
Bijlage 4b: Kwalitatieve biodiversiteitscore 

 

Scoresysteem kwalitatieve biodiversiteitscore 

 Maximaal aantal punten: 13  

 Minimaal bij de aanleg van meer dan 500 m2 nieuwe verharding: 8  

    

 Punten Max  Toegekend 

  

Er wordt bij de inrichting van het plangebied, projectgebied of perceel uitvoering 
gegeven aan een samenhangend plan voor een hoge groenscore met veel ruimte 
voor biodiversiteit.  12/13 

  

Het plan of project wordt beoordeeld op de volgende onderdelen: 

A 

Er worden extra m2 groenblauw gerealiseerd of in stand gehouden boven de 
groennorm. De puntentelling is als volgt: 
- kwantitatieve groenscore 10 tot 20 % boven de groennorm:  1 punt 
- kwantitatieve groenscore > 20 % boven de groennorm:         2 punten  
- kwantitatieve groenscore hoger dan 75 %:                             3 punten. 
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B1 

Aanwezige bomen en andere groene kwaliteiten worden behouden en ingepast, 
indien aanwezig. Naast oude bomen gaat het om de inpassing van bestaande 
bosjes, oevers, riet, openwater, bloemrijke graslandjes. Maximaal 4 punten naar 
rato van de beschikbare ruimte.   

4/3 

  

B2 

Er wordt leefgebied gemaakt voor gebiedseigen soorten. Het gaat hier om de 
inrichting van vollegrond of dak. Bijvoorbeeld het aanleggen van bloemrijk gras, 
vlindervegetatie, poel, ecologische oevers, moeras, aanplanten van bomen en 
struiken voor soorten die er voor kunnen komen. Ook als de buitenruimte een 
andere functionele invulling heeft, kan dat ingepast worden, zoals bij een 
moestuin met veel bloemen en afzien van bestrijdingsmiddelen, speeltuin zonder 
gesloten verharding en geen kunstgras, erfafscheiding die passeerbaar is voor 
egels. Naar rato van de beschikbare ruimte. Hiervoor wordt een onderbouwing 
aanbevolen. Maximaal 3 punten naar rato van de beschikbare ruimte. 
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C1 

Er wordt voor nieuwe aanplant/inzaai gebruik gemaakt van inheemse soorten 
passend bij de groeiplaats / omgeving. De puntentelling is als volgt: 
- meer dan 33% van de nieuwe aanleg: 1 punt  
- meer dan 66% van de nieuwe aanleg: 2 punten. 
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C2 

Er wordt een groene gevel aangelegd met inheemse planten zoals klimop, 
bosrank, kamperfoeli, hop. De inheemse planten maken een substantieel deel uit 
van de groene gevel (meer dan 33 %). 
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D  

De bebouwing wordt voorzien van passende en goed geplaatste fauna 
voorzieningen zoals nestkasten voor vogels, vleermuisverblijfsplaatsen en 
insectenhotels. Voor een groot project gaat het om meer voorzieningen dan bij 
een klein project. De puntentelling is als volgt: 
- voorzieningen voor één soort:                      1 punt 
- voorzieningen voor twee soorten:                 2 punten 
- voorzieningen voor meer dan drie soorten:  3 punten.  
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Toelichting scoresysteem kwalitatieve biodiversiteitscore 

Voor het bepalen van de kwalitatieve biodiversiteitscore is een aantal regels opgesteld op grond 
waarvan punten behaald kunnen worden met een maximum van 13 punten. Voor nieuwe 
ontwikkelingen is de minimale score gesteld op 8 punten. Bij nieuwe ontwikkelingen kan namelijk 
relatief eenvoudig worden ingespeeld op maatregelen ter voldoening aan de kwalitatieve 
biodiversiteitscore.  
 
In het scoresysteem voor de kwalitatieve biodiversiteitscore wordt een onderscheid gemaakt in de 
onderstaande vier onderdelen. 
 
Onderdeel A – Groenscore boven de groennorm 
Onderdeel A van het scoresysteem heeft betrekking op een groenscore boven de groennorm. Dit 
betekent dat extra m2 groenblauw wordt gerealiseerd dan wel in stand wordt gehouden. Daarbij wordt 
uitgegaan van de volgende puntentoekenning: 
- 10 tot 20% boven de groennorm volgend uit de kwantitatieve groenscore:  1 punt 
- meer dan 20% boven de groennorm volgend uit de kwantitatieve groenscore: 2 punten 
- een kwantitatieve groenscore hoger dan 75%:     3 punten. 

Directe punten zijn te behalen door het aanleggen van groene daken en het beperken/verminderen 
van het oppervlak gesloten verharding. Het aanplanten van bomen en groene gevels wordt in de 
kwantitatieve groenscore hoog gewaardeerd.  
 
Onderdeel B – Behoud van natuur en nieuwe natuur  
Onderdeel B van het scoresysteem heeft betrekking op het behoud van natuur en nieuwe natuur. 
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in onderdeel B1 (reeds aanwezige natuur) en onderdeel B2 
(het inrichten voor nog niet aanwezige soorten). De onderdelen B1 en B2 vullen elkaar aan en leveren 
samen een score op van 4 en 3 punten naar rato van de aldus ingerichte beschikbare ruimte. De 
beschikbare ruimte is de maximale ruimte die met groen ingevuld zou kunnen worden. Bestaande 
schuine daken, monumentale panden en een minimum aan ruimte voor een terras en toegang tot het 
pand worden daarbij niet meegerekend. Parkeerplaatsen wel. Voor het bepalen van de score wordt 
aanbevolen om een onderbouwing te geven hoe invulling gegeven wordt aan het behoud van natuur 
en nieuwe natuur. Hieronder is per onderdeel een verdere toelichting opgenomen. 

Onderdeel B1 – Reeds aanwezige natuur 
Aanwezige bomen en andere groene kwaliteiten worden behouden en ingepast, conform de eisen uit 
het Bomenbeleidsplan 2017. Naast oude bomen gaat het bijvoorbeeld om het inpassen van 
bestaande bosjes, oevers, riet, openwater en bloemrijke graslandjes. Natuur heeft tijd nodig om zich te 
ontwikkelen. Als bosjes, hagen, struwelen, kruidenrijke graslandjes en waterpartijen langer aanwezig 
zijn zullen zich hier in de loop van de tijd steeds meer soorten vestigen en gebruik van maken. Over 
het algemeen geldt hoe ouder, hoe soortenrijker, denk daarbij wel in decennia. Omdat dit hoog 
gewaardeerd wordt is met dit onderdeel 4 punten te behalen, waarbij er ruimte is om naar boven af te 
ronden als alle aanwezige bomen van enige omvang behouden worden.  

Onderdeel B2 – Nieuwe natuur 
Er wordt leefgebied gemaakt voor gebiedseigen soorten. Het gaat hier om de inrichting van de 
vollegrond of het dak. Bijvoorbeeld het aanleggen van bloemrijk gras, vlindervegetatie, poel, 
ecologische oevers, moeras, aanplanten van bomen en struiken voor soorten die er van nature 
voor kunnen komen. In stedelijk gebied gaat het ook om kansrijk bepaalde soorten, die in de 
omgeving voorkomen te helpen. Als bijvoorbeeld iepenpage of sleedoornpage voorkomen, is het 
nuttig om iepen dan wel sleedoorn aan te planten. In de buurt van een wetering of watervoerende 
sloot is het voor de biodiversiteit goed om poelen aan te leggen. Deze zijn vrij kansrijk om gebruikt te 
worden door kikkers, padden en salamanders. Ook als de buitenruimte een andere functionele 
invulling heeft, kan dat ingepast worden, zoals bij een moestuin met veel bloemen en afzien van 
bestrijdingsmiddelen, speeltuin zonder gesloten verharding en geen kunstgras, erfafscheiding 
die gepasseerd kan worden door egels als er kans is dat egels in de omgeving rondlopen.  
 
Onderdeel C – Inheemse soorten 
Onderdeel C van het scoresysteem voor kwalitatieve biodiversiteit ziet op de inheemse soorten. 
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in onderdeel C1 (nieuwe aanplant inheemse soorten) en C2 
(groene gevel). Eén van de doelen is om voor vogels, insecten, zoogdieren, paddenstoelen 
etc. zoveel mogelijk leefgebied te ontwikkelen dan wel in stand te houden. Hierbij geldt 



dat plantensoorten die hier sinds lange tijd groeien in vergelijking tot soorten die van elders gehaald 
zijn, meer voedsel en nestgelegenheid bieden en daarmee leefgebied aan meer soorten en 
individuen. Omdat het soortenpallet dan misschien beperkt is en met het oog op 
klimaatverandering, kunnen aanvullend soorten met een Europese oorsprong, als inheems gebruikt 
worden. Daarvoor geldt wel als voorwaarde dat het passend moet zijn bij de groeiplaats en waarvan 
bekend is dat ze ook van waarde zijn voor insecten. Soortenlijsten van de Vlinderstichting en andere 
kennisorganisaties kunnen als inspiratiebron en onderbouwing dienen. Het is overigens niet de 
bedoeling om aanwezige oudere niet inheemse bomen of struiken hiervoor te vervangen. 

Onderdeel C1 – Nieuwe aanplant inheemse soorten 
Er wordt voor nieuwe aanplant/inzaai gebruik gemaakt van inheemse soorten passend bij 
de groeiplaats/omgeving. De puntentelling is als volgt: 
- bij een nieuwe aanplant met een oppervlakteaandeel inheems van meer dan 33% (en groter 
dan 2 m2 voor kleinschalige toepassing): 1 punt 
- bij een oppervlakteaandeel van meer dan 66 % (en groter dan 10 m2 bij kleinschalige 
toepassing): 2 punten.  
Daarbij telt gazongras in deze niet mee als inheems, wilde grassen wel.  

Onderdeel C2 – Groene gevel 
De groene gevel wordt aangelegd waarvan inheemse planten een substantieel deel uitmaken (meer 
dan 33 %). Dit wordt in het scoresysteem gewaardeerd met 1 punt. Het gaat daarbij om soorten als 
klimop, bosrank, kamperfoelie en hop. Indien de klimplanten ondersteuning nodig hebben om te 
klimmen dan dient een degelijke en duurzame constructie gerealiseerd te worden. Daarbij kan de 
begroeiing voldoende dicht worden om bijvoorbeeld nestgelegenheid te bieden aan vogels. Ook 
moet het bewortelbare volume en vochtvoorziening passend zijn voor de te begroeien oppervlakte.   
 
Onderdeel D – Natuurinclusief bouwen  
Onderdeel D van het scoresysteem voor kwalitatieve biodiversiteit ziet op het natuurinclusief bouwen 
of het aanbrengen van dit soort voorzieningen op, in en nabij bestaande gebouwen. Dit houdt in dat 
de bebouwing wordt voorzien van passende en goed geplaatste faunavoorzieningen, zoals nestkasten 
voor vogels en vleermuisverblijfsplaatsen naar rato van het bouwvolume. Voor een groot project zullen 
dit dus meer voorzieningen zijn dan bij een klein project. Voor aantallen en dichtheden kan geput 
worden uit soortenmanagementplannen, zoals die opgesteld worden voor gebiedsontheffingen in 
het kader van de Wet Natuurbescherming. De puntentelling is als volgt: 
- bij voorzieningen voor één soort:   1 punt 
- bij voorzieningen voor twee soorten:   2 punten 
- bij voorzieningen voor meer dan 3 soorten:  3 punten.   
Denk daarbij aan nestkasten voor verschillende soorten vogels, vleermuizen, bijenhotels etc.  
 

 
 
 
 


