Verbind Utrechters met de natuur!
Het is het uur U voor de provincie Utrecht. De samenleving staat voor het oplossen van grote
problemen als klimaatverandering, de stikstofcrisis en achteruitgang van de biodiversiteit. Deze
vraagstukken raken iedereen. Het herstellen van de balans met wat de natuur aankan, kan
niet alleen neergelegd worden bij specifieke maatschappelijke sectoren of bestuurslagen. De
provincie heeft hierbij een essentiële rol als schakel tussen rijk en gemeenten en als aanjager van
samenwerking in de provincie. Mensen verbinden met natuur is nu belangrijker dan ooit: voor
draagvlak van het provinciale beleid, voor de natuur én voor de mensen!
Samen met De Utrechtse natuurorganisaties deden we al eerder een oproep ‘Natuur werkt: maak
werk van natuur’ aan de Provinciale Staten. Aanvullend daarop stellen we met dit plan concrete
maatregelen voor die ons inziens hard nodig zijn voor de Utrechtse natuur en bewoners.
Wij vragen u dringend deze punten te betrekken bij het opstellen van het provinciale
verkiezingsprogramma voor uw partij en deze daarmee te verrijken.
Met groene groet,
IVN Natuureducatie regio Utrecht
utrecht@ivn.nl

Groen in de stad voor en door bewoners

Steeds meer inwoners van de provincie
Utrecht wonen en recreëren in de stad. Maar
ook 60 bedreigde dier- en plantensoorten zijn
afhankelijk van stadsnatuur. Om het stedelijk
gebied voor iedereen leefbaar en gezond te
houden, klimaatverandering op te vangen en de
achteruitgang van biodiversiteit tegen te gaan,
zijn groene steden belangrijker dan ooit. De
verbinding tussen mensen en de natuur begint bij
groenbeleving dicht bij huis.

Meer groenblauwe schoolpleinen voor gezonde
en gelukkige kinderen

Door digitalisering, verstedelijking en (over)bezorgde
ouders spelen kinderen steeds minder buiten. Ze
brengen ongeveer 40% van de tijd door op school en de
lessen vinden voor 99% binnen plaats. Meer contact met
de natuur is van groot belang voor hun fysieke, mentale
en emotionele welzijn. Het maakt kinderen creatiever,
gezonder en socialer. Ze krijgen een beter begrip van de
wereld om hen heen en leren van de natuur te houden
en voor de natuur te zorgen.

De 3-30-300 regel is een mooi streven voor
versterking van het groen in de steden in Utrecht.
Vanuit de woning is zicht op tenminste 3 bomen,
30% van de wijk heeft een groen bladerdak en
iedereen heeft binnen 300 meter vanaf de woning
toegang tot een groene ruimte. Wij zijn van
mening dat de betrokkenheid van bewoners bij
de ontwikkeling en het beheer van het groen in
hun directe omgeving cruciaal is. Wij vinden dat
er een integrale, wijkgerichte aanpak moet komen
waarbij provincie en gemeenten samenwerken en
bewoners ondersteunen om hun eigen omgeving
op een duurzame manier groen en gezond te
maken.

In 2021 is provincie Utrecht gestart met een
subsidieregeling voor klimaatbestendige, groene
en gezonde steden en dorpen en samen met IVN
Natuureducatie is het servicepunt groenblauwe
schoolpleinen opgezet. Wie zien dat er veel vraag is
naar groenblauwe schoolpleinen en dat er nog veel
scholen buiten de boot vallen. Wij zijn van mening dat
de provincie Utrecht in samenwerking met gemeentes
en maatschappelijke organisaties, scholen ook na 2023
moet blijven stimuleren én faciliteren om groenblauwe
schoolpleinen te realiseren. Op die manier worden
klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid en groen
spelen en leren geïntegreerd in de leefomgeving van
kinderen.

Oproep: Help natuur in de stad te versterken
en ondersteun bewoners die zich daarvoor
inzetten.

Oproep: Zet in op het voortzetten en uitbreiden van
de subsidieregeling voor groenblauwe schoolpleinen
zodat álle kinderen in de provincie Utrecht
opgroeien in een groene en gezonde speel- en
leeromgeving.

Groene bedrijventerreinen en kantorenparken

In totaal telt de provincie Utrecht ruim 150
bedrijventerreinen, met een gezamenlijke
oppervlakte van ongeveer 2.570 hectare. Zo’n
28% van alle werkgelegenheid in de provincie
is gevestigd op een bedrijventerrein. Veel
van de bedrijventerreinen zijn momenteel
grijs en versteend. Urgente uitdagingen rond
klimaatadaptatie, circulariteit, biodiversiteitsherstel,
energietransitie, het nieuwe werken en woonruimte
vragen om een nieuw perspectief. Wij zijn verheugd
dat de provincie Utrecht zich heeft aangesloten
bij de landelijke coalitie ‘Werklandschappen van
de toekomst’. Dit draagt bij aan de biodiversiteit,
klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en
vestigingsklimaat en er wordt een boost gegeven aan
innovatie van de groene sector.
Wij pleiten voor een provinciale doorvertaling
waarbij wordt ingezet op toekomstgerichte groene,
gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen
in de provincie Utrecht. Goed voor de natuur én de
gezondheid van medewerkers.

Natuur maakt gezond

Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving;
schoon, veilig en uitnodigend tot een gezonde
leefstijl. Wat ons betreft moet eenvoudige toegang
tot natuur ook standaard uitmaken van ruimtelijke
inrichting. Kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en
mensen met psychosociale klachten, leven op als ze
samen met anderen buitenactiviteiten in de natuur
kunnen ondernemen. Natuur in de buurt maakt ons
gezonder en gelukkiger!
Wij roepen op om meer aandacht te geven aan
natuur en natuurbeleving in het provinciale
beleid voor de fysieke leefomgeving en in de
omgevingsvisies. In het bijzonder kwetsbare regio’s
zijn gebaat bij een integrale aanpak voor een
groenere en gezondere leefomgeving. Investeren in
natuurbeleving kan besparen op de zorgkosten in de
toekomst en versterkt de veerkracht van mensen.
Oproep: Neem natuur op als criterium voor
een gezonde leefomgeving en realiseer op elke
zorglocatie een eigen proef- en beleeftuin!

Oproep: Geef deze ambitie handen en voeten
door een provinciale aanpak en leg daarin de
verbinding tussen mens en natuur. Bijvoorbeeld
via een GreenDeal waarin vergroening van
bedrijventerreinen samen met de gebruikers een
vast onderdeel is.

Tot slot

IVN gelooft dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de huidige
samenleving zijn mensen echter te ver van de natuur komen te staan. IVN wil de natuur
weer dichter bij de mensen brengen zodat zij de natuur weer in hun harten sluiten en
hier ook beter voor gaan zorgen. Met de bovenstaande voorstellen kunnen we stappen
zetten om deze verbinding te herstellen. IVN Natuureducatie denkt graag mee om deze
oplossingen te vinden en uit te voeren

