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SAMENVATTING 

 

De hoeveelheid uitdagingen waar Nederland voor staat rondom gebiedsontwikkeling stapelen op. Zo moet er 

oppervlakte zijn voor klimaatadaptatie, de energietransitie, willen we circulair bouwen en versneld de 

woningbouw steeds meer.  Al deze uitdagingen vormen een toenemende druk op de huidige beschikbare grond 

en gaan ten koste van de natuur en biodiversiteit. In de gebouwde omgeving worden hier en daar al maatregelen 

genomen om stedelijke gebieden natuurinclusiever te maken en de biodiversiteit te versterken. Dit project is 

opgesteld om te kijken hoe dit sneller en makkelijker kan worden geïmplementeerd in de bouw om de 

gebiedsontwikkeling natuurinclusiever te maken. Hierom is het project opgesteld met het volgende doel: het 

maken van een stappenplan dat gebruikt kan worden door verschillende belanghebbenden (zoals ontwikkelaars, 

projectondernemers of bouwers etc.) bij het implementeren van natuurinclusieve maatregelen in de bouw.  

Om het doel te bereiken zijn er verschillende activiteiten uitgevoerd zoals het doen van een literatuurstudie en 

het voeren van gesprekken met experts en belanghebbenden op het gebied van natuurinclusief zoals 

architecten, ecologen en gemeenten. Ook is het concept stappenplan getoetst in gesprek met gemeenten en 

ecologen en heeft er voor de toetsing een veldbezoek plaatsgenomen bij een test gebouw in Den Bosch. 

Vanuit deze activiteiten is er een stappenplan opgesteld dat aannemers, ontwikkelaars en bouwers begeleid in 

het proces van het uitkiezen van fysieke natuurinclusieve maatregelen in een bouwproject. Het stappenplan 

beschrijft de verschillende factoren die invloed hebben op natuurinclusief bouwen zoals de aanwezige 

biodiversiteit, gebouwcomponenten en zon oriëntatie. Uit verschillende gesprekken met belanghebbenden is 

ook gebleken dat de huidige systemen rondom natuurinclusief niet altijd even effectief zijn en ruimte geven 

voor fouten.  

De conclusie is dat de implementatie van natuurinclusief bouwen het meest effectief als dit wordt gedaan met 

samenwerking, geduld en vertrouwen tussen de verschillende partijen die te maken hebben met 

gebiedsontwikkeling (e.g. aannemers, architecten, gemeenten en ecologen). Hieruit is het uiterst benodigd dat 

naast het plaatsen van fysieke natuurinclusieve maatregelen er ook (nieuwe) leefgebieden worden gecreëerd 

om de (nieuwe) biodiversiteitssoorten te ondersteunen.  
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1. INTRODUCTIE 

 

1.1.  ALGEMENE ACHTERGROND & AANLEIDING  

 

De hoeveelheid uitdagingen waar Nederland voor staat rondom gebiedsontwikkeling stapelen op. De overheid 

wil tot 2030 ruim 961.000 woningen door heel Nederland bouwen (1). Hiernaast is er nog ruimte nodig voor de 

energietransitie, willen we meer klimaatadaptatie en klimaatmitigatie, wordt er veel grond gebruikt voor de 

landbouw en wordt er ook verwacht dat we de Sustainable Development Goals van de VN behalen voor 2030 

(2). Al deze uitdagingen vormen een toenemende druk op de huidige beschikbare grond en gaan ten koste van 

de natuur en biodiversiteit. In de gebouwde omgeving worden hier en daar al maatregelen genomen om 

stedelijke gebieden natuurinclusiever te maken en de biodiversiteit te versterken (3). Hierdoor is het van belang 

om te kijken hoe natuurinclusief op grotere schaal kan worden toegepast.  

Met deze aanleiding is het project Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling (of Ni-Go) is opgesteld door 

initiatiefnemer Aeres Hogeschool (Almere). Binnen dit project wordt er onderzoek gedaan naar verschillende 

componenten van natuurinclusieve gebiedsontwikkeling en wordt er gekeken naar hoe de implementatie 

hiervan versneld kan worden. Hiervoor zijn er vier werkpakketten opgesteld: 

• Werkpakket 1: Biobased Materialen  

o De werkpakketleider hiervoor is Avans Hogeschool en dit onderzoek, “Natuurinclusief 

Bouwen”, valt hieronder. Het Centre of Expertise Biobased Economy (of CoE BBE) is een 

kennisinstelling onder Avans Hogeschool en ontwikkelt kennis op verschillende gebieden 

gerelateerd aan biobased. Dit onderzoek, Natuurinclusief Bouwen, is onderdeel van het eerder 

genoemde project Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling maar valt in het CoE BBE onder het 

lectoraat Biobased Bouwen.  

• Werkpakket 2: Natuurlijke Vergroening 

o Werkpakketleider: Hogeschool Van Hall Larenstein 

• Werkpakket 3: Governance  

o Werkpakketleider: Hogeschool van Amsterdam 

• Werkpakket 4: Cocreatie & Transitie Handvatten 

o Werkpakketleider: Aeres Hogeschool  

Voor dit onderzoek is er een focus gelegd op Natuurinclusief Bouwen als onderdeel van het project 

Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling met de natuur als hoofdbelanghebbende. Dit is gedaan met de aanleiding 

dat het biodiversiteitsverlies een negatief effect heeft op de natuur doordat het biodiversiteitsverlies het 

vermogen van ecosystemen om effectief en efficiënt te functioneren ondermijnt. Hierdoor wordt het vermogen 

van de natuur om een gezond milieu te ondersteunen verstoord (4). Door de mogelijkheden rondom 

Natuurinclusief Bouwen te ontdekken en te bekijken hoe dit een positief effect zou kunnen hebben op de 

biodiversiteit zouden we hiermee de natuur beter kunnen helpen beschermen en bevorderen. 

Zodoende is het onderzoek Natuurinclusief Bouwen opgesteld om te kijken naar welke partijen (zoals 

gemeenten, architecten of ontwikkelaars etc.) al bezig zijn met natuurinclusief bouwen in Nederland om hierop 

aansluitend te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn rondom natuurinclusief bouwen. Dit wordt gedaan 

door te kijken wat er nodig is om natuurinclusief bouwen versneld te kunnen implementeren in de huidige 

gebiedsontwikkelingsystemen. Om dit onderzoek te onderbouwen wordt er ook onderzoek gedaan naar de 

factoren die invloed hebben op natuurinclusief bouwen als het aankomt op de daadwerkelijke implementatie 

van fysieke natuurinclusieve maatregelen op de buitenkant van een gebouw. Dit is gedaan zodat er een 
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stappenplan voor het implementeren van fysieke natuurinclusieve maatregelen kan worden opgesteld om 

natuurinclusief bouwen aantrekkelijker te maken voor bestaande of nieuwe bouwprojecten (nieuwbouw en 

renovatiebouw).  

 

1.2.  DOEL 

 

Het hoofddoel van dit onderzoek is het maken van een stappenplan dat gebruikt kan worden door verschillende 

belanghebbenden (zoals ontwikkelaars, projectondernemers of bouwers etc.) bij het implementeren van 

natuurinclusieve maatregelen in de bouw. 

Er zijn meerdere subdoelen vastgesteld om het hoofddoel te bereiken: 

1. Duidelijk maken hoe natuurinclusief in Nederland wordt gezien door verschillende belanghebbenden 

(gemeenten, ecologen, architecten etc.)  

2. Het maken van een overzicht van fysieke natuurinclusieve maatregelen voor bij het stappenplan 

3. Het uitvoeren van gesprekken met verschillende belanghebbenden rondom natuurinclusief bouwen 

(gemeenten, ecologen, architecten etc.) 

4. Het uitvoeren van een literatuurstudie om de gesprekken met belanghebbenden te onderbouwen 

 

1.3.  PROJECT KADER 

 

Om een duidelijk onderzoek uit te kunnen voeren worden er bepaalde afbakeningen gemaakt zodat het 

onderzoek niet te breed wordt. Een duidelijk project kader helpt daarnaast ook met een beter verloop van het 

onderzoek.  

FINANCIEEL 

Allereerst gaat dit onderzoek niet in op de financiële achtergrond van de verschillende fysieke natuurinclusieve 

maatregelen die worden genoemd in dit onderzoek. Hiermee wordt bedoeld dat er geen case-specifieke 

berekeningen worden gedaan zoals bijvoorbeeld een cost-benefit analyse.  

WETGEVING 

Voor dit onderzoek wordt er geen inhoudelijk wetgeving onderzoek uitgevoerd. Wel wordt er gekeken naar 

huidige beleidssystemen rondom natuurinclusief bouwen. Deze factoren kunnen namelijk invloed hebben op 

het toepassen van fysieke natuurinclusieve maatregelen en moeten dus wel onderzocht worden (zie hoofdstuk 

2.4.1).  

LOCATIE 

De locatie van het project is ook belangrijk om af te kaderen. In het literatuuronderzoek wordt er gekeken naar 

verschillende voorbeelden van natuurinclusief bouwen maar de locatie van de resultaten moet toepasbaar zijn 

in Nederland. Daarnaast wordt er op basis van het resultaat een product (stappenplan voor natuurinclusief 

bouwen, zie hoofdstuk 4.3) gecreëerd wat toepasselijk is op verschillende locaties en situaties binnen Nederland.  

Wel wordt er voor het veldbezoek een specifieke locatie (Den Bosch) in Nederland uitgekozen zodat het 

stappenplan kan worden uitgetest.    
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1.4.  THEORETISCH KADER 

 

1.4.1.  ONDERZOEKSVRAGEN 

 

Voor het onderzoek zijn er verschillende onderzoeksvragen opgesteld. Deze onderzoeksvragen zijn grotendeels 

beantwoord doormiddel van een literatuur- en bureaustudie. Ook zijn er gesprekken gevoerd met gemeenten, 

architecten en andere experts rondom natuurinclusief bouwen om meer informatie te verzamelen (zie 

hoofdstuk 2). De onderstaande onderzoeksvragen en de ondernomen activiteiten uit hoofdstuk 3.1 hebben 

geholpen met het bereiken van het hoofddoel en zullen in de hoofdstukken 2 & 0 beantwoord worden. Ook is 

het belangrijk om aan te geven dat de onderstaande onderzoeksvragen niet alleen in de resultaten worden 

beantwoord. Een groot deel van de onderzoeksvragen zijn behaald doormiddel van een literatuurstudie maar 

worden in de theoretische achtergrond beantwoord (zie hoofdstuk 2) omdat deze kennis benodigd is om de 

hierop aansluitende hoofdstukken te begrijpen.  

De volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld: 

1. Wat is natuurinclusief?  

2. Wat is natuurinclusieve gebiedsontwikkeling?  

3. Wat is natuurinclusief bouwen?  

4. Wordt natuurinclusief bouwen al geïmplementeerd in Nederland? Zo ja, hoe?  

5. Welke mogelijkheden zijn er op het gebied natuurinclusiviteit in Nederland? 

6. Hoe zien Nederlandse experts natuurinclusief bouwen? (Gemeenten, architecten, ecologen etc.) 

7. Wat is er nodig om natuurinclusiviteit effectief te implementeren in de bouw volgens experts? 

(Gemeenten, architecten, ecologen etc.) 

8. Welke gebouwcomponenten kunnen worden gelinkt aan fysieke natuurinclusieve maatregelen? 

9. Welke klimaatinvloeden hebben effect op natuurinclusief bouwen? 

10. Welke andere criteria hebben invloed op natuurinclusief bouwen? 

 

1.5.  BELANGHEBBENDEN 

 

Voor dit onderzoek in Natuurinclusief Bouwen zijn er verschillende belanghebbenden:   

• De natuur: is de hoofdbelanghebbende van dit onderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken naar 

verschillende natuurinclusieve manieren om de natuur te herstellen in leefgebieden. Om deze reden is 

het belangrijk om aan te geven dat de natuur een randvoorwaardelijke belanghebbende is in dit project. 

Zolang de natuur geen baat heeft aan de uitkomsten van dit onderzoek, heeft dit onderzoek geen tot 

weinig nut gehad. De natuur heeft zowel een grote interesse en een grote invloed op de voortgang van 

dit onderzoek.  

• Gemeenten: zijn één van de belangrijke belanghebbenden in dit onderzoek. Zij zijn namelijk 

verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, groenbeheer en een gezonde leefomgeving in Nederland. 

Dit betekent dat er vanuit gemeentes een grote vraag is naar informatie over wat de precieze waarde 

is van vergroening in leefgebieden. Ook is er nog weinig duidelijkheid bij gemeenten over hoe 

vergroening het meest succesvolst kan worden toegepast in de leefomgeving (5). Om deze reden 

hebben gemeenten een hoge interesse in dit onderzoek.  
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• Provincies: zijn ook één van de belangrijkere belanghebbenden in dit onderzoek. Dit is omdat ook 

provincies, net als gemeenten, een rol spelen in gebiedsontwikkeling. Om deze reden hebben 

provincies ook een interesse in dit onderzoek. 

• Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE): is onderdeel van Avans Hogeschool. Het lectoraat 

Biobased Bouwen is een kenniskring die onder het CoE BBE valt en waar dus ook dit onderzoek 

(Natuurinclusief Bouwen) in zit. Om deze reden is het CoE BBE ook één van de belanghebbenden van 

dit project. Zij hebben ook net als gemeenten en provincies een interesse in dit onderzoek, maar zal 

meer invloed op de gang van dit onderzoek kunnen voortbrengen dan de gemeenten en provincies. Het 

CoE BBE heeft voornamelijk interesse in de uitkomst van dit onderzoek omdat deze kunnen zorgen voor 

input op het hoofdproject Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling.  

• Toekomstige en huidige (afstudeer)stagiaires: zijn ook belanghebbenden omdat dit onderzoek hen 

mogelijk zou kunnen helpen in de toekomst. Het project Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling is 

recent in April 2022 van start gegaan en er is veel potentie voor andere (afstudeer)stage opdrachten, 

hierdoor is het in de toekomst mogelijk dat er meer en specifieker onderzoek moet worden uitgevoerd 

en dit onderzoek zou hiermee kunnen helpen. Toekomstige stagiaires hebben hierom een interesse in 

het onderzoek, maar geen invloed. 

• Andere hogescholen in het project Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling: zijn ook een van de 

belanghebbenden van dit onderzoek. De werkpakketten zoals genoemd in hoofdstuk 1.1 zijn 

onderverdeeld tussen verschillende Nederlandse hogescholen en zullen ook nut hebben aan de 

uitkomsten van dit onderzoek omdat deze kunnen helpen met de voortgang van hun eigen onderzoek 

voor hun werkpakketten.  Om deze reden hebben andere hogescholen in het project Natuurinclusieve 

Gebiedsontwikkeling een interesse in dit onderzoek. Andere hogescholen kunnen invloed uitoefenen 

op dit onderzoek op basis van informatie uitwisseling tussen of in de werkpakketten.  

• Architecten: zijn ook een belanghebbende van dit onderzoek omdat zij enige interesse kunnen hebben 

in het eindproduct. Een architect kan weinig ervaring hebben als het aankomt op natuurinclusief 

ontwerpen en bouwen en kan het stappenplan raadplegen voor begeleiding hierin. Hierom hebben 

architecten een interesse maar geen invloed in dit onderzoek.  

• Aannemers: zijn degene die de leiding hebben bij bouwprojecten en de realisatie van bouwproject 

beheert. Het stappenplan is voornamelijk bruikbaar in de vroegere fases van een bouwproject maar 

ook aannemers kunnen nog geïnteresseerd zijn in de verschillende mogelijkheden rondom 

natuurinclusief bouwen, dit is in het geval van nieuwbouw. Echter, met de huidige ambities van de 

Nederlandse overheid (zoals de energietransitie) zijn natuurinclusieve maatregelen ook benodigd in 

bestaande situaties (renovatiebouw). Ook in deze situatie zou dit onderzoek van belang kunnen zijn 

voor aannemers. Aannemers hebben dus een interesse maar geen invloed in dit onderzoek.  

• Projectontwikkelaars: zijn de initiatiefnemers in de bouw. Projectontwikkelaars voeren projecten uit 

op hun eigen risico en zijn hierdoor verantwoordelijk voor het totale plaatje van het bouwproject. 

Hieronder valt dus ook het ontwerp van het gebouw en dus ook de keuze of er wel of niet 

natuurinclusieve maatregelen geïmplementeerd gewenst zijn. Als dit wel zo is dient het stappenplan 

dus ook bruikbaar voor projectontwikkelaars en kan het eindrapport ook informatief zijn.  

Projectontwikkelaars hebben hierdoor een interesse maar geen invloed op dit onderzoek.  
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1.6.  LEESWIJZER 

 

Hoofdstuk 2 gaat in op de theoretische achtergrond van natuurinclusief bouwen. Een deel van de 

onderzoeksvragen uit subhoofdstuk 1.4.1 worden hierin beantwoord. In subhoofdstukken 2.1 en 2.2 worden de 

verschillende definities beschreven binnen het project gerelateerd aan natuurinclusief. Deze definities zijn 

belangrijk om te begrijpen voordat er meer over het onderzoek kan worden gelezen. De volgende 

subhoofdstukken gaan in op waarom natuurinclusief nodig is (zie 0), hoe natuurinclusief al wordt 

geïmplementeerd in Nederland (zie 2.4) en welke factoren invloed hebben op natuurinclusief bouwen (zie 0) 

Om tot de resultaten van het onderzoek te komen zijn er verschillende activiteiten uitgevoerd. Een beschrijving 

van alle ondernomen activiteiten is te vinden in hoofdstuk 3.  

Een beschrijving van de resultaten wordt gegeven in hoofdstuk 0. Dit wordt in drie delen opgedeeld. Eerst 

worden de uitkomsten van de uitgevoerde gesprekken beschreven (zie 4.1), vervolgens wordt beschreven wat 

de resultaten zijn van het toetsen van het concept stappenplan en het veldbezoek (zie 4.2) en het hoofdstuk 

sluit af met het complete Stappenplan voor Natuurinclusief Bouwen in subhoofdstuk 4.3.  

De interpretatie van de resultaten uit hoofdstuk 4 kan worden gevonden in hoofdstuk 5. In deze discussie wordt 

ingegaan op de betrouwbaarheid van de resultaten en randwaarden voor succes van het stappenplan (zie 5.1). 

Vervolgens wordt er besproken welke stukken kennis misten tijdens de uitvoering van het project (zie 5.2). Het 

hoofdstuk sluit af met een beschrijving van de beperkingen van het project (zie 5.3) 

Het laatste subhoofdstuk van het eindrapport beantwoord alle onderzoeksvragen uit subhoofdstuk 1.4.1 in de 

conclusie. Hier wordt precies aangegeven welke hoofdstukken antwoord geven op welke onderzoeksvragen en 

wat er geconcludeerd kan worden uit de resultaten van hoofdstuk 0 (zie 6.1). In het subhoofdstuk 6.2 wordt er 

advies gegeven over eventuele vervolgonderzoeken en wordt er advies gegeven op basis van de resultaten uit 

hoofdstuk 0.   
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2. THEORETISCHE ACHTERGROND 

 

Voordat er wordt ingegaan op de activiteiten en methoden die zijn uitgevoerd tijdens het verloop van het 

project moeten er bepaalde theoretische concepten duidelijk zijn. Dit hoofdstuk gaat in op de informatie die 

hiervoor is opgedaan.  

2.1.  DEFINITIE NATUURINCLUSIEF 

 

Natuurinclusief is een Nederlandse term. Er bestaat geen directe Engelse vertaling voor. Dit betekent niet dat er 

niet natuurinclusief wordt gebouwd in andere landen, maar dit gebeurt onder andere termen, zoals bijvoorbeeld 

biophilic building (6) en green building (7). Ook binnen Nederland is natuurinclusief een vrij nieuwe term en 

wordt door verschillende partijen anders gedefinieerd. 

Om het onderzoek een basislijn te geven is uitgegaan van een natuurinclusief definitie die afkomstig is uit het 

“Analyse Knelpunten Natuurinclusief Bouwen” rapport dat is opgesteld in opdracht van het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Natuurinclusief wordt gedefinieerd als volgt: “de natuur inbegrepen. 

Het betreft een manier van denken – in beleid, uitvoering en beheer – waarin natuur altijd wordt meegewogen 

opdat er meer biodiversiteit ontstaat. Het gaat om proactief handelen ten bate van de biodiversiteit, om op die 

wijze de leefomgeving van dier en mens een positieve impuls te geven. Dit bestaat uit: 

1. Schade mijden door voorzorg 

2. Mogelijkheden benutten, bijvoorbeeld door nature-based-solutions toe te passen, en 

3. Stimuleren door bijvoorbeeld wet- en regelgeving” (8).  

 

2.2.  DEFINITIE NATUURINCLUSIEF GEBIEDSONTWIKKELING & BOUWEN  

 

Om het onderzoek specifieker te maken wordt er vanuit de definitie van natuurinclusief een definitie opgesteld 

voor natuurinclusieve gebiedsontwikkeling. Deze definitie is opgesteld doormiddel van een brainstorm sessie 

die heeft plaatsgevonden bij de interne aftrap van het project Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling.  Hieruit is 

de volgende definitie voortgekomen van natuurinclusieve gebiedsontwikkeling: “een manier van ontwikkelen 

waarbij de biotische en abiotische factoren van de natuur worden gefaciliteerd, zodanig dat de biodiversiteit 

wordt vergroot en er meer ecosysteemdiensten integraal worden meegenomen in de 

gebiedsontwikkelingsplannen”.  

Om het onderzoek vervolgens wat meer te trechteren richting natuurinclusief bouwen, is er de volgende 

definitie van natuurinclusief bouwen opgezet: “Het toepassen van maatregelen op of in een gebouw om de 

aanwezige biodiversiteit te beschermen en vergroten.” 
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2.3.  WAAROM NATUURINCLUSIEF?  

 

Nederland kampt al een langere periode met een te kort aan beschikbare grond. De energietransitie, 

versnellende bouw en het feit dat het grootste deel van het landoppervlak landbouwgrond is draagt hierbij aan 

(9). Zowel de bouw als landbouw hebben naast het feit dat ze veel grond innemen, ook een negatief effect op 

de biodiversiteit in Nederland. De bouw is verstorend voor de biodiversiteit op verschillende manieren, zo 

worden de natuurlijke leefgebieden van aanwezige soorten verwoest om ruimte te maken voor huizen. Ook zijn 

de activiteiten die plaatsvinden voor de bouw vaak storend voor dieren in de omgeving doordat er hard geluid 

wordt gemaakt en vervuilende stoffen worden gebruikt (10). De reden dat de landbouw een negatief effect 

heeft op de natuurlijke biodiversiteit komt vanuit de verschillende maatregelen die worden toegepast om de 

landbouwproductie te verhogen. Dit is bijvoorbeeld het gebruik van kunstmest en het verbouwen van een 

monocultuur (9). Volgens het rapport van M. Sanders, R. Henkens en D. Slijkerman (van Wageningen University 

& Research of WUR) in 2019 (9) “staat bijna 40% van de soorten in Nederland op de Rode Lijst en worden die in 

meer of mindere mate bedreigd. 96% van de habitattypen en 77% van de habitatrichtlijnsoorten hadden in 2013 

een zeer- of matig ongunstige staat van instandhouding”.  

Om de achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland te vertragen en stoppen heeft Nederland verschillende 

doelen en maatregelen opgesteld. De doelstellingen zijn opgesteld om te halen met een termijn van vóór 2020. 

Volgens het eerder genoemde rapport door Wageningen University & Research (9) zijn de doelen als volgt; 

• “Het verbeteren van de staat van instandhouding van soorten en habitattypen 

• Het verbeteren en herstellen van ecosystemen en van ecosysteemdiensten 

• Het behoud van soorten en habitattypen die worden beïnvloed door de landbouw en bosbouw 

• Het duurzaam gebruik van de visbestanden; de visserij heeft geen significante nadelige gevolgen voor 

soorten en ecosystemen 

• Het bestrijden van invasieve exoten 

• Het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van wereldwijd biodiversiteitsverlies”. 

Hetzelfde rapport opgesteld door WUR (9) geeft de volgende maatregelen die zijn opgesteld om de vorig 

benoemde doelen te behalen; 

• “Het creëren van nieuwe natuur in een samenhangend netwerk van natuurgebieden 

• Wettelijke bescherming van bedreigde soorten en natuurgebieden 

• Subsidies voor beheermaatregelen 

• Een programmatische aanpak van stikstof 

• Het stimuleren van duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal 

• Het benutten van de zelforganiserende capaciteiten van de samenleving”.  

Volgens hetzelfde eerder genoemde rapport van Wageningen University and Research zijn er grote stappen 

gemaakt vanuit de maatregelen maar zijn de verbeteringen niet groot genoeg geweest om de doelen te behalen 

voor 2020. Het is gebleken dat na een voorzichtig herstel van de landelijke biodiversiteit, het aantal rode-

lijstsoorten toch weer is toegenomen. Hiernaast is de gemiddelde mate van bedreiging voor deze soorten ook 

toegenomen omdat de genomen maatregelen niet genoeg zijn geweest (9).  

Gevolgen van biodiversiteitsafname voor de mens 

De gevolgen van biodiversiteitsverlies zijn niet direct op de mens maar het heeft wel een negatief effect op de 

natuur doordat het biodiversiteitsverlies het vermogen van ecosystemen om effectief en efficiënt te 

functioneren ondermijnt. Daardoor wordt het vermogen van de natuur om een gezond milieu te ondersteunen 



 

11 
 

verstoord (4) en hierdoor hebben de gevolgen van biodiversiteitverlies indirect effect op de systemen waar de 

samenleving vanaf hangt. Biodiversiteit is bijvoorbeeld verbonden met de voedselproductie doormiddel van de 

bestuiving van planten, het zorgen voor een vruchtbare grond en de verspreiding van zaden (11) (12). Daarnaast 

dragen planten bij aan de zuurstofproductie en dienen sommige planten en oceanen als belangrijke 

koolstofputten (13).  

 

2.4.  NATUURINCLUSIEF IN NEDERLAND 

 

Natuurinclusief is in Nederland een term die al een aantal jaren gebruikt wordt door verschillende partijen. 

Gemeentes, architectenbureaus en ontwikkelaars zijn hier onder andere al bekend ermee. Zoals eerder 

genoemd worden door deze verschillende partijen natuurinclusiviteit op verschillende manieren gedefinieerd. 

Wel komen alle definities grotendeels op hetzelfde neer.  

Ondanks dat verschillende partijen de afgelopen jaren natuurinclusiviteit zijn begonnen met omarmen, is de 

term relatief onbekend nog. Dit kan gezien worden in de maatregelen uit hoofdstuk 2.3. Deze maatregelen zijn 

opgesteld door de Nederlandse overheid met het idee de biodiversiteitafname te vertragen en de biodiversiteit 

beter te beschermen. Er zitten maatregelen tussen die wel gerelateerd aan natuurinclusiviteit zijn maar een 

concrete maatregel of doel rondom natuurinclusief met betrekking tot de bouw is hier niet in meegenomen. Dit 

is apart omdat in hetzelfde rapport staat aangegeven dat de bouw één van de voornaamste redenen voor het 

biodiversiteitsverlies is (9). 

Een brief naar de Tweede Kamer door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uit 2019 vroeg 

om meer natuur in de stad. Hierin werd gezegd dat vergroening in de stedelijke gebieden ook een positief effect 

zouden kunnen hebben op verschillende factoren zoals biodiversiteitafname, wateroverlast, hittestress, maar 

het zou steden bijvoorbeeld ook aantrekkelijker maken (14).  

 

2.4.1.  IMPLEMENTATIE NATUURINCLUSIEF BOUWEN & GEMEENTEN  

 

Gemeente Den Haag 

Een van de gemeenten in Nederland die al bezig is geweest met de implementatie van natuurinclusief is de 

gemeente Den Haag (15). Zo heeft gemeente Den Haag in samenwerking met Arcadis een puntensysteem 

ontwikkeld dat natuurinclusief bouwen dient te stimuleren. Dit is een puntensysteem dat wordt toegepast bij 

bouwprojecten voor zowel renovatie als nieuwbouw. Dit systeem gaat uit van een lijst met natuurinclusieve 

maatregelen waarbij elke maatregel een bepaald aantal punten waard is. Om te bepalen hoeveel van deze 

maatregelen genomen moeten worden bij de uitvoer van een bouwproject moet per project een te behalen 

puntenscore berekend worden (16). Deze score is afhankelijk van de omvang en de ligging van het bouwproject. 

Ook zijn er voor het puntensysteem verschillende partijen geconsulteerd zoals ontwikkelaars en architecten. 

Gemeente Tilburg 

Ook gemeente Tilburg liet een puntensysteem ontwikkelen voor hun gemeente nadat de gemeente Den Haag 

en Amersfoort dit lieten doen door Arcadis. Hiermee proberen ze de natuur structureel onderdeel van de 

verstedelijkingsopgaves te maken. De gemeente Tilburg geeft aan dat het natuurinclusieve puntensysteem nog 

niet juridisch afdwingbaar is omdat natuurinclusief niet bij wet geregeld is in de huidige wetgeving. Het is ook 
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niet mogelijk om het puntensysteem af te dwingen via een bestemmingsplan omdat hierin alleen ruimtelijke 

relevante regels in opgenomen kunnen worden en het puntensysteem hier niet onder valt. Om deze reden regelt 

de gemeente Tilburg het puntensysteem via anterieure overeenkomsten. Een anterieure overeenkomst is een 

privaatrechtelijke overeenkomst die wordt afgesloten in de beginfase van een project. Hierin worden 

onderwerpen zoals planologische inpassing, de te verrekenen bouwleges, en ontsluiting (17). Dit zorgt ervoor 

dat het puntensysteem in een vroegtijdig stadium van een project wordt geborgd (16).  

De inwerkingtreding van de omgevingswet kan mogelijkheden aanbieden om te implementatie van 

natuurinclusief bouwen te stimuleren en versnellen. Dit is omdat de meeste gemeenten momenteel geen goede 

mogelijkheden zien binnen de huidige ruimtelijke ordeningsregels om het puntensysteem te verplichten bij 

nieuwbouw en renovatie door derden (16).  

Gemeente Breda 

Uit een gesprek met gemeente Breda is uitgekomen dat ook zij actief bezig zijn met de implementatie van 

natuurinclusief in hun gemeente. De gemeente Breda pakt dit anders aan dan bijvoorbeeld de gemeente Den 

Haag of Tilburg. Volgens de gemeente Breda komt deze ambitie niet voort vanuit alleen de gemeente maar was 

dit één van de hoofd ambities die voortkwamen uit verschillende enquêtes die door (toekomstige) bewoners 

van Breda zijn afgenomen (18). Hieruit is het Groenkompas van Breda ontstaan. Het Groenkompas maakt 

duidelijk wat een gemeente verwacht bij nieuwbouw op het gebied van groen van bouwers en 

projectontwikkelaars (19). Het is de bedoeling dat natuurinclusief bouwen in de openbare ruimte en de tuinen 

van woningen normaal wordt doormiddel van bijvoorbeeld groene gevels, daken of nestkasten.  

Breda heeft de ambitie om in 2030 de eerste Stad in een Park te zijn in Europa en hoopt deze ambitie te halen 

door het Groenkompas te gebruiken als leidraad (20). In het Groenkompas staan dan ook verschillende doelen 

en ambities genoteerd die moeten helpen bij het behalen deze ambitie. Een paar voorbeelden van deze doelen 

en subdoelen zijn (20):  

• Beschermen van bestaande basis voor stad in een park 

o Bescherming van Rode Lijst soorten 

• Ontwikkelen van een robuust ecologisch netwerk 

o Invullen van de schakelfunctie tussen de Natura 2000-gebieden ten noorden en ten zuiden van 

Breda 

o Versterken van het kleinschalige ecologische netwerk door Breda 

• Ontwikkelen van groen in ieders directe nabijheid 

o Ontwikkelen van nieuwe parken en bossen 

o 10% extra groen bij herinrichting van de straat 

o Ontwikkelen van groene ontmoetingsplekken voor jong en oud 

• Samenwerken aan de stad in een park 

o Bredase Groen- & Parknorm en Natuurinclusief ontwikkelen 

▪ Hieruit wordt het verplicht voor ontwikkelaars en woningbouwcorporaties om 

minimaal 20% tot 35% van een nieuwe woonbuurt of nieuw werkterrein in te richten 

als openbaar groen 

Zoals kan worden gezien vanuit deze voorbeeld doelen is de vergroening van de voornaamste speerpunt van 

het Groenkompas. Het is zo dat vergroening niet per se gelijk staat aan natuurinclusief (bouwen), maar wel biedt 

het Groenkompas veel mogelijkheden voor de implementatie van natuurinclusief waar dat niet al is gedaan. 

Vooral wanneer er bij de vergroening rekening wordt gehouden met inheemse soorten en er actief wordt 

gekeken naar welke vegetatiesoorten passen bij welke diersoorten. Hiermee kan de gemeente twee vliegen in 

één klap slaan voor zowel vergroening als natuurinclusief (bouwen).  
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Het Groenkompas is ook een belangrijk onderdeel van hun Omgevingsvisie en sinds maart 2022 hebben ze vanuit 

het Groenkompas natuurinclusief bouwen verplicht kunnen stellen (19). Op deze manier worden ontwikkelaars 

verplicht om een aantal doelsoorten uit te kiezen op basis van de grootte van het bouwproject. Hieruit is het 

verplicht om natuurinclusieve maatregelen te implementeren in het bouwproject om deze doelsoorten ofwel te 

beschermen of aan te trekken afhankelijk of deze soorten al aanwezig zijn of niet (20). Uit het gesprek met 

Gemeente Breda bleek dat dit lastig was om te doen omdat vanuit het Bouwbesluit van 2012 het niet mogelijk 

is voor gemeenten om extra eisen te aan gebouwen te stellen omdat het monopolie om eisen te stellen aan 

gebouwen bij de Rijksoverheid ligt (21). Om hierom heen te komen heeft de gemeente Breda natuurinclusief 

bouwen zo geformuleerd dat de ontwikkelaar niet het bouwproject moet aanpassen op de doelsoort, maar de 

ontwikkelaar in de uitvoering van het project verplicht is om iets te doen voor de doelsoort. Dan is het vervolgens 

aan de ontwikkelaar om te beslissen of ze de natuurinclusieve maatregel los neerzetten bij het bouwproject of 

dat deze wordt verwerkt in het gebouw. Volgens gemeente Breda wordt er in de praktijk bijna altijd voor het 

laatste wordt gekozen omdat het verwerken van de fysieke natuurinclusieve maatregel in het gebouw vaak 

goedkoper is, esthetisch aantrekkelijker en ook effectiever voor de doelsoort. Op deze manier stuurt de 

gemeente Breda natuurinclusief bouwen indirect aan.  

 

2.4.2.  PROBLEEMPUNTEN NATUURINCLUSIEF BOUWEN  

 

Eén van de voornaamste probleempunten die worden genoemd als het aankomt op natuurinclusief bouwen is 

de vraag hoe ervoor betaald moet worden. Meerdere gemeenten geven aan bang te zijn voor de kosten die 

nodig zijn voor het implementeren van natuurinclusief bouwen. In tegendeel geeft gemeente Tilburg aan dat zij 

contact hebben gehad met bureau Stadsnatuur en de gemeente Den Haag en bevestigen zij dat het toepassen 

van natuurinclusief bouwen in projecten in de regel tot geen of minimale extra kosten leidt.  

Een ander aangegeven probleempunt is de angst rondom de op een stapeling van ambities bij gemeenten, deze 

angst komt ook voor bij bewoners. Zoals eerder aangegeven is er een degelijk te kort aan beschikbare grond in 

Nederland. Hierbij dragen gemeenten ook aan omdat er verschillende ambities zijn rondom de bouw, maar ook 

om klimaatadaptatie, energietransitie, circulair bouwen en nu dus ook natuurinclusief bouwen. Om deze 

redenen geeft gemeente Tilburg dat verschillende partijen verwachten dat er meer integratie tussen de hiervoor 

genoemde thema’s voor het voorkomen van tegenstrijdigheid in maatregelen en het onhaalbaar worden van 

bouwplannen door een opeenstapeling van de verschillende thematische ambities.  

 

2.4.3.  NATUURINCLUSIEF IN NEDERLAND –  VOORBEELDEN  

 

Eén van de al regelmatig voorkomende natuurinclusieve maatregelen in Nederland is de groene gevel (zie Figuur 

1). Bij een groene gevel worden er verschillende soorten vegetatie aangebracht op de gevel. Hoe natuurinclusief 

een groene gevel is hangt af van het soort vegetatie dat wordt toegepast op de gevel. Zolang er rekening wordt 

gehouden met de aanwezige flora en fauna in de omgeving van het gebouw en er vegetatie wordt aangebracht 

die geschikt zijn om de juiste soorten aan te trekken, kunnen groene gevels een erg positief effect hebben op de 

biodiversiteit. 
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Groene gevels kunnen op verschillende manieren worden toegepast. Zo kan vegetatie zo worden aangeplant 

dat de planten vanuit de muur groeien in substraat of kunnen planten vanuit de grond de gevel opgroeien. In de 

onderstaande foto wordt de laatstgenoemde mogelijkheid toegepast in combinatie met een geveltuin, een 

andere natuurinclusieve maatregel die ook regelmatig voorkomt in Nederland (zie Figuur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ander voorbeeld van een natuurinclusieve maatregel die al op verschillende manieren wordt toegepast in 

Nederland zijn neststenen. Neststenen hebben verschillende vormen van toepassing. Zo bestaan er neststenen 

voor vogels, maar bijvoorbeeld ook voor insecten. Een vorm van insectenstenen die erg bekend is zijn 

insectenhotels. Insectenhotels maken gebruik van verschillende substraten zoals bijvoorbeeld riet, 

Figuur 2: Een groene gevel in combinatie met een geveltuin aan de Van Ostadestraat in Amsterdam (45) 

Figuur 1: Groene gevel aan de Sarphatistraat in Amsterdam (45) 
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plantenresten, leem of dennenappels waar holtes in worden gemaakt om hiermee insecten aan te trekken om 

bijvoorbeeld eieren te leggen of als schuilplaats. Er bestaan ook insectenkasten of insectenstenen (zie Figuur 3), 

deze worden meestal toegepast op bebouwing, ze worden bijvoorbeeld weggewerkt in metselafwerking van 

een gevel of ze kunnen worden verwerkt in een groene gevel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Neststenen (of nestkasten) bestaan ook voor vogels. Ook binnen deze maatregel bestaan weer allerlei 

verschillende toepassingen. De toepassing van een vogel neststeen of nestkast hangt af van de situatie van het 

gebouw en om welke vogelsoorten er in de omgeving aanwezig zijn of moeten worden aangetrokken. Een 

voorbeeld van een vogel neststeen wordt hieronder weergeven (zie Figuur 4).  

 

 

 

Vogel nestpaatsen kunnen ook voorkomen in de vorm van nestkasten. Deze nestkasten verschillen net als 

neststenen in de uitvoering afhankelijk om welke vogelsoort het gaat, omdat verschillende vogels verschillende 

woonwensen hebben. Voorbeelden van vogel nestkasten worden hieronder gegeven (zie Figuur 5 en Figuur 6).  

Figuur 4: Vogel neststenen verwerkt in een gevel (47) 

Figuur 3: Vlinderhotel (46) 
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Een mooi voorbeeld van het combineren van verschillende natuurinclusieve maatregelen kan worden gevonden 

in Almere. Een van de gebouwen van Hogeschool Aeres combineert de toepassing van nestkasten, voor zowel 

vogelsoorten en insectensoorten zoals vlinders, met een groene gevel. Op deze gevel bevinden zich ook 

inheemse plantensoorten insectkasten (zie Figuur 7 en Figuur 8). De planten groeien niet vanuit de grond maar 

vanuit steenwolsubstraat dat wordt gebruikt als zowel een voedingsbodem als wateropslag (22). De 

onderstaande foto’s laat deze groene, natuurinclusieve gevel zien.  

 

 

 

  

Figuur 5: Vogelnestkast – Gierzwaluw (48) Figuur 6: Een nestkast verwerkt in een dak element onder een 

goot (49) 

Figuur 7: Groene gevel Aeres Hogeschool – Almere (22) 

Figuur 8: Close-up groene gevel aanwezigheid vogelnestkast 

Aeres Hogeschool – Almere (Eigen beeldmateriaal) 
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2.5.  INVLOEDEN OP NATUURINCLUSIEF BOUWEN  

 

Om het stappenplan voor natuurinclusief bouwen op te kunnen stellen moet het duidelijk zijn welke factoren 

invloed hebben op natuurinclusief bouwen. Bij deze factoren wordt er alleen uitgegaan van natuurinclusief 

bouwen voor de buitenste schil van een gebouw. De verschillende factoren worden in dit hoofdstuk besproken 

en worden vervolgens in het stappenplan meegenomen en daar opnieuw beschreven. Een groot deel van de 

informatie uit dit hoofdstuk komt voort uit gesprekken die zijn gevoerd met gemeenten, architecten en anderen 

met expertises rondom natuurinclusief bouwen.  

 

2.5.1.  BIODIVERSITEIT 

 

Een van de eerste en meest voornamelijkste invloeden op natuurinclusief bouwen zijn de aanwezige flora en 

fauna in de omgeving van de natuurinclusieve maatregel. De manier waarop een natuurinclusieve maatregel 

wordt uitgekozen en uiteindelijk toegepast is compleet afhankelijk van wat voor soorten biodiversiteit al 

aanwezig zijn. 

Naast het weten welke soorten aanwezig zijn, is het ook belangrijk om duidelijk te hebben welke soorten 

gewenst zijn om aan te trekken. Het implementeren van natuurinclusieve maatregelen dient namelijk niet alleen 

voor het beschermen en onderhouden van de biodiversiteit, maar ook voor het herstel van de biodiversiteit.  

Op basis van welke biodiversiteitsoorten aanwezig zijn en welke gewenst zijn om aan te trekken kan worden 

vastgesteld welke soorten vegetatie of maatregelen moeten worden toegepast om dit te doen. Voor gemeentes 

of ontwikkelaars is het planten van inheemse plantensoorten overigens bijna altijd een goed startpunt voor 

geschikte vegetatie.  

 

2.5.2.  GEBOUWCOMPONENTEN 

 

Het volgende onderdeel dat invloed uitoefent op natuurinclusief bouwen zijn de aanwezige 

gebouwcomponenten van het gebouw in kwestie. Alle gebouwen hebben bijvoorbeeld gevels en een dak maar 

afhankelijk van hoe deze gevels en daken in elkaar zitten zijn niet alle maatregelen mogelijk.  

Een gevel biedt de mogelijkheid voor maatregelen als een groene gevel of een geveltuin, maar deze gevel moet 

wel de juiste draagkracht hebben passend bij de uitvoering van de gewenste maatregel. Ook zijn de 

mogelijkheden van het inmetselen van vogel neststenen of insectenstenen interessant voor gevel, maar hoe een 

gevelpakket is opgebouwd is van invloed op deze gestelde maatregel. Denk aan houten gevelbekleding; het 

inmetselen van nestkasten valt af maar het opent de mogelijkheid voor een getimmerde nestkast. Er moet ook 

bijvoorbeeld rekening worden gehouden met dat insecten niet tussen het isolatiemateriaal moeten kunnen 

kruipen wanneer insectenstenen worden ingemetseld in een gevel. Maar er moet bijvoorbeeld ook rekening 

worden gehouden met dat de meeste vogelsoorten een aanvliegroute nodig hebben voor hun neststenen of 

nestkasten en moet er hier ruimte voor zijn.  

De aanwezigheid van spouwmuren kunnen ook invloed hebben bij het uitkiezen van fysieke natuurinclusieve 

maatregelen. Spouwmuren kunnen als een goede verblijfplaats dienen voor vleermuizen bijvoorbeeld. 
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Afhankelijk van de opbouw van de spouwmuur kan een spouwmuur dus geschikt zijn om openingen in te maken 

zodat hier vleermuizen in kunnen vliegen. Hier moet er bijvoorbeeld ook rekening worden gehouden met 

isolatie, dit geld overigens alleen voor nieuwbouw.  

Wat voor soort dak zich bevindt op een gebouw heeft ook invloed op natuurinclusief bouwen. Voor verschillende 

soorten natuurinclusieve daken (e.g. groen dak, bruin dak, water dak) zijn verschillende soorten draagkrachten 

nodig. Ook kan een dak plat of schuin zijn en kan de oriëntatie van een dak invloed hebben op welke 

natuurinclusieve maatregelen mogelijk zijn en niet.  

Welke gebouwcomponenten allemaal effect hebben op natuurinclusief bouwen is een lange lijst, het is lastig 

om deze lijst concreet vast te stellen omdat de invloed die gebouwcomponenten kunnen uitoefenen op 

natuurinclusief bouwen erg afhankelijk is van de totale situatie van het gebouw.  

2.5.3.  ZON ORIËNTATIE  

 

Een ander onderwerp wat hevig meespeelt als het aankomt op natuurinclusief bouwen is de zon oriëntatie van 

het gebouw. Dit is omdat veel biodiversiteitssoorten hevig afhangen van de hoeveelheid beschikbare zon in een 

omgeving. Daarnaast zijn er verschillende natuurinclusieve maatregelen die beter in de zon kunnen worden 

geplaatst dan andere.  

Zo zijn insectenstenen vaak geschikt om op wat meer zuidelijk gelegen gevels te plaatsen omdat veel insecten 

profijt hebben aan een hoge zon intensiteit. Vogel nestkasten of neststenen zijn in tegendeel meestal niet erg 

geschikt om zuidelijk geplaatst te worden en komen vaker voor op de noordoostelijke gevels van gebouwen 

zodat er niet te veel direct zonlicht is. Dit hangt natuurlijk ook weer af om welke vogelsoort het precies gaat 

zoals aangegeven in 2.5.1.  

Ook heeft de zon oriëntatie invloed op welke soorten vegetatie worden toegepast als het aankomt op 

maatregelen als groene gevels of groene daken.  

 

2.5.4.  GEMEENTELIJKE INVLOEDEN 

 

Vanuit de gemeente kan er ook invloed worden uitgeoefend als het aankomt op natuurinclusief bouwen en 

natuurinclusieve maatregelen. De meeste kleinere gemeentes in Nederland hebben geen huidig beleid of 

systemen rondom natuurinclusief bouwen omdat het nog een relatief nieuw concept is bij die gemeentes. In 

deze gevallen zal deze invloed dan ook minimaal zijn als het aankomt op het toepassen van natuurinclusieve 

maatregelen behalve dat er eventueel enige aanvragen voor vergunningen moeten worden gedaan afhankelijk 

van het bouwproject, de bouwactiviteiten en de gewenste natuurinclusieve maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld 

voorkomen bij een renovatieproject.  

Zoals eerder genoemd in hoofdstuk 2.4.1 zijn er grotere gemeentes die al wel mee bezig zijn met de 

implementatie van natuurinclusief bouwen zoals Gemeente Tilburg, Den Haag en Breda. Doordat deze 

gemeentes wel bepaalde systemen hebben rondom natuurinclusief bouwen kunnen deze gemeentes wel enige 

invloed beoefenen als het aankomt op het uitkiezen van fysieke natuurinclusieve maatregelen. In het systeem 

van gemeente Breda is de ontwikkelaar of projectondernemer behoorlijk vrij bij de toepassing van 

natuurinclusieve maatregelen, maar bij de puntensystemen bij gemeente Tilburg en Den Haag kan het zijn dat 

er vanuit de gemeente wordt gezegd welke maatregelen moeten worden toegepast en ook in welke mate dat 
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moet. Er zijn nog meer gemeentes in Nederland die dit puntensysteem hanteren en hierom wordt het ook 

meegenomen in dit rapport als een aparte invloed op natuurinclusief bouwen. Deze invloed zal dus niet in elke 

gemeente van pas komen of hetzelfde zijn, maar wel is het belangrijk om bewust te zijn dat sommige gemeentes 

al wel systemen of regels hebben voor natuurinclusief bouwen.  
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3. METHODES 

 

3.1.  ACTIVITEITEN 

 

Om te komen tot de eindresultaten zijn er verschillende activiteiten ondernomen. Dit hoofdstuk beschrijft de 

verschillende activiteiten.  

3.1.1.  LITERATUURSTUDIE  

 

Tijdens het gehele project heeft er een literatuurstudie plaatsgevonden. De literatuurstudie was de 

hoofdactiviteit in de eerste paar fases van het project. Tijdens deze fases was het nodig om in te lezen als het 

aankomt op natuurinclusief. De literatuurstudie heeft ook geholpen met het verloop van de gesprekken met 

experts omdat waar informatie miste in de literatuur, kon over worden gesproken met experts. De 

literatuurstudie vond ook plaats later in het project om de informatie gekregen vanuit gesprekken te toetsen.  

 

3.1.2.  GESPREKKEN & BRAINSTORMSESSIE  

 

Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met experts rondom natuurinclusief bouwen tijdens het 

project, de lijst met gesproken mensen staat aangegeven in  

Tabel 1. De volgende paragrafen beschrijft in korte lijnen wat er is besproken tijdens deze gesprekken om te 

verduidelijken hoe er tot de resultaten van hoofdstuk 0 is gekomen.  

Gesprek met Studio Marco Vermeulen 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met een architect (bij studio Marco Vermeulen) die momenteel bezig zijn 

met het ontwerpen van een natuurinclusieve maatregel in de vorm van nestkasten. Op deze manier is er 

onderzocht hoe het creëren van een natuurinclusieve maatregel in werking gaat, dit heeft bijvoorbeeld geholpen 

bij het uitzoeken welke invloeden er allemaal effect hebben op natuurinclusief bouwen. Deze input heeft 

vervolgens geholpen met het opstellen van het stappenplan (zie hoofdstuk 2.5 & hoofdstuk 4.3).  

Gesprek penvoerder project Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling 

Aan het begin van het onderzoek is er ook een gesprek geweest met de penvoerder van het project 

Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling. Dit gesprek was ter voorbereiding van de interne aftrap van het project. 

Ook gaf dit gesprek de mogelijkheid om voor de eerste keer oriënteren over de definitie van natuurinclusief en 

heeft de penvoerder actief mee gedacht hierover. De bevindingen van dit gesprek zijn vervolgens gebruikt als 

voorbereiding van de brainstormsessie en heeft dus bijgedragen aan het opstellen van de definitie van 

natuurinclusieve gebiedsontwikkeling (zie hoofdstuk 2.2).  

Brainstormsessie interne aftrap project Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling 

Zoals genoemd in hoofdstuk 2.2 bestond er nog geen definitie voor natuurinclusieve gebiedsontwikkeling. Om 

hier een definitie voor op te stellen heeft er tijdens de interne aftrap van het project Natuurinclusieve 
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Gebiedsontwikkeling een brainstormsessie plaatsgevonden in samenwerking met alle onderzoekers en 

medewerkers in het project. In deze brainstormsessie heeft elke deelnemer input gegeven over wat zij denken 

wat natuurinclusieve gebiedsontwikkeling is. Al deze input is verzameld en op deze manier is er tot de definities 

uit hoofdstuk 2.2 gekomen.  

Gesprekken met gemeentes 

Ook hebben er gesprekken plaatsgevonden met gemeentes (zie 

Tabel 1) op het gebied van natuurinclusief bouwen. Tijdens deze gesprekken ging het voornamelijk over hoever 

verschillende gemeentes zijn met de implementatie van natuurinclusief bouwen maar ook zijn deze 

mogelijkheden gebruikt om de meningen rondom natuurinclusief te peilen. Doormiddel van deze gesprekken is 

er een beter inzicht hoe beleid rondom natuurinclusief bouwen werkt gecreëerd.  Ook hebben deze gesprekken 

geholpen bij uitvinden wat er nog verbeterd kan worden in de eerste paar initiatieven van de implementaties 

van natuurinclusief bij gemeentes zoals het puntensysteem van gemeente Tilburg en Den Haag en het 

Groenkompas van gemeente Breda, deze bevindingen kunnen worden teruggevonden in hoofdstuk 4.1.  

Gesprekken kick-off project Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling 

Ook hebben er gesprekken plaatsgevonden tijdens de officiële kick-off van het project Natuurinclusieve 

Gebiedsontwikkeling.  Deze kick-off heeft plaatsgevonden bij Aeres Hogeschool in Almere op het Floriade terrein 

(zie Figuur 9). Ook heeft de projectondernemer de mogelijkheid gehad om het Floriade terrein te betreden en 

hier meer informatie op kunnen doen rondom natuurinclusief, duurzaam en circulair bouwen. Ook zijn hier 

verschillende contacten gelegd wat erg van pas komt voor tijdens het onderzoek. Inhoudelijk heeft deze 

gebeurtenis niet per se geholpen omdat de aanwezigheid van natuurinclusief op de Floriade nog erg tegenviel. 

Figuur 9: Officiële Kick-off Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling (bron: LinkedIn) 
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Gesprek ecologen 

Er hebben ook gesprekken plaatsgevonden met 2 ecologen. Dit gaf de mogelijkheid om een van de eerdere 

versies van het stappenplan voor te leggen aan een ecoloog en er input over te krijgen vanuit een ecologisch 

perspectief. Ook hebben de ecologen hun mening kunnen geven over wat zij denken dat er nodig is om 

natuurinclusief bouwen beter te kunnen implementeren in de huidige gebiedsontwikkelingsystemen. Ook deze 

bevindingen kunnen worden teruggevonden in het hoofdstuk 4.1.  

Gesprekken & samenwerking bouwkunde studenten 

Door het project heen hebben er verschillende gesprekken en samenwerkingsmomenten plaatsgevonden met 

twee bouwkunde studenten. Deze studenten werken ook aan een onderzoek rondom natuurinclusief bouwen 

en hierdoor kon er een goede samenwerking voor plaatsvinden. Voor dit onderzoek miste er namelijk nog erg 

veel informatie rondom de bouwkundige termen en achtergrond, en tijdens de opzetting van het stappenplan 

hebben zij hier veel bruikbare input kunnen geven. Een groot deel van de informatie in hoofdstuk 2.5.2 komt 

voort uit deze gesprekken en samenwerking en hierdoor hebben deze gesprekken ook geholpen met het 

opstellen van het stappenplan (zie Stap 2. Gebouwcomponenten). 

Tabel 1: Gesprekspartners onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gesprekspartners: 

- Gemeente Vijfheerenlanden 

- Gemeente Tilburg 

- Gemeente Breda (stadsecoloog) 

- Studio Marco Vermeulen 

- Ecoloog Marko Sinke 

- Bouwkunde studenten 

- Penvoerder Project Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling Gideon Spanjar 

- Aanwezigen interne aftrap Project Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling 

- Aanwezigen Kick-Off Project Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling 
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3.1.3.  VELDBEZOEK & TOETSING CONCEPT STAPPENPLAN 

 

Nog een activiteit die heeft plaatsgevonden om tot het einddoel te komen in dit onderzoek is het veldbezoek. 

Met de bevonden informatie uit de gesprekken de literatuurstudie is er een eerste versie van het stappenplan 

opgesteld. Naast dit stappenplan is er ook een overzicht opgesteld van alle meegenomen fysieke 

natuurinclusieve maatregelen. Om het stappenplan verder uit te breiden is het nodig deze uit te testen. Door 

het stappenplan uit te testen is het mogelijk om extra stappen toe te voegen maar bijvoorbeeld ook bestaande 

stappen aan te passen of te verwijderen.  

Het uittesten van het stappenplan is gedaan op een CBCI unit die zich bevindt bij Avans Hogeschool in Den Bosch 

(zie Figuur 10). Dit is een klein gebouw waar verschillende biobased materialen op zijn toegepast. Hier is er 

ruimte aanwezig om een fysieke natuurinclusieve maatregel(en) toe te passen. Zoals eerder uitgelegd wordt het 

stappenplan opgesteld om ontwikkelaars en bouwers te helpen bij het uitkiezen van geschikte natuurinclusieve 

maatregelen door hen te begeleiden in het proces van alle factoren die invloed hebben op natuurinclusief 

bouwen. Het is belangrijk om aan te geven dat dit stappenplan niet zozeer is doorlopen op een manier dat er 

per stap resultaten werden gegenereerd, maar dit stappenplan is doorlopen om te zien of er nog stappen, 

invloeden of belangrijke punten missen bij het uitkiezen van een fysieke natuurinclusieve maatregel. Wat is er 

over het hoofd gezien bij het opstellen van het eerste concept van het stappenplan? 

De eerste stap van het stappenplan is het uitvoeren van een ecologisch onderzoek. Voor dit ecologische 

onderzoek heeft er een veldbezoek plaatsgevonden. Dit is nodig om te onderzoeken welke flora en fauna 

soorten aanwezig zijn. Tijdens dit veldbezoek werd al meteen duidelijk dat het concept stappenplan niet 

uitgebreid genoeg was omdat er geen stap beschreef dat er ook moet worden gekeken naar de mogelijkheden 

van de biodiversiteit in de omgeving (en niet alleen naar de aanwezige biodiversiteit).  

Na het veldbezoek is het vervolg van het uittesten van het stappenplan gedaan doormiddel van het simpelweg 

theoretisch doorlopen. Zo is er tijdens de gesprekken met de gemeente Vijfheerenlanden en gesprek met een 

ecoloog het stappenplan voorgelegd en is deze theoretisch doorlopen en overlegd wat er volgens hen nog miste 

in de stappen. Deze bevindingen zijn te vinden in hoofdstuk 4.2.  

Het is uiteindelijk de bedoeling dat er daadwerkelijk een fysieke natuurinclusieve maatregel wordt toegepast op 

de CBCI unit in Den Bosch. Om dit te bereiken wordt de eindversie van het stappenplan doorlopen. Hieruit komt 

een advies over welke fysieke natuurinclusieve maatregel(en) geschikt zijn voor de CBCI unit. Het is gepland om 

dit in de 21e week van het project te doorlopen zodat er een advies voor de soort en toepassing van de fysieke 

natuurinclusieve maatregel(en) hieruit resulteert en deze in de nabije toekomst door het CoE BBE kan worden 

toegepast.  

 

  

Figuur 10: CBCI unit bij Avans Hogeschool in Den Bosch (eigen beeldmateriaal) 
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4. RESULTATEN 

 

Een deel van de resultaten die zijn opgestoken uit de literatuurstudie en de gesprekken zijn al besproken in een 

eerder hoofdstuk (zie hoofdstuk 2). Er is voor gekozen om een deel van deze bevindingen in een eerder 

hoofdstuk te plaatsen omdat deze informatie benodigd is voor de uitgevoerde activiteiten uit hoofdstuk 3.1.  

 

4.1.  RESULTATEN GESPREKKEN ALGEMEEN 

 

Tijdens het onderzoek hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden. In hoofdstuk 3.1.2 staat aangegeven 

met welke partijen er gesprekken zijn gevoerd. Dit hoofdstuk gaat in op verschillende punten die zijn gemaakt 

tijdens deze gesprekken. Deze punten gaan bijvoorbeeld over dingen die anders kunnen worden gedaan bij 

gemeenten om de huidige systemen natuurinclusief bouwen te verbeteren (zoals bijvoorbeeld het 

puntensysteem wat verschillende gemeenten gebruiken).  

Informatie die is opgedaan uit gesprekken met betrekking tot het stappenplan zijn in een apart deel hoofdstuk 

meegenomen (zie hoofdstuk 4.2).  

 

4.1.1.  OPSTAPELING AMBITIES BIJ GEMEENTEN  

 

Zowel gemeente Vijfheerenlanden als gemeente Tilburg geven aan dat de gemeente voor erg veel verschillende 

ambities staat (16) (23). Zoals eerder vernoemd zijn er verschillende plannen als het aankomt op natuurinclusief 

bouwen, maar ook klimaatadaptatie, energietransitie en de (woning)bouw. Het lastige van dit soort ambities is 

dat ze soms tegenstrijdig kunnen zijn. Het toepassen van fysieke natuurinclusieve maatregelen draagt bij aan de 

biodiversiteit maar deze maatregelen hoeven niet per se duurzaam te zijn. Nestkasten of neststenen zijn niet 

altijd van duurzame materialen gemaakt bijvoorbeeld.  

Gemeente Tilburg geeft aan dat zij al bezig zijn met het zoeken naar oplossingen waardoor natuurinclusief 

bouwen, klimaatadaptatie, circulair of duurzame bouw en de energietransitie allemaal kunnen worden 

gekoppeld (16). Voor andere gemeenten is het dus eventueel ook interessant om te kijken op welke punten 

natuurinclusief bouwen, klimaat adaptatie, circulair bouwen en de energietransitie geïntegreerd met elkaar 

kunnen worden zodat deze ambities elkaar niet overlappen of tegenstrijden.  

 

4.1.2.  KOPPELING BIOBASED MATERIALEN & NATUURINCLUSIEF BOUWEN  

 

Zoals de vorige paragraaf aangaf is de opstapeling van verschillende ambities rondom natuur en klimaat een 

uitdaging voor verschillende gemeenten in Nederland. Uit gesprekken met collega’s bij het CoE BBE bleek dat 

hier ook al actief over wordt nagedacht bij verschillende partijen. Zij gaven aan dat de koppeling tussen biobased 

materialen en natuurinclusief bouwen interessant is. Een koppeling tussen natuurinclusief bouwen en 

klimaatadaptatie is bijvoorbeeld wat makkelijker te maken doormiddel van bijvoorbeeld hittestress. Het 
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reduceren van hittestress kan natuurinclusief bouwen aan bijdragen doormiddel van het toepassen van groene 

gevels (24) en hittestress is een probleem gerelateerd aan klimaatadaptatie (25).  

Het koppelen van natuurinclusief bouwen en circulair of duurzaam bouwen is wat lastiger. Zoals het nu is zijn 

fysieke natuurinclusieve maatregelen niet vanzelfsprekend ook circulair of duurzaam. Om deze reden is het 

interessant om onderzoek te doen naar biobased materialen die gebruikt zouden kunnen worden in fysieke 

natuurinclusieve maatregelen.  

 

4.1.3.  KRITIEK HUIDIGE NATUURINCLUSIEF BOUWEN SYSTEMEN  

 

Hoofdstuk 2.4.1 beschreef hoe natuurinclusief bouwen al wordt geïmplementeerd bij verschillende gemeenten. 

Het gebruik van puntensystemen is de meest voorkomende vorm van de implementatie van natuurinclusief 

bouwen bij gemeenten. Deze puntensystemen zijn opgesteld om prestatie-eisen te kunnen stellen aan 

bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten (26). Ondanks dat de puntensystemen op maat worden gemaakt per 

gemeente komen er vanuit de gesprekken verschillende kritiek punten voort.  

De basislijn van de puntensystemen is dat deze uitgaan van een lijst met groen- en natuurinclusieve maatregelen 

waarbij elke maatregel en bepaald aantal punten waard is. Om te bepalen hoeveel van deze maatregelen 

genomen moeten worden bij een bouwproject wordt er per project een puntenscore berekent. De score is 

afhankelijk van de omvang en ligging van het bouwproject (27). Vervolgens is het de bedoeling dat de 

ontwikkelaar of aannemer de juiste hoeveelheid aan maatregelen implementeert in het bouwproject om de 

puntenscore te halen.  

Ondanks dat dit een goed begin is van de implementatie van natuurinclusief bouwen geven deze systemen veel 

ruimte voor tekortkomingen als het gaat om de biodiversiteit volgens ecoloog Marko Sinke (28). De 

puntensystemen stimuleren namelijk het toepassen van natuurinclusieve maatregelen om een bepaalde 

puntenscore te halen maar stimuleren de aannemer of ontwikkelaar niet om inhoudelijk naar de biodiversiteit 

te kijken in de omgeving van het project. Om de biodiversiteit ook daadwerkelijk te kunnen bevorderen kan niet 

alleen blijven bij het plaatsen van een aantal nestkasten en bijvoorbeeld een groen dak. Zo moet er gekeken 

worden naar de specifieke behoeftes van de specifieke biodiversiteitssoorten in de omgeving en die gewenst 

zijn om aan te trekken. Daarnaast moet er ook een leefomgeving worden gecreëerd voor de biodiversiteit om 

deze op lange termijn te kunnen ondersteunen (28). Het plaatsen van een aantal nestkasten of een groen gevel 

om een puntenscore te halen is hier een begin bij, maar er is meer nodig dan dat.  

Een aansluitend probleem hierop is dat het puntensysteem zorgt voor te veel generalisering en regels (28). 

Biodiversiteit meenemen in bouwproject is een activiteit die eenmaal maatwerk vereist. De huidige 

puntensystemen geven de optie voor maatwerk, maar verplichten dit niet. Alle puntensystemen komen met een 

bijpassende lijst aan maatregelen, deze maatregelen zijn voor zowel op gebouw als voor in de omgeving. Dit is 

een goed begin om ontwikkelaars op het juiste pad te brengen, maar stimuleert ze niet om creatief te kijken 

naar de mogelijkheden van bijvoorbeeld gaten en kieren in een gebouw. Dat is namelijk een vorm van 

natuurinclusief bouwen die juist erg goedkoop kan worden toegepast omdat er geen nieuwe componenten voor 

hoeven worden gebouwd (in ieder geval niet op grote schaal zoals bij een groen dak bijvoorbeeld) (28). Doordat 

er dus wordt uitgegaan van een vaste lijst aan maatregelen ontstaat er een tekort aan flexibiliteit die 

natuurinclusief bouwen juist vereist. 

Gemeente Breda heeft om deze redenen dan ook niet gekozen voor het invoeren van een puntensysteem voor 

natuurinclusief bouwen zoals eerder vernoemd in hoofdstuk 2.4.1. Bij gemeente Breda zijn ze ook van mening 

dat de puntensystemen te erg begonnen te lijken op een afvinklijst en dat deze te gestandaardiseerd zijn. Het 
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Groenkompas van Breda maakt dan ook geen gebruik van een vaste lijst aan natuurinclusieve maatregelen. En 

zoals eerder vernoemd in hoofdstuk 2.4.1 formuleert de gemeente Breda natuurinclusief bouwen zo dat de 

ontwikkelaar niet het bouwproject moet aanpassen op de doelsoort, maar de ontwikkelaar in de uitvoering van 

het project verplicht is om iets te doen voor de doelsoort. Op deze manier wordt de ontwikkelaar indirect 

verplicht om onderzoek te doen naar de uitgekozen doelsoort(en) in de omgeving (doormiddel van 

samenwerking met een ecoloog).  

De samenwerking met vakmensen en deskundigen in het gebied van natuurinclusiviteit, biodiversiteit of 

ecologie is ook iets wat ecoloog Marko Sinke aanmoedigt. Er is nog een gebrek aan deze groep mensen bij veel 

gemeenten terwijl zij een grote aanwinst zouden kunnen zijn voor bouwprojecten waarin natuurinclusiviteit in 

wordt verwerkt. Ook blijkt uit het gesprek dat er ook een gebrek is aan vertrouwen in de expertise van 

vakmensen en deskundigen in het gebied van natuurinclusiviteit, biodiversiteit en ecologie (28). Dit kan 

eventueel ook de reden zijn voor het gebrek van deze groep bij veel gemeenten. De resultaten van 

natuurinclusiviteit in een bouwproject hebben eenmaal wat tijd nodig om op te treden.  

Een toename van het vertrouwen en samenwerking met deskundigen op het gebied van natuurinclusiviteit, 

biodiversiteit of ecologie in combinatie met een systeem als het Groenkompas van Breda waarin er 

doelsoortmatig wordt gewerkt zijn punten waarmee de huidige natuurinclusiviteit systemen erg aan zou kunnen 

profiteren.  

 

4.2.  RESULTATEN VELDBEZOEK & TOETSING CONCEPT STAPPENPLAN 

 

Tijdens het verloop van het onderzoek is er een concept stappenplan opgesteld. Dit was een ruwe versie van het 

stappenplan die is opgesteld met informatie uit alleen de literatuurstudie. In de volgende paragrafen wordt er 

besproken hoe de eindversie van het stappenplan tot stand is gekomen vanuit het veldbezoek en de toetsing 

hiervan. Er wordt beschreven welke stappen zijn veranderd en toegevoegd als resultaat van die activiteiten.  

 

4.2.1.  GEWIJZIGDE STAPPEN 

 

In de concept versie van het stappenplan begon het stappenplan met het uitvoeren van een ecologisch 

onderzoek. Om het concept stappenplan theoretisch door te lopen heeft er een veldbezoek plaatsgenomen. 

Tijdens dit veldbezoek werd duidelijk dat doormiddel van samenwerking met een ecoloog de aanwezige soorten 

in de omgeving vastgesteld kunnen worden. Hieruit werd duidelijk dat het belangrijk is om niet alleen te kijken 

naar de huidige aanwezige soorten, maar dat er ook moet worden onderzocht welke soorten er gewenst zijn om 

aan te trekken in de toekomst. Om deze reden is er een extra deelstap toegevoegd aan het stappenplan waarbij 

er wordt gekeken naar de potentie en mogelijkheden van de biodiversiteit in de omgeving van het project (zie 

Stap 1.2. Potentie en mogelijkheden onderzoek).  

Voor Stap 2. Gebouwcomponenten is er samengewerkt met bouwkunde studenten. Dit is gedaan omdat kennis 

rondom de bouwkundige termen miste tijdens het onderzoek. Hiervoor is het overzicht met natuurinclusieve 

maatregelen (zie Bijlage I) door hen ingevuld onder het kopje “Waar plaatsen?”. Deze informatie is vervolgens 

samengevat en verwerkt in het stappenplan in Stap 2. Gebouwcomponenten.  

Ook zijn er aanpassingen gemaakt aan de derde stap van het stappenplan. In de concept versie werd de zon 

oriëntatie geformuleerd met termen als ‘veel’ en ‘weinig’ zon. Vanuit een feedback gesprek met twee 
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bouwkundigen en de bouwkunde studenten werd de zon oriëntatie veranderd naar windrichting termen zoals 

zuidoost en noordoosten (zie Stap 3: Zon oriëntatie).  

Eén van de laatste stappen in het concept stappenplan was een vergunning check. Deze werd toegevoegd met 

het idee dat het toepassen van nieuwe natuurinclusieve componenten aan een bestaand gebouw (renovatie 

bouw) het aanvragen van een vergunning benodigd was. Uit gesprekken met gemeente Vijfheerenlanden en 

gemeente Breda bleek dat er vrij weinig regels en beleid zijn rondom natuurinclusieve maatregelen. En vanuit 

de informatie van gemeente Tilburg was het logischer om die stap te veranderen naar de gemeentelijke 

invloeden (zie Stap 5: Gemeentelijke invloeden) omdat er verschillende gemeenten zijn die al wel systemen 

hebben rondom natuurinclusief bouwen zoals de puntensystemen en het Groenkompas (20) (27) en het niet 

zozeer ging om vergunningen.  

Vanuit de gesprekken met de ecologen zijn er op het einde van het stappenplan nog extra stappen toegevoegd. 

Om het niet alleen te laten bij het plaatsen van natuurinclusieve maatregelen is het ook nodig om te zien of deze 

daadwerkelijk effectief zijn of niet. Het genereren van resultaten als het gaat om natuurinclusiviteit heeft tijd 

nodig en hierom is het nodig om actief te blijven monitoren tot minstens een jaar na het plaatsen van de 

maatregelen. Ook is het nodig dat het onderhoud van de maatregelen wordt bijgehouden omdat anders 

sommige maatregelen niet effectief genoeg kunnen functioneren (zie Stap 7: Monitoring & onderhoud) (28). 

Hierop aansluitend zijn evaluatiemomenten nodig om de informatie uit de monitoring te verwerken zodat er 

volgende stappen kunnen worden ondernomen op basis van deze informatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er 

te veel of weinig nestkasten zijn geplaatst of dat de opmaak van de vegetatiesoorten op een groen dak toch niet 

de gewenste doelsoorten aantrekken (zie Stap 8: Evaluatie & optimalisatie). 

Het volgende hoofdstuk bevat de volledige eindversie van het stappenplan (zie hoofdstuk 4.3). Het stappenplan 

is overigens geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatiebouw.  
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4.3.  STAPPENPLAN VOOR NATUURINCLUSIEF BOUWEN  

 

INLEIDING 

 

De hoeveelheid uitdagingen waar Nederland voor staat rondom gebiedsontwikkeling stapelen op. De overheid 

wil tot 2030 ruim 961.000 woningen door heel Nederland bouwen (1). Hiernaast is er nog ruimte nodig voor de 

energietransitie, willen we meer klimaatadaptatie en klimaatmitigatie, en het is ook nog de bedoeling dat we 

de Sustainable Development Goals van de VN behalen voor 2030 (2). Al deze uitdagingen vormen een 

toenemende druk op de huidige beschikbare grond en gaat ten koste van de natuur en biodiversiteit. In de 

gebouwde omgeving worden hier en daar al maatregelen genomen om stedelijke gebieden natuurinclusiever 

te maken en de biodiversiteit te versterken (3). Om deze toepassing te versnellen heeft dit onderzoek een 

stappenplan opgesteld voor natuurinclusief bouwen. 

Voor dit onderzoek is er uitgegaan van de volgende definitie van natuurinclusieve gebiedsontwikkeling: “een 

manier van ontwikkelen waarbij de biotische en abiotische factoren van de natuur worden gefaciliteerd, 

zodanig dat de biodiversiteit wordt vergroot en er meer ecosysteemdiensten integraal worden meegenomen in 

de gebiedsontwikkelingsplannen”.  

Tijdens dit onderzoek is er een focus gelegd op natuurinclusief bouwen specifiek. Hiervoor wordt 

natuurinclusief bouwen als het volgende gedefinieerd: “Het toepassen van maatregelen op of in een gebouw 

om de aanwezige biodiversiteit te beschermen en vergroten.” Hieruit is er het stappenplan ontwikkelt om 

fysieke natuurinclusieve maatregelen toe te passen op de huidige bouw. Denk hierbij aan het implementeren 

van de natuur in en op een gebouw. Het stappenplan begeleid projectondernemers, ontwikkelaars en bouwers 

bij het uitkiezen van fysieke natuurinclusieve maatregelen en neemt hen door de verschillende factoren die 

hierin een rol spelen. Hiermee wordt gehoopt het toepassen van fysieke natuurinclusieve maatregelen 

toegankelijker en aantrekkelijker te maken. Wel is het belangrijk aan te geven dat dit stappenplan dient als een 

leidraad en dat er wel nog moet worden nagedacht over de toepassingen en uitvoering van de maatregelen. Er 

wordt bijvoorbeeld aangegeven welke zon oriëntaties het meest geschikt zijn voor welke maatregelen maar dit 

kan per diersoort erg verschillen, houdt hier rekening mee. 

Ook is het belangrijk om er bewust van te zijn dat het houden bij alleen het toepassen van fysieke 

natuurinclusieve maatregelen (natuurinclusief bouwen) de omgeving niet per se natuurinclusiever en beter 

voor de biodiversiteit wordt. Het toepassen van natuurinclusieve maatregelen op gebouwen kunnen helpen 

met het ondersteunen, beschermen en bevorderen van de biodiversiteit maar dit werkt alleen als er ook een 

leefomgeving voor de biodiversiteit wordt gemaakt (28). Nestkasten en neststenen voor vogels en vleermuizen 

bieden bijvoorbeeld mooie onderkomens maar deze zullen niet langdurig gebruikt worden als er geen 

geschikte voedselbronnen aanwezig zijn in de omgeving. Houdt hier dus rekening mee.   

Naast het stappenplan is er ook een overzicht met alle fysieke natuurinclusieve maatregelen die zijn 

inbegrepen in dit stappenplan. Dit overzicht bevat een aantal belangrijke details, definities en informatie over 

de maatregelen (zie Bijlage I).   

Naast het stappenplan en het overzicht is er ook een onderzoeksrapport opgesteld. In dit onderzoeksrapport 

wordt er dieper ingegaan over waarom natuurinclusiviteit nodig is en hoe dit meer kan worden toegepast in de 

huidige gebiedsontwikkelingsystemen met betrekking op de bouw. Ook gaat het onderzoeksrapport in op de 

betrouwbaarheid van het stappenplan en hoe het stappenplan tot stand is gekomen.  
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STAP 1: VOORBEREIDING EN IDENTIFICATIE  

 

STAP 1.1. IDENTIFICATIE AANWEZIGE FLORA & FAUNA  

 

Voordat er kan worden besloten welke fysieke natuurinclusieve maatregelen passen bij een gebouw moet er 

duidelijk zijn welke flora & fauna aanwezig zijn in de omgeving van het gebouw. Hierbij is het interessant om te 

kijken in welke regio van Nederland het gebouw ligt. Dit kan bijvoorbeeld mee spelen bij de verschillen tussen 

een bruin & groen dak. Mocht een gebouw aan de kust in Nederland liggen, is er kans dat er meer 

vogelsoorten aanwezig zijn die kunnen broeden op een zanderige ondergrond, hiervoor is een bruin dak 

geschikter dan een groen dak. Hoe deze regionale flora en fauna informatie wordt verkregen wordt uitgelegd 

in de volgende sub stap.  

STAP 1.1.1. ECOLOGISCH ONDERZOEK  

 

Voor het identificeren van de aanwezige flora en fauna is het nodig dat er een ecologisch onderzoek wordt 

uitgevoerd. Met een ecologisch onderzoek worden de planten en dieren in een gebied in kaart gebracht. Als 

het gaat om een nieuw bouwproject is er een kans dat er al een ecologisch onderzoek is gedaan omdat het 

vanuit het kader van de Wet Natuurbescherming het vaak verplicht wordt door een overheid (provincie, 

omgevingsdienst of gemeente) om een flora-en fauna onderzoek uit te voeren voor eventuele vergunningen, 

ruimtelijke plannen en bouwactiviteiten. Mocht het een renovatie project zijn moet dit dus nog apart gedaan 

worden.  

Er bestaan verschillende ecologische advies- en onderzoeksbureaus waarbij zo een onderzoek kan worden 

aangevraagd. Het is belangrijk om aan te geven dat deze onderzoeken vaak een doorlooptijd hebben minstens 

1 jaar. Houdt hier dus rekening mee.  

Eenmaal dat het ecologische onderzoek is uitgevoerd en het duidelijk is welke flora & fauna aanwezig zijn kan 

er naar de volgende stap worden gegaan.  

 

STAP 1.2. POTENTIE EN MOGELIJKHEDEN ONDERZOEK  

 

In de vorige stap wordt gekeken naar de huidige aanwezige plant soorten en biodiversiteit in de omgeving van 

het gebouw. De tweede voorbereidende stap in het stappenplan gaat om het potentie en mogelijkheden 

onderzoek. Het is ook interessant om te kijken naar welke mogelijkheden er zijn als het aankomt op het 

aantrekken van nieuwe diersoorten. Dit wordt gedaan door een los onderzoek wat ook met behulp van een 

ecoloog kan worden uitgevoerd.  
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STAP 2. GEBOUWCOMPONENTEN 

 

In deze stap wordt er gekeken naar de componenten van de buitenkant van het gebouw. Fysieke 

natuurinclusieve maatregelen kunnen op verschillen plekken op een gebouw worden geplaatst, bijvoorbeeld 

op een gevel, onder dakpannen of boven op het dak. Deze stap neemt de projectondernemer mee door het 

proces van welke natuurinclusieve maatregelen kunnen passen op welke bouwcomponenten. 

Het is uiteraard mogelijk om verschillende aanwezige bouwcomponenten te hebben waar fysieke 

natuurinclusieve maatregelen op kunnen worden toegepast.  

Tijdens deze stap wordt er gekeken vanuit de benodigde gebouwcomponenten voor de fysieke 

natuurinclusieve maatregelen. Hieronder worden deze maatregelen aangegeven samen met de belangrijke 

gebouwcomponenten en wordt er aangegeven welke factoren er rekening mee moet worden gehouden 

gerelateerd aan de gebouwcomponenten. De projectondernemer kan hier per maatregel aanvinken welke 

factoren het gebouw wel en niet aan voldoet en hieruit alvast een vroege selectie van natuurinclusieve 

maatregelen halen.  

• Vogelneststenen: 
▪ Nodig: 

o Gevel 
• Metselwerk: vogelstenen kunnen tussen metselwerk worden geplaatst 
• Andere gevelafwerkingen: sommige neststenen kunnen tussen andere 

gevelafwerkingen worden geplaatst 
▪ Rekening houden met: 

o Oriëntatie aanvliegroute: verschillend per vogelsoort moet er rekening worden 

gehouden met de benodigde aanvliegroute voor de vogelsoort en moet de neststeen op 

een bepaalde hoogte worden geplaatst. 
o Niet geschikt voor boven openslaande ramen 
o Zon oriëntatie: zie stap 3 

• Groene gevel:  
▪ Nodig: 

o Gevel 
• Gevel moet gewicht van desbetreffende vegetatie kunnen dragen 

▪ Rekening houden met: 
o Zon oriëntatie: zie stap 3 

• Insectenstenen- en hotels: 
▪ Nodig: 

o Gevel 
• Metselwerk: insectenstenen of insectenhotels kunnen tussen metselwerk 

worden geplaatst 
• Andere gevelafwerkingen: sommige insectenstenen of insectenhotels kunnen 

tussen andere gevelafwerkingen worden geplaatst 
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o Plat of schuin dak: afhankelijk van de insectsteen of hotel kunnen deze ook worden 

toegepast op een plat of schuin dak 
▪ Rekening houden met:  

o Wanneer insectenstenen of insectenhotels in de gevelafwerkingen worden geplaatst 

moet er rekening worden gehouden dat de insecten niet in de spouw of isolatie terecht 

kunnen komen 
o Zon oriëntatie: zie stap 3 

• Groen dak: 
▪ Nodig: 

o Plat dak 
o Schuin dak 

• Alleen mogelijk voor een extensief groen dak 
• Alleen met een maximale helling van 0 tot 45 graden 

▪ Rekening houden met: 
o Dakafwerking 
o Dak moet gewicht van constructie en groen dak componenten kunnen dragen 
o Zon oriëntatie: zie stap 3 

• Bruin dak:  
▪ Nodig: 

o Plat dak 
▪ Rekening houden met: 

o Dak afwerking 
o Dak moet gewicht van constructie en bruin dak componenten kunnen dragen 
o Zon oriëntatie: zie stap 3 

• Water dak: 
▪ Nodig: 

o Plat dak 
▪ Rekening houden met: 

o Dak afwerking 
o Dak moet gewicht van constructie en water dak componenten kunnen dragen 
o Zon oriëntatie: zie stap 3 

• Gevel tuin: 
▪ Nodig:  

o Gevel 
• Er moet ruimte zijn aan de onderkant van de gevel om een stuk aarde te 

plaatsen waar de planten uit kunnen groeien 
▪ Rekening houden met: 

o Zon oriëntatie: zie stap 3 
• Vleermuiskasten en/of openingen maken in bestaande (of nieuwe) spouwmuur (goed om te combineren 

met elkaar): 
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▪ Nodig: 
o Spouwmuur  

• Alleen mogelijk bij spouwmuren die niet geïsoleerd dienen te worden zoals 

muren in schoorstenen, dakopstanden, trappenhuizen of garages 
• Er kan eventueel gebruik worden gemaakt van vaste en/of diervriendelijke 

isolatie zoals bijvoorbeeld kurk 
▪ Nodig in geval van alleen vleermuiskasten: 

o Gevel 
▪ Rekening houden met: 

o Oriëntatie aanvliegroute: verschillend per vleermuissoort moet er rekening worden 

gehouden met de benodigde aanvliegroute voor de vleermuissoort en moet de 

vleermuiskast op een bepaalde hoogte worden geplaatst. 
o Niet geschikt voor boven openslaande ramen 
o Zon oriëntatie: zie stap 3 

• Maak gebruik van de mogelijkheden van gaten, kieren en ruimtes 
▪ Nodig: 

o Overige gaten en kieren 
• Veel soorten hebben al genoeg als het aankomt op gaten en kieren in 

gebouwen. Denk hierbij aan kieren onder een kantpan op het dak of gebruik 

maken van de ruimte onder een goot.  
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STAP 3: ZON ORIËNTATIE 

 

Vanuit de vorige stap is het duidelijk geworden welke plekken op het gebouw mogelijk zijn om een 

natuurinclusieve maatregel op toe te passen.  

Sommige natuurinclusieve maatregelen vereisen de aanwezigheid van zon en sommige niet. Deze stap gaat in 

op de gepaste zon oriëntatie bij elke fysieke natuurinclusieve maatregel.  

• Vogelneststenen: 
▪ Gevel zon oriëntatie: 

o Noordoosten 
o Zuidoosten 

• Groene gevel: 
▪ Gevel zon oriëntatie: 

o Mogelijk met alle zon oriëntaties  
o Geschikte gevel beplanting kan afhankelijk zijn van zon oriëntatie 

• Insectenstenen- en hotels: 
▪ Gevel zon oriëntatie: 

o Afhankelijk van welke insectensoort maar in het algemeen zijn zuid gelegen gevels 

geschikt voor veel soorten 
• Groen dak: 

▪ Dak zon oriëntatie: 
o Mogelijk met alle zon oriëntaties 
o Geschikt dak beplanting kan afhankelijk zijn van zon oriëntatie 

• Bruin dak:  
▪ Dak zon oriëntatie: 

o Mogelijk met alle zon oriëntaties 
o Geschikt dak beplanting kan afhankelijk zijn van zon oriëntatie 

• Water dak: 
▪ Dak zon oriëntatie: 

o Mogelijk met alle zon oriëntaties 
o Geschikt dak beplanting kan afhankelijk zijn van zon oriëntatie 

• Gevel tuin: 
▪ Gevel zon oriëntatie: 

o Mogelijk met alle zon oriëntaties 
o Geschikt gevel beplanting kan afhankelijk zijn van zon oriëntatie 

• Vleermuiskasten: 
▪ Gevel zon oriëntatie: 

o Zuidoost 
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o Zuid 
o Zuidwest  

▪ Bij plaatsen van meerdere kasten kunnen er ook kasten worden geplaatst op andere zon 

oriëntaties 
• Maak gebruik van de mogelijkheden van gaten, kieren en ruimtes 

▪ Zon oriëntatie kan hier afwisselen afhankelijk van situatie 
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STAP 4. MAATREGEL VERDIEPING & PERSONALISATIE 

 

Op basis van de informatie van de aanwezige flora en fauna, de bouwcomponenten van het gebouw en de 

aanwezigheid van zonlicht komt de projectondernemer uit op een (of meer) fysieke natuurinclusieve 

maatregel(en). Hoeveel uitkomsten er zijn, hangt af van de situatie.  

Tijdens deze stap wordt er een onderzoek uitgevoerd over de maatregel(en) in kwestie. Dit is nodig omdat alle 

fysieke natuurinclusieve maatregelen inhoudelijk kunnen verschillen op basis van de situatie maar ook omdat 

er per maatregel vaak verschillende mogelijkheden of opties zijn. Een voorbeeld hiervan zijn neststenen voor 

vogels. Dit is een interessante maatregel, maar er bestaan verschillende soorten neststenen die voor 

verschillende soorten vogels geschikt zijn. Of bijvoorbeeld welke beplanting voor een groene gevel of een 

groen dak het beste is voor de situatie. Tijdens deze stap gaat de projectondernemer een onderzoek (laten) 

uitvoeren over de maatregel in kwestie om dit soort informatie te achterhalen. Dit kan worden gedaan door de 

verkregen informatie uit de vorige stappen te koppelen met enige nieuwe informatie van het internet. Er valt 

meer dan genoeg informatie te vinden over alle mogelijkheden rondom elke fysieke natuurinclusieve 

maatregel. Het overzicht wat bij het stappenplan komt geeft een goede basislijn van factoren waar op gelet 

moet worden bij het plaatsen van een maatregel. Dit kan dienen als een startpunt van het onderzoek. 

Controleer hiervoor de kolom: “rekening houden met”. Hierom wordt het geadviseerd het overzicht naast het 

stappenplan te gebruiken. 

Ook geeft deze stap de mogelijkheid om te oriënteren op enige persoonlijke wensen rondom de maatregel. 

Het kan bijvoorbeeld zijn dat een recreatie gebied op het groene dak gewenst is of dat er wordt gekeken naar 

een combinatie van meerdere natuurinclusieve maatregelen.  

Zodra er meer diepgang is genomen en het duidelijk is wat de exacte uitvoering wordt van de maatregel(en), 

kan er worden doorgegaan naar de volgende stap.   

STAP 5: GEMEENTELIJKE INVLOEDEN 

 

Afhankelijk van in welke gemeente het bouwproject plaatsvindt kan het zijn dat de gemeente invloed kan 

uitoefenen op het uitkiezen van fysieke natuurinclusieve maatregelen. Gemeentes als Den Haag en Tilburg 

hebben bijvoorbeeld puntensystemen en het is mogelijk dat vanuit deze systemen het kan dat er enige criteria 

zijn waar het bouwproject aan moet voldoen. In deze gevallen is dus belangrijk om in deze stap te kijken naar 

wat er verplicht en mogelijk is vanuit de gemeente van waar het bouwproject zich plaatsvindt.  

Ook is in deze stap al duidelijk welke maatregelen(en) mogelijk zijn voor het bouwproject. Er bestaat erg 

weinig tot geen wetgeving als het gaat om het plaatsen van natuurinclusieve maatregelen maar toch is het 

belangrijk om in deze stap te onderzoeken of alle maatregelen kunnen worden geplaatst zonder enige 

problemen. Consulteer hiervoor uw gemeente of voer een vergunning check uit via het Omgevingsloket.  

STAP 6: MAATREGEL UITVOERING 

 

Zodra het duidelijk is wat de uitvoering van de maatregel(en) wordt, alle onderzoeken rondom de 

maatregel(en) en alle aanschaffingen zijn gedaan, kan de maatregel worden geplaatst op het gebouw.  
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STAP 7: MONITORING & ONDERHOUD 

 

Het is belangrijk dat als de maatregelen eenmaal zijn geplaatst, dat er ook actief wordt gekeken of het plaatsen 

van deze maatregelen ook het gewenste effect heeft of niet. Als het aankomt op natuurinclusief bouwen zal er 

moeten gewacht worden voordat de eerste resultaten vormen. De biodiversiteit moet worden aangetrokken 

en dit heeft tijd nodig. Zolang er rekening wordt gehouden met de eerdere stappen van het stappenplan en de 

juiste uitvoering van de maatregelen zouden deze effectief moeten functioneren, maar afhankelijk van de 

situatie kan dit verschillen. Het zou bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat de geplaatste maatregelen toch niet 

effectief genoeg zijn en er geen gebruik van wordt gemaakt door de biodiversiteit (bijvoorbeeld lege, 

ongebruikte nestkasten). Om deze reden is het nodig dat er tijdens het eerste jaar actief wordt gemonitord op 

de effectiviteit van de geplaatste maatregelen. Hierbij zou een samenwerking met een ecoloog zoals in stap 1 

dus ook van pas komen.  

Ook is het belangrijk dat het eventuele onderhoud van de aangebrachte maatregelen actief wordt 

bijgehouden. Onderhoud is niet nodig bij alle natuurinclusieve maatregelen maar bij bijvoorbeeld nestkasten is 

het soms nodig dat deze worden schoongemaakt of een geveltuin moet bijvoorbeeld worden bijgeknipt zodat 

deze niet de ramen in een gevel bedekt. Onderhoud is overigens ook niet alleen deel van deze stap maar moet 

worden bijgehouden indien nodig.  

STAP 8: EVALUATIE & OPTIMALISATIE 

 

Na het eerste jaar monitoren kan er een evaluatie plaatsvinden. Een evaluatie geeft de mogelijkheid om de 

resultaten uit de monitoringsmomenten te interpreteren. Door dit te doen kan de toepassing van de 

natuurinclusieve maatregelen worden geoptimaliseerd. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe vegetatiesoorten 

worden geplant op een groen dak of extra nestkasten worden opgehangen of weggehaald als ze niet gebruikt 

worden. Ook kan er tijdens deze stap worden gekeken naar het plaatsen van eventueel nieuwe maatregelen 

die voorheen niet geschikt waren maar nu wel potentie hebben om te kunnen werken.   
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5. DISCUSSIE 

 

5.1.  BETROUWBAARHEID & RANDWAARDEN VOOR SUCCES  

 

Doordat er een literatuurstudie is uitgevoerd en er is gesproken met verschillende partijen zijn de resultaten van 

het onderzoek erg betrouwbaar. Zoals kan worden gelezen in de resultaten sluiten de uitkomsten van de 

gesprekken dan ook goed op elkaar aan en is het duidelijk dat er een rode draad is als het aankomt op 

natuurinclusiviteit. Het is niet zo dat de verschillende belanghebbenden allemaal aan het andere uiteinde zitten 

van het spectrum als het gaat om natuurinclusiviteit. In principe wilt iedereen hetzelfde als het aankomt op 

natuurinclusiviteit alleen is het probleem dat het nog een vrij nieuw concept is en er dus nog geëxperimenteerd 

wordt met de meest effectieve manier van het implementeren in de huidige gebiedsontwikkelingsystemen. 

Daarnaast ligt natuurinclusiviteit niet bij alle partijen even hoog op de ambitielijst. Dit blijk ook uit het 

contacteren van partijen zoals aannemers of ontwikkelaars om een gesprek te voeren over natuurinclusiviteit 

(zie hoofdstuk 5.2). Dit is niet gelukt voor het onderzoek en dit maakt de resultaten eventueel minder 

betrouwbaar omdat zij een erg belangrijke partij zijn in gebiedsontwikkeling.  

Om het stappenplan zo effectief mogelijk te laten werken zijn er welke enige randwaarden. Om mee te beginnen 

is het belangrijk dat het niet alleen blijft bij het toepassen van fysieke natuurinclusieve maatregelen op 

gebouwen. Zoals aangegeven in hoofdstuk 4.1.3 is het nodig dat er een leefgebied wordt gecreëerd voor de 

doelsoorten die nieuw worden aangetrokken in de omgeving om deze langdurig te kunnen ondersteunen. 

Daarnaast is het belangrijk om aan te geven dat de resultaten die ontstaan door het doorlopen van het 

stappenplan een advies is. Zoals aangegeven in hoofdstuk 4.1.3 is het nadeel van de huidige puntensystemen 

dat er wordt uitgegaan van een vaste lijst aan maatregelen omdat er dan niet creatief wordt gekeken naar de al 

aanwezige mogelijkheden van bijvoorbeeld gaten en kieren in een gebouw. Het stappenplan gaat ook uit van 

een vaste lijst aan maatregelen en hierdoor is het belangrijk aan te geven dat dit een advies is en dat niet 

betekent dat er niks anders mogelijk is. Uiteindelijk gaat het erom dat het stappenplan mensen begeleid door 

de verschillende factoren die invloed hebben op natuurinclusief bouwen en hieruit kan er ook zelfstandig 

worden gekeken naar de mogelijkheden van fysieke natuurinclusieve maatregelen.  

Ook is het nodig dat het stappenplan meteen aan het begin van een bouwproject wordt geraadpleegd. Dit is 

omdat het uitvoeren van een ecologisch onderzoek vaak minstens een jaar kan duren (zie Stap 1: Voorbereiding 

en identificatie).  

5.2.  LEEMTEN IN KENNIS  

 

Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk is het lastig geweest om een gesprek te regelen met een aannemer of 

ontwikkelaar die ervaring hebben met natuurinclusiviteit in de bouw. Meerdere pogingen leiden vooral door 

eindeloos door worden gestuurd en weinig reacties. Dit heeft gezorgd voor een gebrek in kennis omdat 

aannemers en ontwikkelaars een belangrijke, invloedrijke partij zijn in gebiedsontwikkeling. Het had bruikbaar 

geweest om het stappenplan bijvoorbeeld ook te laten toetsen door aannemers en ontwikkelaars en hier hun 

input over gehad te hebben zoals is gedaan met gemeenten en ecologen.  

Hiernaast is er ook geen onderzoek gedaan naar andere toepassingen van natuurinclusieve maatregelen. Dit is 

gedaan omdat er een kader moest worden getrokken zodat het onderzoek niet te breed werd. Maar om 

natuurinclusiviteit zo effectief mogelijk te implementeren is het belangrijk dat de combinatie van maatregelen 
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op gebouwen en in de omgeving wordt toegepast. Een onderzoek naar fysieke maatregelen voor in de omgeving 

zou dus het stappenplan eventueel kunnen versterken. 

 

5.3.  BEPERKINGEN VAN HET PROJECT  

 

Het project heeft ook een aantal beperkingen. Zonder deze beperkingen had het onderzoek uitgebreider kunnen 

zijn. Een voorbeeld van een beperking is de tijdsduur van het project. Het project duurt 20 weken waarvan er 

ongeveer 15 zijn om daadwerkelijk onderzoek uit te kunnen voeren. Als het project langer duurde had er meer 

tijd geweest om bijvoorbeeld contact te leggen met aannemers en ontwikkelaars omdat dit lastiger ging dan 

voorheen verwacht.  Daarbij heeft het project ook gediend als een voorbereidend onderzoek van het hoofd 

project Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling (of Ni-Go, genoemd in hoofdstuk 1.1). Het hoofdproject Ni-Go is 

sinds begin april 2022 officieel van start gegaan en de samenhangende onderzoeken in de rest van de 

werkpakket lopen momenteel nog door. Hierdoor heeft een groot deel van het onderzoek plaatsgevonden 

zonder samenwerking met andere werkpakketten. Het zou kunnen zijn dat als dit onderzoek gelijk liep met 

andere onderzoeken in project Ni-Go dat er eventueel samengewerkt had kunnen worden vanaf het begin. 

Daarnaast had het onderzoek breder kunnen zijn met de input van andere werkpakketten.  
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6. CONCLUSIE & ADVIES 

 

6.1.  CONCLUSIE 

 

Het doel van dit onderzoek is het maken van een stappenplan dat gebruikt kan worden door verschillende 

belanghebbenden (zoals ontwikkelaars, projectondernemers of bouwers etc.) bij het implementeren van 

natuurinclusieve maatregelen in de bouw. Zoals kan worden gezien in hoofdstuk 4.3 is dit doel behaald.  

Voor het onderzoek zijn er verschillende onderzoeksvragen opgesteld. Hieronder worden de onderzoeksvragen 

weergeven samen met de hoofdstukken waar deze zijn beantwoord; 

11. Wat is natuurinclusief?  

• Zie hoofdstuk 2.1 

12. Wat is natuurinclusieve gebiedsontwikkeling?  

• Zie hoofdstuk 2.2 

13. Wat is natuurinclusief bouwen?  

• Zie hoofdstuk 2.2 

14. Wordt natuurinclusief bouwen al geïmplementeerd in Nederland? Zo ja, hoe?  

• Zie hoofdstuk 2.4.1 

15. Welke mogelijkheden zijn er op het gebied natuurinclusiviteit in Nederland? 

• Zie hoofdstuk 4.1 

16. Hoe zien Nederlandse experts natuurinclusief bouwen? (Gemeenten, architecten, ecologen etc.) 

• Zie hoofdstuk 4.1.3 

17. Wat is er nodig om natuurinclusiviteit effectief te implementeren in de bouw volgens experts? 

(Gemeenten, architecten, ecologen etc.) 

• Zie hoofdstuk 4.1.3 

18. Welke gebouwcomponenten kunnen worden gelinkt aan fysieke natuurinclusieve maatregelen? 

• Zie Stap 2. Gebouwcomponenten 

19. Welke klimaatinvloeden hebben effect op natuurinclusief bouwen? 

• Zie Stap 3: Zon oriëntatie 

20. Welke andere criteria hebben invloed op natuurinclusief bouwen? 

• Zie hoofdstuk 4.3 Stappenplan voor natuurinclusief bouwen 

Er kan geconcludeerd worden dat natuurinclusief al een aantal jaar bekend is in Nederland en dat de 

implementatie steeds meer begint voor te komen. Welke vorm van toepassing het meest effectief is kan pas 

worden vastgesteld wanneer deze allemaal zijn geïmplementeerd en de tijd hebben gehad om te werken. Maar 

volgens de resultaten van dit onderzoek kan het stappenplan helpen met de toepassing van fysieke 

natuurinclusieve maatregelen op gebouwen. Dit is het meest effectief wanneer er actief wordt samengewerkt 

met experts op het gebied van natuurinclusief, biodiversiteit of ecologie zodat er niet alleen fysieke maatregelen 

worden geplaatst, maar er ook een geschikte leefomgeving wordt gecreëerd voor de biodiversiteit.  

 

 

 

 



 

40 
 

6.2.  ADVIES 

 

Voor eventuele vervolg onderzoeken is het geadviseerd om verder onderzoek te doen naar de koppeling tussen 

biobased materialen en fysieke natuurinclusieve maatregelen. Dit zodat er makkelijker een link kan worden 

gelegd tussen natuurinclusief en circulariteit. Dit zou namelijk kunnen helpen bij het integreren van de 

verschillende ambities waar gemeenten voor staan (zoals circulariteit, natuurinclusief, energietransitie en 

klimaatadaptatie).  

Ook is het geadviseerd om meer onderzoek te doen naar andere toepassingen van natuurinclusieve 

maatregelen. Het huidige stappenplan gaat alleen uit van natuurinclusieve maatregelen voor de buitenkant van 

een gebouw, maar om een goede leefomgeving te creëren voor de biodiversiteit is het ook belangrijk om te 

kijken naar natuurinclusieve maatregelen voor de openbare (en private) omgeving.  

Voor het stappenplan zelf is het geadviseerd deze in combinatie met al bestaande systemen te gebruiken zoals 

bij het Groenkompas van gemeente Breda. Maar bijvoorbeeld ook te gebruiken in combinatie met de 

puntensystemen voor zover die dat mogelijk laten. Belangrijk om hierbij aan te geven is dat de resultaten die uit 

het stappenplan komen alleen kunnen worden gezien als een advies en niet een vast resultaat. Het stappenplan 

is er om aannemers of ontwikkelaars te begeleiden door de verschillende invloeden op natuurinclusief bouwen 

en hen hierbij te inspireren voor de natuurinclusieve bouw, zo dient het stappenplan dan ook geïnterpreteerd 

te worden.  

Als laatst is het geadviseerd om de samenwerking tussen gemeenten, ontwikkelaars en experts op het gebied 

van natuurinclusief, biodiversiteit en ecologie te verbeteren. Het doelloos plaatsen van fysieke natuurinclusieve 

maatregelen zonder onderzoek te doen naar biodiversiteitssoorten en hun behoeftes is een verspilling van 

kostbare tijd. Een combinatie van samenwerking, geduld en vertrouwen tussen gemeenten, ontwikkelaars en 

experts op het gebied van natuurinclusiviteit kan de implementatie van natuurinclusiviteit verbeteren zodat het 

in de toekomst normaal is om natuurinclusief te verplichten in de bouw.  
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BIJLAGE I. OVERZICHT FYSIEKE NATUURINCLUSIEVE MAATREGELEN  

 

Maatregel Wat is het? Goed voor (voorbeelden): Waar plaatsen? 

 

Rekening houden met (voorbeelden): 

 

Neststenen voor vogels 

 

Relevante bronnen: 

• https://www.bouwnatuurinclusief.nl/ 

• https://www.vogelbescherming.nl/actu
eel/bericht/onderzoek-hoe-maken-
vogels-en-vleermuizen-gebruik-van-
neststenen 

• https://www.stedebouwarchitectuur.nl
/artikel/innovatieve-neststenen-voor-
vleermuizen-en-vogels 

• https://www.heerlijkweert.nl/neststen
en-voor-vogels-
plaatsen#:~:text=De%20meeste%20die
ren%20hebben%20veel,en%20bijen%2
0van%20voedsel%20voorzien. 

 

Neststenen (of nestkasten) 
die dienen als vaste 
nestplaatsen in gebouwen 
voor vogelsoorten. Kan 
zowel voor nieuwbouw als 
renovatiebouw. Neststenen 
verschillen per vogelsoort 
(29). 

• Huismus 

• Gierzwaluw 

• Huiszwaluw 

• Boerenzwaluw 

• Spreeuw 

• Witte kwikstaart 

• Zwarte roodstaart 

• Slechtvalk 

• Deze “steen” worden meestal 
toegepast tussen metselwerk, 
maar zou in principe ook tussen 
ander gevelafwerkingen passen. 
Wel moet er rekening gehouden 
worden met de diepte van de 
neststenen, deze zijn namelijk 
vaak dieper dan de 
desbetreffende gevelafwerking 
waardoor de “stenen” dieper in 
de gevel gelegd moeten of 
uitsteken. Waarbij in het eerste 
genoemde wel moet worden 
opgelet dat de 
gevelisolatie(waarde) niet wordt 
aangetast doordat er een 
koudebrug ontstaat. 

• Ook moet er rekening gehouden 
met plaatsing op de gevel.  
Denk hierbij aan: Oriëntatie; een 
vrije aanvliegroute; een hoogte 
van minimaal 4 meter (verschilt 
per soort); minimaal 1 meter van 
(opslaande) ramen (boven een 
openslaand raam niet 
toepassen). 

• Koloniebroeders: hebben minstens 
6 neststenen bij elkaar nodig 

• Sommige soorten hebben een 
aanvliegroute nodig van minstens 
4m van de steen tot aan de grond 

• Neststenen verschillen per 
vogelsoort 

• Vergunning nodig: nee 

https://www.bouwnatuurinclusief.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/onderzoek-hoe-maken-vogels-en-vleermuizen-gebruik-van-neststenen
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/onderzoek-hoe-maken-vogels-en-vleermuizen-gebruik-van-neststenen
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/onderzoek-hoe-maken-vogels-en-vleermuizen-gebruik-van-neststenen
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/onderzoek-hoe-maken-vogels-en-vleermuizen-gebruik-van-neststenen
https://www.stedebouwarchitectuur.nl/artikel/innovatieve-neststenen-voor-vleermuizen-en-vogels
https://www.stedebouwarchitectuur.nl/artikel/innovatieve-neststenen-voor-vleermuizen-en-vogels
https://www.stedebouwarchitectuur.nl/artikel/innovatieve-neststenen-voor-vleermuizen-en-vogels
https://www.heerlijkweert.nl/neststenen-voor-vogels-plaatsen#:~:text=De%20meeste%20dieren%20hebben%20veel,en%20bijen%20van%20voedsel%20voorzien
https://www.heerlijkweert.nl/neststenen-voor-vogels-plaatsen#:~:text=De%20meeste%20dieren%20hebben%20veel,en%20bijen%20van%20voedsel%20voorzien
https://www.heerlijkweert.nl/neststenen-voor-vogels-plaatsen#:~:text=De%20meeste%20dieren%20hebben%20veel,en%20bijen%20van%20voedsel%20voorzien
https://www.heerlijkweert.nl/neststenen-voor-vogels-plaatsen#:~:text=De%20meeste%20dieren%20hebben%20veel,en%20bijen%20van%20voedsel%20voorzien
https://www.heerlijkweert.nl/neststenen-voor-vogels-plaatsen#:~:text=De%20meeste%20dieren%20hebben%20veel,en%20bijen%20van%20voedsel%20voorzien
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• Plaatsen op het noordoosten 
zodat er niet te veel directe zon 
op is 

 

Groene gevel of muurplanten 

 

Relevante bronnen: 

• https://nl.urbangreenbluegrids.com/m
easures/green-facades/ 

• https://klimaatklaar.nl/jij/maak-
groene-gevel/ 

• https://www.gidsduurzamegebouw
en.brussels/groene-gevel-
realiseren/technische-kenmerken 

• https://www.rainproof.nl/toolbox/maa
tregelen/groene-gevel 

 

Een groene gevel lijkt qua 
functie erg veel op een 
groen dak. Bij een groene 
gevel wordt er beplanting 
aangebracht op de muur. 
Dit kan op verschillende 
manieren. Een groene gevel 
heeft verschillende 
voordelen, zo kan het 
biodiversiteit vergroten als 
er de juiste beplanting 
wordt toegevoegd. Maar 
het kan ook isolerend 
werken in de winter, en 
verkoelend in de zomer 
(30).  

• Vlinders 

• (Wilde) bijen 

• Vogels 

• Vleermuizen 

• Andere insecten 

• Deze gevel kan op nagenoeg elke 
muur worden toegepast, wel 
moet de desbetreffende muur 
het gewicht van het groen 
kunnen dragen.  

• Oriëntatie van de gevel is ook erg 
van belang, want een noordgevel 
krijgt natuurlijk zo goed als geen 
licht terwijl een zuidgevel juist 
weer heel veel licht krijgt. De 
planten moeten daarom 
afgestemd worden op 
desbetreffende oriëntatie.  

• Inheemse beplanting is het meest 
geschikt voor het vergroten van de 
aanwezige biodiversiteit 

• Er kunnen ook vogel-en 
vlindervriendelijke klimplanten 
worden gebruikt om de 
biodiversiteit te vergroten 

• Er zijn verschillende uitvoeringen 
voor gevelplanting: 

o Zelfhechtende 
klimplanten 

o Planten die een 
steunconstructie nodig 
hebben 

o Planten die groeien vanuit 
bakken aan de gevel of op 
een substraat dat aan de 
gevel bevestigd is 

• Vergunning nodig: ja 

Insecten stenen/hotels 

 

Relevante bronnen: 

Insecten stenen/hotels 
kunnen dienen als een 
verblijfplaats voor 
verschillende insecten, 

• Verschillende 
soorten vlinders  

• (Wilde) bijen 

• Andere insecten op 
basis van steen 

• Kan op elke zonnige gevel 
worden toegepast.   

• Wanneer deze in de 
gevelafwerking wordt toegepast 
moet er wel rekening gehouden 

• Bijen en verschillende insecten 
hebben veel zon nodig 

• Hoe meer zonuren op een dag, hoe 
beter.  

• Vergunning nodig: nee 

https://nl.urbangreenbluegrids.com/measures/green-facades/
https://nl.urbangreenbluegrids.com/measures/green-facades/
https://klimaatklaar.nl/jij/maak-groene-gevel/
https://klimaatklaar.nl/jij/maak-groene-gevel/
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/groene-gevel-realiseren/technische-kenmerken
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/groene-gevel-realiseren/technische-kenmerken
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/groene-gevel-realiseren/technische-kenmerken
https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/groene-gevel
https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/groene-gevel
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• https://www.natuurindewijk.nl/
upload/medialibrary/instructieb
laden_insectenhotels_def.pdf 

• https://faunaschuilplaatsen.be/?pa
ge_id=715 

• https://www.eindhovenduurzaam.
nl/klimaatregelen/hotels-en-
stenen-voor-insecten 

 

 

tijdens bijvoorbeeld 
overwinteren of om te 
schuilen van prooidieren. 
Deze maatregel is vrij 
makkelijk toepasbaar omdat 
deze zowel in gevels 
verwerkt kunnen worden 
maar ook op kunnen 
worden geplaatst op platte 
of schuine daken (31).  

 worden dat de insecten niet in de 
spouw/isolatie kunnen komen.  

• Er moet genoeg voedsel in de 
nabije omgeving zijn, denk hierbij 
bijvoorbeeld aan wilde bloemen 
(verschilt per insect)  

Groen dak 

 

Relevante bronnen: 

• https://www.rijksoverheid.nl/documen
ten/brochures/2021/03/29/informatieb
lad-duurzaam-gebruik-van-daken---zon-
op-daken-en-groen-of-groen-blauwe-
daken 

• https://www.rainproof.nl/toolbox/maa
tregelen/groene-daken 

• https://www.milieucentraal.nl/huis-en-
tuin/klussen/groen-dak/ 

• https://www.gidsduurzamegebouw
en.brussels/groendak-
realiseren/toelaatbare-helling-
groendak 

 

Een groen dak is een manier 
om de natuur in de 
omgeving door te laten 
lopen op het gebouw. 
Groene daken kunnen een 
goede bodem bieden voor 
dieren en kunnen daardoor 
erg waardevol zijn voor de 
biodiversiteit (32).  

• Vlinders 

• Wilde bijen 

• Vogels 

• Vleermuizen 

• Planten 

• Dak 
Een extensief groen dak kan ook 
op een schuin dak worden 
geplaatst, wel moet hierbij 
rekening gehouden worden met 
een maximale helling van 0 tot 45 
graden. Een groen dak van 35 
graden is in sommige gevallen 
ook nog mogelijk, wel zijn deze 
minder regulier in gebruik.  
Een intensief groendak of 
verblijfsdak kan niet worden 
toegepast op een schuindak. 

• Er bestaan 3 verschillende soorten 
groene daken: 

o Standaard (extensief 
groen dak) 

o Intensief groendak 
o Verblijfsdak 

• Houdt bij het plaatsen van een 
groen dak rekening met welk 
groene dak het meest past bij de 
wensen van de projectondernemer 
(wil de projectondernemer 
bijvoorbeeld de mogelijkheid 
hebben dat er kan worden 
verbleven op het dak?) 

• Inheemse beplanting is het meest 
geschikt voor het vergroten van de 
aanwezige biodiversiteit 

• Dak moet een bepaalde 
draagkracht hebben afhankelijk 
van wat voor soort groen dak het is 

• Vergunning nodig: ja 

Bruin dak 

 

In plaats van groene planten 
maakt een bruin dak gebruik 
van dakbedekking zoals 

• Zwarte roodstaart 

• Witte kwikstaart 

• Kneu 

• Kan op alle platte daken worden 
toegepast, wel moet er rekening 
gehouden worden met de 
dakafwerking en moet de 

• Een bruin dak moet nog worden 
bijgevuld met puin zoals schelpen, 
stenen of bijvoorbeeld stukken 
hout 

https://www.natuurindewijk.nl/upload/medialibrary/instructiebladen_insectenhotels_def.pdf
https://www.natuurindewijk.nl/upload/medialibrary/instructiebladen_insectenhotels_def.pdf
https://www.natuurindewijk.nl/upload/medialibrary/instructiebladen_insectenhotels_def.pdf
https://faunaschuilplaatsen.be/?page_id=715
https://faunaschuilplaatsen.be/?page_id=715
https://www.eindhovenduurzaam.nl/klimaatregelen/hotels-en-stenen-voor-insecten
https://www.eindhovenduurzaam.nl/klimaatregelen/hotels-en-stenen-voor-insecten
https://www.eindhovenduurzaam.nl/klimaatregelen/hotels-en-stenen-voor-insecten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/03/29/informatieblad-duurzaam-gebruik-van-daken---zon-op-daken-en-groen-of-groen-blauwe-daken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/03/29/informatieblad-duurzaam-gebruik-van-daken---zon-op-daken-en-groen-of-groen-blauwe-daken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/03/29/informatieblad-duurzaam-gebruik-van-daken---zon-op-daken-en-groen-of-groen-blauwe-daken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/03/29/informatieblad-duurzaam-gebruik-van-daken---zon-op-daken-en-groen-of-groen-blauwe-daken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/03/29/informatieblad-duurzaam-gebruik-van-daken---zon-op-daken-en-groen-of-groen-blauwe-daken
https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/groene-daken
https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/groene-daken
https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/klussen/groen-dak/
https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/klussen/groen-dak/
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/groendak-realiseren/toelaatbare-helling-groendak
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/groendak-realiseren/toelaatbare-helling-groendak
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/groendak-realiseren/toelaatbare-helling-groendak
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/groendak-realiseren/toelaatbare-helling-groendak
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Relevante bronnen: 

• http://www.biodivercity.nl/index.php/
biotoop/26/detail 

• https://www.heerlijkweert.nl/kies-
voor-een-natuurdak-bruin-dak 

• https://www.checklistgroenbouwen.nl/
maatregelen/maatr-details/bruin-dak 

 

 

zand en steen. Er wordt hier 
dus geen beplanting 
aangebracht. Een bruin dak 
wordt samengesteld door 
het afgraven van de toplaag 
van de grond die wordt 
teruggeplaatst op het dak, 
hierdoor loopt de grond van 
de omgeving over op het 
dak. Dit werkt vooral goed 
voor biodiversiteit zoals 
vogels die op zandig terrein 
kunnen broeden (33).   

• Verschillende 
ongewervelde 
insecten 

 

constructie het gewicht van het 
water kunnen dragen. 

 

• Een bruin dak is vooral interessant 
voor een gebied waar vogels 
voorkomen die op zandig terrein 
kunnen broeden 

• Dak moet een bepaalde 
draagkracht hebben afhankelijk 
van wat voor soort bruin dak het is 

• Vergunning nodig: ja 
 

Waterdak 

 

Relevante bronnen: 

• https://klimaatklaar.nl/jij/maak-
waterdak/ 

• https://www.vanvenrooy.nl/waterdake
n/ 

• https://www.rainproof.nl/toolbox/maa
tregelen/waterdaken 
 

 

Een water dak vangt 
neerslag op en kan op die 
manier verschillende 
werkingen hebben. Door het 
water een tijd op het dak te 
laten staan kan het 
bijvoorbeeld verkoelend 
werken maar ook dienen als 
een bron van drinkwater en 
voedselbron voor vogels en 
insecten. Vleermuizen 
hebben hier ook baat aan 
omdat de insecten kunnen 
dienen als voedselbron voor 
de vleermuizen (34).  

• Vogels 

• Vleermuizen 

• Insecten als libellen 

• Kan op alle platte daken worden 
toegepast, wel moet er rekening 
gehouden worden met de 
dakafwerking en moet de 
constructie het gewicht van het 
water kunnen dragen.  

• Er bestaan verschillende typen 
waterdaken 

o Statisch waterdak 
o Dynamisch waterdak 
o Permanent waterdak 

• Besluit op basis van de wensen van 
de situatie en gewenste ambities 
welk waterdak het best geschikt is.  

• Inheemse beplanting is het meest 
geschikt voor het vergroten van de 
aanwezige biodiversiteit 

• Dak moet een bepaalde 
draagkracht hebben afhankelijk 
van wat voor soort waterdak het is 

• Vergunning nodig: ja 

Gevel tuin 

 

Relevante bronnen: 

• https://www.rotterdam.nl/wonen-
leven/geveltuinen/ 

• https://woonbewust.nl/geveltuin-
aanleggen-groene-gevel 

Een geveltuin spreekt voor 
zich. Dit zijn kleine tuintjes 
die aan de zijkanten van 
gebouwen worden 
geplaatst. Welke vorm 
beplanting hierbij wordt 
gebruikt bepaald hoe goed 

• Kleine zoogdieren 
zoals egels 

• (Wilde) bijen 

• Vlinders 

• Vogels 

• Vleermuizen 

• Andere insecten 

• Kan overal worden toegepast, 
wel moet er rekening gehouden 
worden met het gewicht van de 
aarde en dat de constructie het 
kan dragen. 

• Oriëntatie van de tuin is erg 
relevant voor plantkeuze.  

• Inheemse beplanting is het meest 
geschikt voor het vergroten van de 
aanwezige biodiversiteit 

• Ook kunnen vruchtdragende 
bomen of struiken dienen als 
voedselbron voor dieren, maar ook 
mens 

http://www.biodivercity.nl/index.php/biotoop/26/detail
http://www.biodivercity.nl/index.php/biotoop/26/detail
https://www.heerlijkweert.nl/kies-voor-een-natuurdak-bruin-dak
https://www.heerlijkweert.nl/kies-voor-een-natuurdak-bruin-dak
https://www.checklistgroenbouwen.nl/maatregelen/maatr-details/bruin-dak
https://www.checklistgroenbouwen.nl/maatregelen/maatr-details/bruin-dak
https://klimaatklaar.nl/jij/maak-waterdak/
https://klimaatklaar.nl/jij/maak-waterdak/
https://www.vanvenrooy.nl/waterdaken/
https://www.vanvenrooy.nl/waterdaken/
https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/waterdaken
https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/waterdaken
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/geveltuinen/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/geveltuinen/
https://woonbewust.nl/geveltuin-aanleggen-groene-gevel
https://woonbewust.nl/geveltuin-aanleggen-groene-gevel
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• https://www.milieucentraal.nl/huis-en-
tuin/tuinontwerp/stappenplan-groene-
gevel-of-geveltuin/ 

• https://www.gagoed.nl/wat-je-wilt-
weten-over-geveltuinen-voordelen-
soorten-en-aanleg/ 
 

 

de biodiversiteit wordt 
bevorderd. Een geveltuin 
kan goed dienen als 
overgang om de natuur over 
te laten lopen op een 
gebouw. Een voordeel van 
geveltuinen is dat ze erom 
bekend staan relatief weinig 
onderhoud nodig te hebben. 
Een geveltuin dient als een 
voedselborn voor dieren, 
maar ook als een schuil of 
nestplaats (35).  

• Geveltuinen kunnen goed worden 
gecombineerd met nestkasten 
voor verschillende vogels 

• Vergunning/aanvraag nodig: ja 

Vleermuiskasten of openingen maken 
bestaande spouwmuur 

 

Relevante bronnen: 

• https://www.zoogdiervereniging.nl/site
s/default/files/imce/nieuwesite/Winkel
/pdf%20download/Zoogdier%20Vleerm
uiskasten.pdf 

• https://www.brabantslandschap.nl/ass
ets/Uploads/Documenten/Korsten-
2012-Vleermuiskasten-Overzicht-van-
toepassing-gebruik-en-
succesfactoren.pdf 

• https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/t
oegankelijke-muurspouw 

• https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/o
ntsluit-tussenspouw-voor-vleermuizen 

• https://www.vleermuizenindestad.nl/si
tes/default/files/imce/nieuwesite/Zoog
diersoorten/Vleermuizen%20algemeen
/downloads/Zomerverblijf_bSR.pdf 

Vleermuiskasten dienen als 
een nestplaats voor 
vleermuizen. Er bestaan 
winter en zomer nestkasten 
voor vleermuizen, maar ook 
klein, middel en grote 
verblijven.  

Vleermuizen verblijven ook 
graag onder dakpannen of 
in de spouwmuur. Door het 
toevoegen van openingen in 
de spouwmuur krijgen 
vleermuizen een toevlucht 
(36).  

• Gewone 
dwergvleermuis 

• Gewone 
grootoorvleermuis 

• Laatvlieger 

• Ruige 
dwergvleermuis 

• Hou rekening met de plaatsing 
van de nestkastjes op de gevel, 
Denk hierbij aan: Oriëntatie; een 
vrije aanvliegroute; een hoogte 
van minimaal 4-5 meter; 
minimaal 1 meter van 
(opslaande) ramen (boven een 
openslaand raam niet 
toepassen). 

• Kunnen eventueel ook worden 
“uitgenodigd” in de spouwmuur, 
bijvoorbeeld door openingen te 
maken in de gevelafwerking en 
latten te bevestigen aan de 
binnenkant (waar deze niet 
aanwezig zijn). Denk hierbij wel 
aan het feit dat vleermuizen vast 
kunnen komen te zitten in 
isolatie, dus nodig ze alleen uit bij 
een spouwmuur die niet 
geïsoleerd dient te worden (denk 
hierbij aan schoorstenen en 
dakopstanden of aan muren van 

• Vleermuizen zijn 
warmteliefhebbers, hang de kast 
waar de meeste zonuren zijn 

• Voor spouwmuren: alleen 
openingen toevoegen op plekken 
waar geen isolatie in de spouw 
wordt aangebracht (bijvoorbeeld 
bij trappenhuizen, schoorstenen en 
dakrandopstanden) 

• Vergunning nodig: afhankelijk van 
situatie 

https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/tuinontwerp/stappenplan-groene-gevel-of-geveltuin/
https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/tuinontwerp/stappenplan-groene-gevel-of-geveltuin/
https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/tuinontwerp/stappenplan-groene-gevel-of-geveltuin/
https://www.gagoed.nl/wat-je-wilt-weten-over-geveltuinen-voordelen-soorten-en-aanleg/
https://www.gagoed.nl/wat-je-wilt-weten-over-geveltuinen-voordelen-soorten-en-aanleg/
https://www.gagoed.nl/wat-je-wilt-weten-over-geveltuinen-voordelen-soorten-en-aanleg/
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Winkel/pdf%20download/Zoogdier%20Vleermuiskasten.pdf
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Winkel/pdf%20download/Zoogdier%20Vleermuiskasten.pdf
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Winkel/pdf%20download/Zoogdier%20Vleermuiskasten.pdf
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Winkel/pdf%20download/Zoogdier%20Vleermuiskasten.pdf
https://www.brabantslandschap.nl/assets/Uploads/Documenten/Korsten-2012-Vleermuiskasten-Overzicht-van-toepassing-gebruik-en-succesfactoren.pdf
https://www.brabantslandschap.nl/assets/Uploads/Documenten/Korsten-2012-Vleermuiskasten-Overzicht-van-toepassing-gebruik-en-succesfactoren.pdf
https://www.brabantslandschap.nl/assets/Uploads/Documenten/Korsten-2012-Vleermuiskasten-Overzicht-van-toepassing-gebruik-en-succesfactoren.pdf
https://www.brabantslandschap.nl/assets/Uploads/Documenten/Korsten-2012-Vleermuiskasten-Overzicht-van-toepassing-gebruik-en-succesfactoren.pdf
https://www.brabantslandschap.nl/assets/Uploads/Documenten/Korsten-2012-Vleermuiskasten-Overzicht-van-toepassing-gebruik-en-succesfactoren.pdf
https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/toegankelijke-muurspouw
https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/toegankelijke-muurspouw
https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/ontsluit-tussenspouw-voor-vleermuizen
https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/ontsluit-tussenspouw-voor-vleermuizen
https://www.vleermuizenindestad.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/Vleermuizen%20algemeen/downloads/Zomerverblijf_bSR.pdf
https://www.vleermuizenindestad.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/Vleermuizen%20algemeen/downloads/Zomerverblijf_bSR.pdf
https://www.vleermuizenindestad.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/Vleermuizen%20algemeen/downloads/Zomerverblijf_bSR.pdf
https://www.vleermuizenindestad.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/Vleermuizen%20algemeen/downloads/Zomerverblijf_bSR.pdf
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 niet verwarmde ruimtes zoals 
trappenhuizen en of garages. Er 
kan ook gebruik worden gemaakt 
van vaste en/of diervriendelijke 
isolatie, zoals bijvoorbeeld kruk.  

• Zomerkasten op de zuidwestzijde 

• Winterkasten op noordoostzijde 

 

Maak gebruik van de mogelijkheden van 
gaten, kieren en ruimtes 

De aanwezigheid van gaten, 
kieren en ruimtes kan opties 
geven voor het maken van 
nestplaatsen of 
broedplaatsen voor 
verschillende diersoorten. 
Deze maatregel is toegepast 
om de ontwikkelaar, 
projectondernemer of 
architect te stimuleren om 
creatief te kijken naar de 
mogelijkheden als het gaat 
om gaten, kieren en 
overgebleven ruimtes bij 
het ontwerp van een 
gebouw.  

Ook bij bestaande bouw is 
deze maatregel toe te 
passen omdat er ook bij 
bestaande gebouwen gaten 
of kieren kunnen zijn die 
mogelijkheden bieden voor 
nestplaatsen o.i.d (37).  

• Vleermuissoorten 

• Vogelsoorten 

• Sommige 
insectensoorten 

• Niet van toepassing • Houdt rekening met de 
verschillende factoren die effect 
hebben op het maken van een 
nieuwe nestmogelijkheid voor 
verschillende diersoorten. Zoals 
bijvoorbeeld zon oriëntatie, 
aanvliegroutes, etc.  

 

 



BIJLAGE II. AVANS OPDRACHT 4 –  DUURZAAMHEIDSANALYSE 

 

In Nederland heerst al een langere tijd het probleem van een tekort aan oppervlakte. Met een toenemende 

bevolking moet de natuur steeds meer wijken voor woonomgevingen en werkplaatsen. De biodiversiteit in 

Nederland is hierdoor al sterk afgenomen (9) (13). 

Natuurinclusief bouwen draagt conform SDG11, “Sustainable cities and communities”, bij aan duurzaamheid 

door het vergroenen van steden en leefomgevingen. Dit betrekt zowel People, maar ook Profit. Het beïnvloed 

People omdat 90% van stadsinwoners ademt vervuilde lucht in, en dit blijkt ook uit gezondheidscijfers. 

Wegens de dalende luchtkwaliteit neemt het risico op infarcten, hartziekten en longziekten toe. Ziektes 

veroorzaakt door luchtvervuiling leidt tot hoge kosten wegens de nood aan behandeling, en het verlies van 

inkomen indien de ernst van de ziekte ertoe leidt dat er niet gewerkt kan worden (38). Natuurinclusief bouwen 

kan ook betrekking hebben op Profit omdat meer groen in de stedelijke gebieden bijdraagt aan de 

aantrekkelijkheid van de leefomgeving en hierdoor zouden woonprijzen kunnen stijgen (39).  

Verder ondersteunt Natuurinclusief bouwen SDG 13, “Climate action”, omdat de huidige bouwmethodes veel 

CO2 uitstoot veroorzaken, en hierdoor de bouw een grote bijdrager is aan te hoge uitstoot van broeikasgassen 

en hierdoor weer bijdraagt aan de versnelling van klimaatverandering (40).  Dit betreft voornamelijk de Planet 

kant omdat natuurinclusief bouwen goed gecombineerd kan worden met circulair bouwen als er bijvoorbeeld 

gebruik wordt gemaakt van biobased materialen bij het toepassen van natuurinclusieve maatregelen, hierdoor 

kan de CO2 uitstoot van in ieder geval de toepassing van natuurinclusieve maatregelen minimaal worden 

gehouden.  Daarnaast gaat natuurinclusief bouwen vaak hand in hand met vergroening wat op zichzelf een 

klimaatadaptieve maatregel is voor bijvoorbeeld het bestrijden van hittestress in stedelijke gebieden (25). Het 

draagt bij aan Profit als het Nederland slaagt om de systemen van Natuurinclusief bouwen te optimaliseren en 

te standaardiseren, zodat de vergaarde expertise en ervaring kunnen worden uitgeleend aan andere 

landen.  Aangezien de nood van vergroening op wereldwijde schaal toeneemt, kan Nederland de voordelen 

rapen door Natuurinclusief bouwen zelf toe te passen en aan te leren op globale schaal. 

Het voornaamste doel van dit project komt overeen met SDG 15, “Life on land”. Hierbij moet gedacht worden 

aan de bescherming van bossen, ecosystemen en biodiversiteit, door de natuur in acht te nemen bij het 

bouwen van huizen. Veel ecosystemen zij al uit balans geraakt door het toedoen van de mens.  De verstoring 

van een ecosysteem kan catastrofale gevolgen hebben, van het uitsterven van verscheidene species, tot 

natuurrampen, het verstoren van voedselbronnen en spreiding van ziektes (4). Hier draagt natuurinclusief 

bouwen mee aan zowel People, Planet en Profit; door natuurinclusief bouwen actief te implementeren in de 

huidige gebiedsontwikkelingsystemen zorgen we voor een betere bescherming van de biodiversiteit en 

kunnen we zelfs de biodiversiteit langzamerhand vergroten. Omdat de biodiversiteit met zowel verschillende 

systemen in verband staat draagt dit dus bij aan zowel People, Planet en Profit (10) (13). 

 


