 
omgeving. Het is superlink, maar we zien het 
niet. Hedera wordt geknipt in september, want 
dat staat in het plan. Maar in oktober gaat hij 
bloeien. Laat hem alsjeblieft bloeien! Er komen 
besjes in; daar worden de vogels blij van. Als je 
wilt snoeien, doe dat dan in het voorjaar.’

Biodiversiteit in de praktijk
‘Biodiversiteit zegt ook iets over genetische 
variatie. Dat zie je bijvoorbeeld aan de essen-
taksterfte. Onder essen zijn heel veel gekloonde 
soorten, waardoor er geen genetische diversi-
teit meer is. Als er een ziekte heerst, zie je de 
bomen achter elkaar ziek worden. Dus het is 
goed als ons bomenbestand bestaat uit soorten 
met een grote genetische diversiteit. Bomen 
van dezelfde soort zullen er dan niet allemaal 
hetzelfde uitzien, maar juist dat tekent de diver-
siteit en de veerkracht. Een grotere biodiversi-
teit, ook op dat vlak, geeft veel meer veerkracht 
en gezondheid in het systeem. Daar gaat de 
opleiding met de bijbehorende app over.’

Als men het heeft over biodiversiteit, gaat het 
ook vaak over hoge kosten, zeg Schabbink. 

‘Maar dat klopt niet. Een goede bodem neemt 
veel beter water op en houdt ook meer water 
vast. ‘s Zomers wordt het water dan beter vast-
gehouden en ’s winters is er veel minder plas-
vorming, omdat de bodem het water beter kan 
binden. Als je werkt aan de biodiversiteit, kun 
je ook beter dingen doen in het kader van kli-
maatadaptatie. De plaagbestrijding gaat er dan 
op vooruit, of het nu gaat om de buxusmot, de 
eikenprocessierups of iets anders. Ook de voed-
selkwaliteit wordt hoger. Kortom, je gezond-
heid wordt bepaald door je leefomgeving, en 
de gezondheid daarvan wordt bepaald door de 
biodiversiteit.’

Het herstellen van de biodiversiteit lukt niet 
door een of twee jaar niet te snoeien, gefaseerd 
te maaien of een kruiden-bloemmengsel in 
te zaaien, zegt Schabbink. ‘Er is een scala aan 
structurele veranderingen nodig ten opzichte 
van ons huidige beheer en de inrichting. Dit 
kost tijd; biodiversiteit kun je niet in- of uitscha-
kelen. Een periode van tien jaar is in dat kader 
in een flits voorbij.’ 
Over de app vertelt Schabbink: ‘De vragen in de 
app gaan in op vier hoofdthema’s. Ten eerste 
structuurvariatie en gebied specifieke beplan-
ting. Als tweede vragen over gradiënten en 
water.  Thema 3 en 4 stelt vragen over diverse 
soorten beplanting en de aanwezigheid van 
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schuilplaatsen zoals dakpannen of blad dat blijft 
liggen.’ Met de opgedane kennis zijn de vragen 
eenvoudig te beantwoorden en ontstaat er een 
momentopname van de diversiteit in een spe-
cifiek gebied. Zo kan een gebiedsverantwoor-
delijke de gestelde doelen voor een wijk of een 
industrieterrein monitoren. De gebruiker legt 
een gebied vast en in de loop der jaren wordt 
er een historie opgebouwd van de metingen. ‘Je 
moet wel een logisch gebied kiezen’, adviseert 
Schabbink. ‘Ligt een industriegebied naast een 
park, dan moet je ze apart in kaart brengen; 
anders worden de punten verdeeld en krijg je 
geen juist beeld. Een gebied mag best groot 
zijn, als het maar bij elkaar past. Investeren in 
biodiversiteit verdient zich ruimschoots terug.’

Ambities op strategisch niveau
Tijdens de training Biodiversiteit in de praktijk 
leren de deelnemers onder andere de basisprin-
cipes van natuurlijke processen te herkennen en 

te benutten. Schabbink: ‘In de vervolgopleiding 
die we momenteel ontwikkelen, gaan we een 
stap verder. Daarin benadrukken we het grote 
belang van het vastleggen van doelen. Zijn de 
ambities op strategisch niveau helder? En lig-
gen ze strategisch gezien ook overal vast, zoals 
in verordeningen? Want zonder verordeningen 
heb je geen stok achter de deur. We starten 
met het vaststellen van ambities op strategisch 
niveau, vervolgens van de doelen die daaruit 
voortvloeien op tactisch niveau en daarna de 
bijbehorende uitvoering. We ontwikkelen deze 
opleiding voor ontwerpers, bestekschrijvers, 
beleidsmedewerkers, juristen, medewerkers 

ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, project-
leiders, uitvoerders et cetera, passend bij de 
functie. Provincies, gemeentes, waterschappen, 
waterleidingbedrijven, aannemers in de bouw, 
groen en infra, woningcorporaties en allerlei 
andere organisaties hebben allemaal een rol in 
de verbetering van de biodiversiteit. Mensen 
met belangstelling voor groen en natuur zijn 
uiteraard ook van harte welkom.’

‘Met de kennis van 
de training en de 
vragen in de app 
kun je eenvoudig 
de status van de 
biodiversiteit 
vastleggen’

Schuilplaatsen zijn belangrijk voor het creëren en behouden van diversiteit.
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