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Inleiding
De wijk De Esch in Rotterdam kent een actieve groep bewoners die zich bezig houdt met vergroening van de
wijk. Dit komt onder andere tot uiting in de wijktuin, en de aanleg van drijvende groeneilandjes in diverse
waterlichamen in de wijk. Stichting Groenwaarde is voornemens om de wijk verder te vergroenen, voor en
door de bewoners. De vraagstelling van de bewoners is als volgt:
Hoe functioneert De Esch momenteel als groene corridor, hoe is dit door bewonersinitiatieven te
verbeteren?
Welke doelsoorten (flora en fauna) kunnen profiteren van De Esch als groene corridor?
Wat is een reële tijd voor voorbereiding en uitvoering van bewonersinitiatieven?
Bureau Stadsnatuur is gevraagd om hiervoor kansen te identificeren en om handvatten te geven om de
vergroening van de wijk uit te kunnen voeren in de ecologische context van De Esch. Zo kunnen ingrepen
worden voorbereid die niet alleen aantrekkelijk zijn voor bewoners van de wijk, maar waar de Rotterdamse
flora en fauna ook in bredere zin van kunnen profiteren.
Landschappelijke context van De Esch
De Esch is landschappelijk een gebied met een bijzondere geschiedenis, die nog goed terug te zien is in de
huidige situatie. Er zijn grote verschillen in hoogte in de wijk, die leiden tot eveneens grote verschillen in
hydrologische- en bodemomstandigheden (figuur 1). Belangrijke, grootschalige landschappelijke groenblauwe
elementen zijn:
De Eschpolder, in beheer bij gemeente Rotterdam. Een zeer laag gelegen en nat moerasgebied.
De dijken en watergangen die door het gebied lopen.
De voormalige filterbakken en waterbekkens.
De drie volkstuinencomplexen en de begraafplaats.
Sportvelden.
De Oude Plantage, het park aan de noordrand.
Grofweg vinden we de volgende typen groenblauwe elementen in de wijk:
-

-

Natuurlijke kerngebieden. De Eschpolder als voorbeeld. Grootschalige gebieden waar
natuurlijke processen veel ruimte krijgen.
Park en openbaar groen. Gebieden met vaak een vrij groot areaal, maar een intensief beheer.
Veel gazons, uitheemse beplanting, maar ook volwassen bomen.
Bijzondere groenblauwe elementen, zoals volkstuinen en begraafplaats. Door kleinschaligheid
in de inrichting vrijwel altijd gebieden met veel kansen voor fauna. Rommeligheid van volkstuinen is
zeldzaam in stedelijke omgeving; hier kunnen vogels nestelen en wordt niet al het onkruid verwijderd.
Ook wordt er actief gewerkt aan ecologische functies door een deel van de gebruikers. ’s Nachts
heerst er relatieve rust en duisternis.
Groene buitenruimte. Meestal intensief beheerd, met daardoor een overmaat aan gazons en
solitaire bomen.
Watergangen met en zonder natuurlijke oevers. In de Esch vooral bestaand uit steile ‘harde’
kademuren van baksteen.
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-

De dijken zijn een doorgaande groene verbinding door de wijk, maar de biodiversiteitswaarde
wordt beperkt door het beheer. De waterkerende functie van de dijken legt enige beperkingen op aan
de inrichting; bomen op een waterkerende dijk zijn in principe ongewenst. Het maaibeheer van de
dijken is nog zeer conservatief te noemen. Het beheer wordt uitgevoerd door de gemeente, maar de
verantwoordelijkheid voor het dijkbeheer ligt deels bij Hoogheemraadschap Schieland en de
Krimpenerwaard.

Figuur 1. Het voetpad bij de Lage Filterweg. De struiklaag langs het voetpad, een typologie die redelijk schaars is in De Esch, wordt
intensief gebruikt door Huismussen.

De Oude Plantage en de Eschpolder kunnen worden gezien als groene kerngebieden in zowel De Esch als de
gemeente Rotterdam. In de historische groenvisies van de gemeente staat de doelstelling dat de zone tussen
Plantage en het Kralingse Bos gezien kan worden als potentiële groene verbindingszone, via Arboretum
Trompenburg, Kuijls Fundatie en Ypenhof. De Esch heeft door de ruime opzet en het grote areaal aan
openbaar groen de potentie om ook als groene verbinding te fungeren tussen de Eschpolder en de Oude
Plantage.
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Figuur 2. Hoogtekaart van De Esch. Duidelijk zichtbaar zijn de dijken (donkeroranje) en de polders (blauw).

Groene verbinding
Het concept van een groene verbinding verdient een korte uitleg. Groene verbindingszones op de grond zijn
in het landelijk gebied, of tussen natuurgebieden, vooral van belang voor bodemgebonden fauna, zoals grote
en kleine lopende zoogdieren en amfibieën. Deze dieren hebben dekking en continuïteit van een
groenverbinding nodig om te bewegen tussen de grotere kerngebieden. Voor veel fauna is een verbinding
over de grond minder essentieel, zoals voor vogels en vliegende insecten. Deze dieren hebben baat bij een
netwerk van kerngebieden van hoge kwaliteit en zogenaamde stapstenen met een ecologische
basiskwaliteit. Voor deze dieren is het aanbod aan voldoende geschikt leefgebied meer van belang dan
fysieke connectiviteit.
Wel geldt: hoe dichter het netwerk (dus hoe kleiner de afstand tussen de onderlinge leefgebieden), hoe beter.
In de context van De Esch kan gesteld worden dat de kerngebieden aanwezig zijn en er volop potentie is voor
de (door-)ontwikkeling van ecologische stapstenen. In deze stapstenen is voldoende structuur en
dekking waar vogels kunnen broeden, insecten voedsel en schuilplaatsen vinden en waar wilde planten ook
een kans krijgen om te groeien. Op deze manier kan de wijk functioneren als een aaneengesloten leefgebied
voor allerlei stadsfauna en een aanvulling vormen op het stedelijk ecologisch netwerk.
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Figuur 3 De Esch, gezien vanuit de Eschpolder; een waardevol ecologisch kerngebied van Rotterdam.

Knelpunten
Overvloed aan gazons. Het standaardbeeld voor de groene buitenruimte in De Esch is kort gemaaid
gazon, al dan niet voorzien van enkele solitaire bomen. Gazons worden 20 x per jaar gemaaid; hierdoor
hebben eenjarige planten (bloemen) geen kans om te groeien en zaad te zetten. De ecologische functies van
bomen worden aanzienlijk groter wanneer deze zijn gecombineerd met een struiklaag of bloeiende planten in
plaats van gazon.
Een streefbeeld voor het maaibeheer in plaats van kort gemaaid gazon, is een vegetatie die twee keer per
jaar wordt gemaaid (in april/mei en in september) en het maaisel wordt afgevoerd. De transitie van gazon
naar soortenrijk grasland dient met zorg te gebeuren om ongewenste verruiging te voorkomen.
Het transformeren van grote arealen gazon naar een soortenrijk grasland kan de verbinding tussen de
Eschpolder en de Oude Plantage versterken. Het grote oppervlak van de dijkenstructuur is goed geschikt om
als ecologische verbinding te dienen.
Plekken met grote concentraties gazon: Lage Filterweg, Hoge Filterweg, Drinkwaterweg, Nesserdijk,
trambaan, Oude Plantage
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Figuur 4. Een zee aan gazon rondom de tramhalte.

Figuur 5. Solitaire bomen in gazon is een veelvoorkomende groenstructuur in Rotterdam.

Versteend straatbeeld. Het beeld verschilt per deel van de wijk, maar bijvoorbeeld in de wijk rondom de
wijktuin (Herman Bavinckstraat, Dries van der Vlerkstraat) is het straatbeeld arm aan groen. De bestrating
loopt tot aan de gebouwen en boomspiegels zijn zeer krap bemeten. Hier liggen kansen (zie verdere
paragrafen). De aanwezigheid van de wijktuin in de buurt van deze wijk is waardevol.
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Figuur 6. Ook rond de oude watertoren zijn grote verharde oppervlakken te vinden.

Steile en beschoeide oevers van watergangen en waterlichamen. Op een aantal plekken zijn deze
knelpunten opgelost met faunatrappetjes of drijvende eilanden.

Figuur 7. De steile oevers van de oude filterbakken kunnen profiteren van meer faunatrappetjes en drijvend groen.

Verkeer is een knelpunt voor lopende fauna, zoals egels of salamanders. Deze dieren lopen risico op
aanrijding of predatie als ze grote wegen, of grote open gebieden willen oversteken.
Exotische invasieve soorten zijn een probleem in De Esch. De problematiek met de Japanse
duizendknoop is veel bewoners al bekend. Bewust omgaan met invasieve exoten bij ingrepen in de
groenstructuur is essentieel om verspreiding van de soort te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel altijd een expert.
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Figuur 8. Waar de Japanse duizendknoop onlangs is verwijderd is ernstige erosie van de bodem te zien: de invasieve exoot heeft alle
andere vegetatie weg geconcurreerd waardoor er geen wortels overblijven om de bodem vast te leggen.

Invloedssfeer bewoners
De opgave voor het transformeren van de groenblauwe structuur in de Esch met ecologie en biodiversiteit als
doelstelling ligt voornamelijk bij de gemeente. Met een verschuiving in beheer van (een deel van het)
openbaar gazon kan een enorme winst worden gemaakt in het creëren van een groene buitenruimte die ook
voor fauna functioneel is.
Het vergroenen van de openbare ruimte door bewoners is geen gemakkelijke opgave. Het vereist
communicatie met de gemeente of andere terreinbeheerders, die voor beheer van de openbare ruimte aan de
lat staan. Hoe dichter bij de bewoners de ruimte is die vergroend kan worden, hoe eenvoudiger. Voorbeelden
van eenvoudig te vergroenen elementen zijn, in volgorde van eenvoudigheid:
Tuinen.
Geveltuintjes (geen toestemming gemeente nodig onder bepaalde voorwaarden).
Collectieve tuinen, vaak in beheer van woningbouwcorporatie of VvE.
Voor vergroening met geveltuintjes is nog volop kans in de wijk. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is
dat het initiatief en daarmee het beheer wordt gedragen door de bewoner van de gebouwen waar de tuin
moet worden aangelegd. Geveltuintjes kunnen een ecologische rol vervullen wanneer ze worden ingericht met
bloeiende planten, klimplanten (zoals klimop) en besdragende planten. Hoe meer inheemse beplanting, hoe
hoger de waarde voor lokale fauna doorgaans is. Ook het beheer van boomspiegels kan worden
overgenomen van de gemeente. Het inzaaien van bloemen op deze plekken kan een waardevolle toevoeging
aan het straatbeeld zijn.
Groene daken vormen een andere soort gebouwgebonden groen. Door het vergroenen van daken kunnen
grote oppervlakten in één keer functioneel worden voor insecten en vogels. Een nadeel van het vergroenen
van daken is de relatief hoge prijs ten opzichte van groen in de volle grond. Ook zijn de resultaten van een
groendak vaak beperkt door de constructie van bestaande gebouwen, waardoor alleen een sedumdak met
beperkte ecologische waarde mogelijk is. Een groendak, wanneer aangelegd met ecologische functionaliteit
als (neven)doel, kan desalniettemin grote ecologische waarde hebben voor insecten. Voor de aanleg van
groene daken is subsidie beschikbaar via de gemeente. Ontwerpfactoren voor een groendak die bevorderlijk
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zijn voor ecologische waarde zijn substraatdikte (meer is beter), plantendiversiteit (meer is beter, monotone
sedumbeplanting minder) en het aanbieden van extra elementen zoals hoopjes zand, reliëf, dood hout, etc.
Uitgebreide informatie over natuurdaken is te vinden op de website van Green Deal Groene Daken1.
De privétuinen in De Esch zijn belangrijke leefgebieden voor de lokale populatie huismussen. Het
tegengaan van tegeltuinen is een belangrijke stap in het klimaatadaptief en biodivers maken van de stedelijke
omgeving. Hiervoor kan samenwerking tussen bewoners helpen om verharde ‘probleemtuinen’ toch te
vergroenen.
Nestkasten in de wijk worden intensief gebruikt door vogels. Mogelijk is er een gebrek aan natuurlijke (en
niet-natuurlijke) nestplaatsen voor veel vogels. Het aanbrengen van nestkasten is een waardevolle toevoeging
aan de lokale vogelpopulaties. Denk ook aan het plaatsen van nestkasten van de meer schaarse soorten, zoals
halfopen kasten voor de zwarte roodstaart, boomkruiperkasten of vleermuiskasten. Dichterbij en in de
Eschpolder kan gedacht worden aan kasten voor roofvogels zoals torenvalk, bosuil of steenuil.
Vleermuiskasten zijn nuttig aan zowel bomen als aan gevels van huizen; zelfs kasten aan bomen in de
Eschpolder kunnen nuttig zijn. Let bij het plaatsen van vleermuiskasten goed op omgevingsfacturen zoals niet
te veel nachtelijke verlichting en een vrije aanvliegroute.

Figuur 9. Nestkasten kunnen niets afdwingen: de nestkommen voor Huiszwaluwen aan de afsluiterhuisjes (Lage Filterweg) worden gebruikt
door Huismussen.

Insectenhotels kunnen voor solitaire bijen en andere insecten een belangrijke plek vormen om zich voort te
planten. Insectenhotels werken het beste wanneer ze zijn geplaatst bij een vegetatie met voldoende bloemen,
en wanneer gericht op de zon (westen of zuiden).
Stakeholders in het beheer van de openbare ruimte zijn er veel in De Esch. Het grootste deel van de
buitenruimte wordt ingericht en beheerd door de Gemeente. Een andere belangrijke eigenaar van een groot
groenoppervlak in de wijk is Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). HHSK beheert
de waterkeringen, waaronder ook de Nesserdijk, niet zelf; de gemeente voert het beheer uit, maar wordt op
bepaalde punten gestuurd door het Hoogheemraadschap. Ook wordt een klein deel van de groene ruimte

1

https://www.greendealgroenedaken.nl/wp-content/uploads/2019/04/GDGD_2019_HandreikingNatuurdaken.pdf
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beheerd door de RET; de vegetatie direct naast de trambaan. Dit samenspel van beheerders zorgt op delen
van de Nesserdijk soms voor drie verschillende maairegimes op korte afstand.
Het onderhandelen met veel verschillende stakeholders is een lastig proces, dat zelfs tussen stakeholders
onderling geregeld tot problemen leidt in het beheer van de openbare ruimte.
Het kostenaspect wordt vaak genoemd als leidende factor in het bepalen van maaibeleid. Echter, het verschil
in kosten tussen gangbaar maaibeleid en ecologisch maaibeleid is minimaal. In sommige gevallen kan een
aanpassing in groenbeheer zelfs goedkoper zijn, bijvoorbeeld wanneer er wordt overgestapt van beheer van
exotische vaste plantenvakken (zoals de veel gebruikte Cotoneaster) naar een soortenrijk bloemrijk grasland.

Figuur 10. de Nesserdijk, met duidelijk zichtbaar de scheidslijn tussen twee typen beheer.

Het herstellen en toevoegen van drijvende eilanden en faunatrappen in de watergangen kan gunstige
effecten hebben voor allerlei fauna. De meeste watergangen hebben nog steile oevers, met name de
waterreservoirs. De aanwezige eendentrappetjes vereisen onderhoud en het aantal trappetjes is nog vrij klein;
dit kunnen er meer zijn. De drijvende eilanden kunnen worden uitgebreid met meer exemplaren.
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Figuur 11. Een klein drijvend eilandje in De Esch.

Bewonersinitiatieven in de openbare ruimte
Een groot knelpunt in de wijk is het grote overaanbod aan gazon als groene buitenruimte. Gazons
hebben een belangrijke functie in openbaar groen als recreatiegebied; het is belangrijk om voldoende gazons
te hebben om op de sporten, spelen of samenkomen. Het gazon is echter beperkt van waarde voor fauna; de
soorten die afhankelijk zijn van gazons voor hun voedsel hebben voldoende aan slechts een fractie van het
huidige aanbod.
Het omvormen van gazon tot een waardevollere groene ruimte is een complex proces, met uitdagingen op
gebied van draagvlak, communicatie, inrichting en beheer. Mogelijke ingrepen zijn inzaaien of inplanten
met vaste planten en/of struiken. Dit type projecten heeft baat bij een lange adem. De resultaten van een
geslaagd project om gazon om te vormen naar ecologisch waardevolle vegetaties kunnen spectaculair zijn.
Inzaaien is qua ingreep in eerste instantie eenvoudig en goedkoop. Echter; deze ingreep werpt alleen zijn
vruchten af wanneer vervolgens het beheer is afgestemd op de nieuwe inrichting. Een gazon wordt ca. 20
keer per jaar gemaaid: dit gebeurt om alleen grassen de kans te geven te kunnen groeien. Met een dergelijk
beheer is zaaigoed weggegooid geld. Een ingezaaide bloemenweide vereist een extensief beheer, waarbij 12x per jaar het veld wordt gemaaid (met maaibalk of cyclomaaier, niet geklepeld) en het maaisel wordt
afgevoerd. Op deze manier kan een situatie ontstaan waarbij er het hele jaar door bloemen zijn, met enorme
waarde voor insecten. Resultaat van inzaaien is al in het eerste voorjaar na zaaien te zien; een stabiel
eindresultaat kan zich na enkele jaren tonen.
Kies een zaadmengsel met inheemse plantensoorten en het liefst van lokale oorsprong. Meer tips zijn te vinden
op de site van de Vlinderstichting2.
Zoekgebieden: Nesserdijk (ook bij Eschpolder), filterbakken aan Hoge en Lage Filterweg.

2

https://www.vlinderstichting.nl/help-mee/kom-in-actie/bloemenweide-aanleggen/
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Figuur 12. De oude fiterbakken lenen zich uitstekend voor een alternatieve invulling: het transformeren van slechts één bak naar een
bloemrijke situatie betekent ecologische winst.

Inplanten is een grotere investering door de prijs van pootgoed. Hiervoor is het van belang om de grasmat
te verwijderen, wat ook kosten met zich meebrengt. Het inplanten van vaste planten kan het eindbeeld zeer
aantrekkelijk maken, maar beheer kan ook intensief en kostbaar zijn. Het inplanten van struiken kan
daarentegen minder intensief beheer tot gevolg hebben wanneer de struiken de ruimte hebben om te kunnen
groeien zonder veiligheidsknelpunten zoals bij wegen. Kies ook bij inplanten voor inheemse plantensoorten.
Niets doen is ook een optie. Plekken die qua vegetatie al potentie tonen, bijvoorbeeld doordat het geen
aaneengesloten grasmat is maar al meerdere plantensoorten huisvest, hebben de potentie om zich zelfstandig
te ontwikkelen tot fraaie vegetaties, mits geholpen met het juiste beheer. Maaien en afruimen op het juiste
moment en slechts 1-2x per jaar kan een uitgangspunt zijn. Het beheer dient te zijn afgestemd op de lokale
situatie; vochtigheid, voedselrijkdom, ruigheid van vegetatie, etc. Met onjuist beheer kunnen ongewenste
resultaten zich voordoen, zoals het domineren van soorten als brandnetel of distel.
Strakke gazons kunnen zich niet op deze manier binnen afzienbare tijd ontwikkelen tot waardevolle vegetatie.
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Zoekgebied: Nesserdijk tegen de Eschpolder aan, grasveld ten zuiden van Hoge Filterweg.

Figuur 10. Het veld ten zuiden van de Hoge Filterweg is recent kaalgemaakt, en heeft door de voedselarme
toestand de potentie om zich te ontwikkelen naar een waardevolle kruidenrijke vegetatie.

Scholen kunnen een belangrijke rol spelen; het vergroenen van schoolpleinen is een dankbare activiteit. Door
de vaak relatief grote oppervlakten van schoolterreinen is de winst direct groot, en de nevenfuncties van het
vergroenen voor de scholieren zijn waardevol. Niet alle ecologische functies zijn goed te verenigen met
speelnatuur; struiken waarin regelmatig kinderen spelen zijn minder geschikt als potentieel broedgebied voor
vogels. Beleefbare natuur, zoals nestkasten in combinatie met inheemse bloemen, bomen en struiken, zijn hier
aan te raden. Verschillende partijen zoals het IVN bieden hulp voor het vergroenen van schoolpleinen. Ook is
in sommige gevallen subsidie beschikbaar hiervoor.
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Figuur 11. Deze ruigte kan met het juiste beheer worden omgevormd in een bloemrijke situatie,
maar heeft ook in deze toestand ecologische waarde.
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Doelsoorten
Vogels
Vogels dragen aantoonbaar bij aan het woongenot in de buurt door hun zang en aanwezigheid en kunnen
nuttig zijn als bestrijder van plaagdieren zoals de eikenprocessierups en buxusmot. Voor holenbroeders als
mezen, huismus, spreeuw, zwarte roodstaart en gierzwaluw kan actief een bijdrage worden geleverd met het
aanbrengen van nestkasten op de geschikte locaties (let op windrichting, vrije aanvliegroute, beschermd tegen
predatoren, etc3). Belangrijk voor het succesvol aanbieden van nestkasten is dat voor de meeste soorten ook
geschikt leefgebied aanwezig moet zijn, zoals tuinen, struiken en vegetatie.
Vogels die gebaat zijn bij een groter aanbod aan struiken in de wijk zijn lijsterachtigen zoals merel en
zanglijster, kleine zangvogels als heggenmus en winterkoning. Deze soorten vinden in dicht struikgewas een
nestlocatie. Biedt de struik ook bloesem en bessen, dan is de functionaliteit breder als voedselbron voor vogels
met bessen in het dieet, ook in het najaar.
Vleermuizen
Met het aanbrengen van vleermuiskasten aan gevels en bomen wordt een groter aanbod aan rustplaatsen
gecreëerd voor de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis. Andere soorten zijn
kritischer qua verblijfplaats en voelen zich niet vaak thuis in vleermuiskasten aan een boom of gebouw.
Vleermuizen in Nederland zijn waardevolle insecteneters en daarmee bestrijders van voor mensen in
woonwijken overlastgevende dieren zoals diverse soorten steekmuggen.
Amfibieën
Ondiepe, vegetatierijke en schone watergangen en poelen kunnen een impuls geven aan lokale
soortenrijkdom aan amfibieën, dat wil zeggen kikkers, padden en salamanders. Dergelijke watergangen
vormen daarnaast een hotspot voor libellen, waterkevers, kokerjuffers en andere fauna die ontbreekt in dieper
water. Dergelijke situaties hebben alleen kans van slagen bij actief beheer van waterkwaliteit en vegetatie.
Flora
Het stimuleren van wilde flora in een stedelijke omgeving is uitdagend. Dit vereist het deels ‘loslaten’ van
beheer van een gebied. Met een extensief maaibeheer zoals beschreven in dit rapport, kunnen de geschikte
omstandigheden worden gecreëerd voor het vestigen van wilde plantensoorten.
Er bestaat een spanningsveld tussen het willen stimuleren van wilde flora en het inzaaien van bloemen. Het
massaal inzaaien van (semi-)natuurlijke vegetaties met sommige commercieel verkrijgbare zaadmengsels kan
zorgen voor een verarming in soortenrijkdom, het introduceren van exotische soorten of genetische verarming
van inheemse plantensoorten. Kies zaadmengsels dus kritisch: selecteer op alleen inheemse soorten, en waar
mogelijk ook op een lokale oorsprong van het zaadgoed en/of een duurzame teelwijze.
Insecten
Met het aanbrengen van meer bloemrijke en natuurlijke situaties in de wijk zijn zeer veel insecten gebaat,
zoals bestuivers (vlinders, wilde bijen, zweefvliegen) en sprinkhanen. Het aanbrengen van drijvende eilanden
of oeverbeplanting kan positief uitpakken voor diverse soorten libellen en waterjuffers. Een grotere diversiteit
aan insecten wordt soms geassocieerd met overlast (wespen, muggen, vliegen). Echter; een grotere
insectendiversiteit werkt in de praktijk juist regulerend op insectensoorten die als plaag kunnen voorkomen. Het
stimuleren van insectenrijkdom is een maatregel die doorwerkt op andere flora- en faunagroepen en veel
andere soorten kan ondersteunen in hun bestaan.
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https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/nestkasten/nestkasten-ophangen
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