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bureau Stadsnatuur?
Sinds 1997. Van Gemeente -> Natuurmuseum Rotterdam

kenniscentrum natuur in de stad
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Opbouw

1. Ga toch weg met die stad!
2. Wat is een stad?
3. Wat is een biotoop?
4. Stadsecologie
5. Welke zoogdieren in de stad?
6. Van de stad moet je het hebben!



1. Ga toch weg met die stad



Natuur: waar dan? 
Muurplanten



Natuur: waar dan? 
Spoorwegemplacement



Natuur: waar dan? 
Vossen in de stad



Natuur: waar dan? 
Scholekster broed op dak



Natuur in Rotterdam
>160 soorten

22 soorten

38 soorten

± 25 soorten

5 soorten

2  soorten

105 soorten

32 soorten

34 soorten

>700 soorten 679 soorten



2. Wat is een stad?

• Stede, staan op de plek
• Juridisch, stadsrechten, aantal inwoners
• 1x in Nederlandse Grondwet…
• Shanghai 16 miljoen, Rotterdam 

603.000

Rotier, 1980



Definitie stad

• opeenhoping van mensen
• menselijke activiteiten
• relatief veel verhard oppervlak

Reumer, 2000



Stadssysteem

1974



Elementen van de stad

• Plantsoenen, gazons en parken
• Bermen
• Braakliggende terreinen
• Heemtuinen
• Volkstuinen
• Vijvers, singels 
• Begraafplaatsen 



3. Wat is een biotoop?

• bios = leven, topos = plaats 
• Uniform landschapstype voor 

organisme
• Biotisch en abiotisch samen
• Meerdere habitats (‘het bewoont’)

systeem biotoop habitat



Eisen aan (stedelijk) biotoop

voedsel

beschutting 
(weer en vijanden)

nest-, 
paar- en 

slaapplaats

Boerwinkel, 2010



4. Stadsecologie

‘ecologie’ 
door Haeckel (1869)

oikos=huishouding
logos=kennis



Definitie

• samenspel organismen onderling
• relatie met omgeving

biotisch1 a-biotisch1
a-biotisch2biotisch2

etc.

patroon

proces



Abiotische kenmerken stad
• Steen/ gebouwen: rots
• Warmer!
• Verkeer (begeleiding, verstoring)
• Licht & geluid, 24-7
• Luchtkwaliteit (fijnstof)
• Waterpieken (snelle afvoer)
• Geroerde grond
• Vele biotopen bij elkaar

wonen- werken- recreëren 
+verkeer



Abiotiek: gebouwen

Verblijven, slapen, paren, 
nestelen, schuilen, 
foerageren enz.

foto internetfoto internet



Abiotiek: temperatuur

Heath island 
+1.5 (6) ºC



Abiotiek: water

• Piekafvoer: overlast en kwaliteit
• Relatie met temperatuur
• Drager van voedingsstoffen

foto internet



foto internet



Biotische factoren
mens, huisdieren, bomen 
etc. en exoten…

foto internet



Mens en dier

1. Mens creëert ruimte
Dier bewoont holtes en richels (vleermuis)

2. Mens legt voedselvoorraden aan
Dier komt er bij wonen (huismuis)

3. Mens schept warmer klimaat
Dier overleeft beter in winter (veldmuis)

4. Mens laat afval achter
Dier breekt dit af (vos, rat)

5. Mens plant bomen, bemest gras etc.
Dier bewoont dit en eet er van (eekhoorn, egel)

Van As, 1991



5. Zoogdieren in een stad



Alle zoogdieren Rotterdam



Zoogdieren in de lucht



Vleermuizen



Vleermuizen



Zoogdieren aan de grond



Huiskat

• Invloedrijk roofdier van de stad
• Ruimte verspreiding in hoge dichtheid
• Meer dan 3,6 miljoen in NL (160.000 R’dam)
• Schatting NL prooidieren: 90 miljoen/jr
• In GB 1997: gem. 37/kat

’All animals are equal, 
but some are more equal 
than others’. G. Orwell

Trommelen, 2002/ Woords et al, 2003



Vossen



Steenmarter



Egels



Konijnen

foto internet



Hazen



Zoogdieren in/onder 
de grond en het water



***

Zwart, 1920



Mol



6. Van de stad moet je het hebben

• Diverse voordelen voor zoogdieren
• Diverse belemmeringen ook...
• Diversiteit biotopen
• Draagvlak mensen
• Tuinen
• Geld



Veel projecten: test







Bedankt
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