Meer aandacht voor biodiversiteit in Culemborg
Nu de bouw aantrekt, kalft bij Culemborg het platteland in razend tempo verder af. Dat is hier en
elders in Nederland misschien een onvermijdelijke ontwikkeling gezien de vraag naar woningen.
Keerzijde is dat deze stedelijke uitbreiding ten koste gaat van het landschap en de bijbehorende
biodiversiteit, die al zo onder druk staat.
Hoewel we van mooie natuurgebieden kunnen genieten binnen de gemeentegrenzen, is ons
buitengebied niet meer wat het ooit is geweest: intensievere landbouw heeft gezorgd voor
monotone graslanden en maisvelden die nauwelijks nog leefgebied bieden aan bloemen, vogels en
vlinders. Er zijn wetenschappelijke bewijzen dat het aantal insecten op het platteland drastisch is
afgenomen. Het klinkt tegenstrijdig, maar het maakt de stad als verblijfplaats voor plant en dier
alleen maar belangrijker. Het is een uitdaging om bij de toenemende omvang van het stedelijk gebied
in Nederland, en dus ook hier in Culemborg, te werken aan behoud en versterking van biodiversiteit.
Groen in de stad staat tegenwoordig sterk in de belangstelling: bomen, bloemrijke bermen,
plantsoenen en waterpartijen bieden tal van voordelen voor de leefbaarheid van de woonomgeving:
ze dragen bij aan woongenot, klimaatbestendigheid en gezondheid. In de nieuwe wijken aan de
westkant van Culemborg wordt het beleven van natuur gepromoot als argument om nieuwe
bewoners te trekken. Er liggen, juist in nieuwbouw, grote kansen om natuur, planten en dieren een
goed leefgebied te geven. Maar voor versterking van de biodiversiteit is meer nodig dan alleen het
aanleggen van een nogal nauw bemeten groenstructuur tussen compacte bebouwing zoals in de
huidige plannen voor Parijsch3.
De bebouwde kom van Culemborg kent nu al mooie natuur met soms zeldzame soorten. In onze
watergangen zwemmen bittervoorns en grote modderkruipers, in drassige slootbermen staan
rietorchissen en er zijn waterpartijen met kamsalamanders. En vergeet al onze achtertuinen met
heesters en bloemen niet, die vogels, egels, bijen en vlinders aantrekken. Er zijn volop kansen om
natuur in Culemborg verder te versterken. Bij de ontwikkeling van de nieuwe wijken mag voldoende
natuurlijk groen niet ontbreken. Maak als projectontwikkelaar en bouwbedrijf gebruik van de kennis
die er is om huizenbroedende vogels en vleermuizen te helpen met allerlei nestvoorzieningen.
Stimuleer bijvoorbeeld het aanleggen van groene daken en benut kansen om het bedrijventerrein te
vergroenen. Er zijn kansen te over!
Wij hopen als NVWC dan ook dat na de gemeenteraadsverkiezingen een stadsbestuur aantreedt dat
zich inzet voor natuur en biodiversiteit in en om onze stad.
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