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Geachte leden,

Inmiddels verschillende keren aangekondigd, ontvangt u hierbij de quick scan biodiversiteit
Stationsgebied. Ik merk het volgende op.
In het voorjaar 2012 is een quick scan uitgevoerd om de kansen voor biodiversiteit in de verschillende
plannen in het Stationsgebied in beeld te brengen.
Hierbij waren, naast onze vaste samenwerkingspartner Vogelbescherming Nederland, verschillende
maatschappelijke partijen en experts betrokken. Dankzij hun kennis hebben we een grote hoeveelheid
informatie en tips gekregen voor verbetering van het leefklimaat voor planten en dieren.
Tijdens een aantal workshops zijn de mogelijke maatregelen voor biodiversiteit in beeld gebracht.
Hierbij moet u denken aan nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen, aandacht voor verlichting,
en de keuze voor bomen die een bijdrage leveren aan biodiversiteit.
Deze maatregelen zijn samengevat op een 8-tal factsheets. Vervolgens is een werkwijze opgesteld
waardoor voor ieder project gemakkelijk geschikte maatregelen zijn te selecteren.
In de bijlage 'Biodiversiteit in het Stationsgebied' vindt u verdere informatie en achtergronden bij deze
aanpak.
Ik heb u ook toegezegd om te komen met een voorstel voor een 'stadsvogel' of 'symboolsoort'. Na
afweging kom ik evenwel tot de conclusie dat een dergelijk voorstel geen hout snijdt. Uit de workshops
bleek dat er niet één soort is aan te wijzen die kenmerkend is voor het Stationsgebied en die gelet op
de structuur van het gebied dominant gaat worden. Hoewel uit tellingen blijkt dat er relatief veel
gierzwaluwen zijn en dat er kansen zijn voor vestiging van populaties huismussen, mezen, de gele
kwikstaart en andere stadsvogels, is het kiezen van een vogel op dit moment vooral symboolpolitiek.
Het streven blijft onverminderd: we gaan voor biodiversiteit en blijven daar aandacht aan geven.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

V. Everhardt.

