
05/2014 Stadswerk magazine 15

Planten gebruiken de energie van zonlicht om 
zichzelf te maken van kooldioxide uit de lucht 
en water uit de grond. Uit de grond halen ze 

ook nog wat andere voedingssto! en, en als afvalpro-
duct produceren ze zuurstof. Dieren eten levende 
planten, afgestorven planten of elkaar en halen hier 
hun energie uit, waarbij weer water en kooldioxide 
vrijkomen. Alle organismen zijn met elkaar verbon-
den in deze kringloop van opbouw en afbraak. 
Essentieel onderdeel van de kringloop zijn de 

bacteriën en schimmels die uiteindelijk alle levende 
materie weer afbreken tot kleine moleculaire 
bouwstenen als nitraat, water en kooldioxide die 
weer door planten gebruikt kunnen worden. Als deze 
kringloop hapert, ontstaat er gebrek aan voedsel voor 
de volgende stap in de kringloop. 

Wellicht omdat deze kringloop al zo lang bekend is, 
staan we hier weinig bij stil. In de loop van de evolu-
tie is bij alle stappen in de kringloop een enorme 

De voedselkringloop van de natuur houdt met wisselend succes stand in 
stedelijke gebieden. Door verwijderen van maaisel en herfstblad ontbreekt vaak 
de afbraakfase. Als we meer aandacht besteden aan de biologische 
afbraakprocessen, in zowel ontwerp als beheer van openbare ruimte, geeft de 
natuur zichzelf een impuls. 

Afbraak doet leven
Over het belang van de strooisellaag in stedelijke natuur

Een egel hoef je niet te 
vertellen hoe belangrijk de 
strooisellaag is. (foto: 
gorpie, Nationale 
Beeldbank)
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soortenrijkdom ontstaan. Dus niet alleen bij de op-
bouw (plant-rups-koolmees-sperwer) maar juist ook 
bij de afbraak (plant-dode plant-schimmel), wat weer 
leidt tot opbouw (springstaartje-loopkever-egel). Kan 
dit besef bijdragen aan een beter beheer van het ste-
delijk groen? 

Invloed van de mens
Mensen planten een boom en hangen een nestkast op 
voor de koolmees, maar ruimen de herfstbladeren op 
en voeren de daarin opgeslagen energie en bouwstof-
fen af. De voedselkringloop is dus niet gesloten. De 
voedingssto! en die de boom opbouwt gebruikt de 
boom deels zelf om te groeien, komen deels aan het 
ecosysteem ten goede via bladluizen en rupsen, maar 
belanden ook voor een belangrijk deel in de afvalcon-
tainer. In theorie is de boom afhankelijk van schim-
mels en bacteriën, die de bouwsto! en uit de herfst-
bladeren verteren en opnieuw beschikbaar maken. In 
de praktijk is er voldoende voedselaanbod voor bo-
men en planten. Problematisch is daarentegen dat het 
belangrijke micro-habitat van strooisel en bodem 
ontbreekt. 

De schimmels en bacteriën in een verterende stroois-
ellaag vormen immers het leefgebied en tegelijk het 
voedsel voor een heel scala aan wormen, pissebedden 
en insecten. Als de afbraakfase van de voedselkring-
loop ontbreekt, komt er ook een kink in de opbouw-
fase, want de kleine dieren uit de strooisellaag vor-
men op hun beurt voedsel voor bekende dieren als 

merel en egel. Door verwijderen van dood 
plantenmateriaal ontbreekt de afbraakfase 
op veel plekken in het stedelijk groen, zowel 
in tuinen als in de openbare ruimte. We 
hebben het dan over bomen op verharding 
of gazons, maar ook over gescho! elde 
bloemperken en hooiland waar maaisel 
wordt afgevoerd. 

Wij mensen denken eerder aan een nest-
kastje (en die leuke jonge vogels die daarin 
kunnen komen) dan aan een strooisellaag 
als we iets goeds willen doen voor de na-
tuur. Toch is het laten ontstaan van een 
strooisellaag en een volwaardig bodemle-
ven in een ongestoorde bodem van belang 
om de natuur in de stad zich verder te 

laten ontwikkelen. Al was het alleen maar omdat de jonge 
vogels in ons nestkastje dan te eten hebben. Het handha-
ven van plaatsen waar niet gescho! eld wordt en het laten 
liggen van strooisel en dood hout is essentieel voor de 
voedselkringloop in de stad. 

Afbraakprocessen sturen 
Wanneer de natuur de kans krijgt de kringloop te vervol-
maken krijgt elke plek, ook in de stad, de natuur die daar 
past. Uiteraard kan dat niet overal omdat er juist in de 
stad ook zoveel andere belangen spelen, denk aan sociale 
veiligheid, zwerfvuil, benodigde verharding, beeldkwali-
teit, etc. Keuzes moeten worden gemaakt, maar de meer 
natuurlijke plekken moeten nadrukkelijk ook als optie 
worden meegewogen. En als er dan wordt gekozen voor 
natuurlijke plekken, dan zijn sortimentskeuze (passend bij 
bodem- en waterkarakteristiek), vormgeving en beheer-
wijze van belang voor het welslagen. Toepassing van 
mengsels met enkele inheemse struiken en één- en twee-
jarige kruiden kan dienen als basis. Soorten die zich ver-
volgens spontaan vestigen worden in principe toegelaten 
en gewaardeerd. 

De strooisellaag hoeft niet dik te worden. Het gaat om het 
proces van de afbraak van dood plantenmateriaal. Over 
het algemeen gaat dat bij inheemse soorten beter dan bij 
uitheemse struiken. Altijdgroene heesters als laurierkers 
hebben slecht verteerbaar strooisel waar schimmels en 
bacteriën onder de Nederlandse omstandigheden weinig 
mee kunnen. Daarmee ontstaat ook weinig voedsel voor 
wormen, pissebedden en insecten. Een dik pakket onver-

merel en egel. Door verwijderen van dood 
plantenmateriaal ontbreekt de afbraakfase 
op veel plekken in het stedelijk groen, zowel 
in tuinen als in de openbare ruimte. We 
hebben het dan over bomen op verharding 
of gazons, maar ook over gescho! elde 
bloemperken en hooiland waar maaisel 
wordt afgevoerd. 

Wij mensen denken eerder aan een nest-
kastje (en die leuke jonge vogels die daarin 
kunnen komen) dan aan een strooisellaag 

 Een natuurlijk stukje stedelijk groen in Houten, begrensd 
door een strook gemaaid gras. 
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teerd blad heeft dus weinig meerwaarde voor de 
stadsnatuur. Klepelen en het laten liggen van fi jn 
maaisel sluit de bodem af, net als het versnippe-
ren van snoeiafval in bosplantsoen. Dergelijke 
beheersmaatregelen leiden niet tot een rijker 
bodemleven en zouden alleen daar moeten wor-
den toegepast waar het vanuit praktische overwe-
gingen niet anders kan. Om de biodiversiteit van 
de afbraakfase ruimte te geven, moet de bodem 
in het stedelijk groen zoveel mogelijk met rust 
worden gelaten. Het menselijk handelen zal dus 
vaker moeten bestaan uit niets doen en zorgen 
dat dit mogelijk blijft. 

Acceptatie
De overheersende kleur van de afbraakfase is 
bruin en natuurlijke vegetaties zien er mede daar-
om vaak wat rommelig uit. Dat hoort erbij, want 
de lente en zomer duren nu eenmaal maar kort. 
Op den duur zal dat op steeds meer acceptatie 
kunnen rekenen, mits burgers goed worden voor-
gelicht en het alleen daar wordt toegepast waar 
het gezien de andere belangen passend is. De 
uitdaging is om natuur in de stad zo vorm te ge-

ven dat het publiek deze groenelementen beleeft als 
vanzelfsprekend. 

In de stad liggen legio kansen voor meer natuurlijke 
groenelementen waarin strooiselafbraak de ruimte 
krijgt. De voornaamste ambassadeurs, om draagvlak 
te vergroten, zouden vogels en de egel kunnen zijn. 
Met een afgewogen locatiekeuze, een zorgvuldige 
vormgeving en het juiste beheer kan meer groen een 
grotere bijdrage leveren aan de stedelijke biodiversi-
teit. Afbraak doet leven!

Een goed voorbeeld hiervan ligt in Den Haag aan de 
Houtrustweg. Bij de nieuwbouw van appartementen 
is een groenstrook ingeplant met duinsoorten en 
voorzien van een stenen rand die duidelijk maakt dat 
dit zo ontworpen is. Het ziet er op deze plek heel 
logisch uit, heeft weinig onderhoud nodig en vormt 
in feite een uitbreiding van het duingebied. In een 
meer parkachtige setting kan afbakening door een 
smalle strook gazon bijvoorbeeld ook passend zijn. •

TEKST BART ACHTERKAMP EN MASCHA VISSER, Bureau Waardenburg

 Voedselkringloop, 
waarin de afbraakfase 
een belangrijke rol 
speelt. 

 Een natuurlijk stukje stedelijk groen aan de Houtrustweg in Den 
Haag, begrensd door een strakke rand. (foto: Bart Achterkamp)
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