Verharding
Maatregelen

Ten gunste van

Faunapassage amfibieen
Faunapassage zoogdieren
Green stepping stones
Half groene verharding

Amfibieën
Zoogdieren
Insecten, stabieler stadsklimaat
Vogels, insecten, stabieler stadsklimaat

Punten
25
25
2
1/vak

Verharding

Verharding
Faunapassage amfibieën

afbeelding
toevoegen

Aanleg van een faunapassage voor amfibieën bij aanleg van een weg.
Punten waarderingruilkast
Ten gunste van:
Amfibieën

Eisen en randvoorwaarden
Buiten- of stedelijk gebied:

Beide

Oppervlakte:

n.v.t.

Aantal minimaal/maximaal:

n.v.t.

Hoogte/lengte:

Maatwerk

Overige:

Bij het aanleggen van een weg kan een kleine faunapassage
voor amfibieën worden aangebracht. De bovenzijde mag niet
volledig afgesloten zijn, er moet nog licht doorheen vallen.
Deze maatregel betre� maatwerk.
In samenspraak met een deskundige ecoloog zal een passend
ontwerp moeten worden gekozen en zal een inscha�ng
moeten worden gemaakt van de effec�viteit van de maatregel.

Aanbevelingen

Verharding

Het aanleggen van een
faunapassage is aan te bevelen
voor loca�es waarvan bekend is
dat daar amfibieën oversteken
van overwinteringsgebied naar
voortplan�ngswater. Veelal zijn
deze loca�es bekend en staan er
in het voor- en najaar
paddenschermen langs de weg.

Verharding
Faunapassage zoogdieren
Aanleg van een faunapassage om versnippering tegen te gaan
Punten waarderingruilkast
Ten gunste van:
Zoogdieren

Eisen en randvoorwaarden
Buiten- of stedelijk gebied:

Buitengebied

Oppervlakte:

n.v.t.

Aantal minimaal/maximaal:

n.v.t.

Hoogte/lengte:

Maatwerk

Beplan�ngseisen:

Maatwerk

Overige:

Bij de aanleg of reconstruc�e van een weg kan gekozen worden
om een faunapassage, in de vorm van een tunnel of brug, aan
te leggen. Door het aanleggen van een faunapassage kan
versnippering worden voorkomen of tegen worden gegaan.
Ontwerp van een faunapassage betre� al�jd maatwerk en
moet in samenwerking met deskundige ecologen worden
ontworpen.

Aanbevelingen

Verharding

situa�eschets of foto

Een aanbeveling voor de aanleg van
een faunapassage geldt met name
voor loca�es waar twee
bosgebieden aan elkaar grenzen en
een weg een harde grens vormt.
Veelal zijn de loca�es bekend waar
veel dieren worden doodgereden.

Verharding
Green stepping stones
Aanbrengen van plantenbakken of kleine groene daken als
‘stapstenen’ voor stadsnatuur.
Punten waarderingruilkast
Ten gunste van:

Insecten
Stabieler stadsklimaat

Eisen en randvoorwaarden
Buiten- of stedelijk gebied:

Stedelijk gebied, alleen in bebouwde kom

Oppervlakte:

2m2 tot 50m2

Aantal minimaal/maximaal:

n.v.t.

Hoogte/lengte:

n.v.t.

Beplan�ngseisen:

Maatwerk

Overige:

Door het aanbrengen van plantenbakken of kleine groene
daken (zoals bushokjes) ontstaan er kleine groene stapstenen
voor insecten en bloemen. Ondanks dat de oppervlaktes klein
zijn kunnen grote aantallen bushokjes en/of bloempo�en
samen voor een grote oppervlakte groen zorgen in een stenen
omgeving.

Aanbevelingen

Verharding

Deze maatregel is van toepassing
op gebieden met veel verharding,
zoals winkelcentra, grote
parkeerterreinen, pleinen etc. Op
deze plekken is vaak weinig groen
aanwezig. Gebruik bijvoorkeur
inheemse beplan�ng.

Verharding
Half groene verharding
Aanbrengen van half groene verharding bij parkeervakken of
opri�en.
Punten waarderingruilkast
Ten gunste van:
A�oppeling grondwater,
vogels, insecten, een stabieler
stadsklimaat

Eisen en randvoorwaarden
Buiten- of stedelijk gebied:

Stedelijk gebied, alleen in bebouwde kom

Oppervlakte:

n.v.t.

Aantal minimaal/maximaal:

n.v.t. (maximaal 10 punten)

Hoogte/lengte:

n.v.t.

Beplan�ngseisen:

n.v.t

Overige:

Tussen de half groene verharding kunnen bloeiende planten en
zaadvormers groeien die voedselbron kunnen zijn voor
insecten en vogels.

Aanbevelingen

Verharding

