
 

Wat is er nodig om de transitie te maken  
naar een natuurinclusieve samenleving?  
 

Naar een  

 Agenda Natuurinclusief
 
Op 26 november maakten we de aftrap voor de Agenda 
Natuurinclusief. In een webinar dachten ruim 100 deelnemers uit 
het maatschappelijk middenveld mee over de vraag: wat moet er 
in deze agenda komen te staan? Dit e-zine toont de oogst van deze 
brainstorm, en de visie van enkele sprekers. 
 
De initiatiefnemers:  
Ministerie van LNV, IPO, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en 
LandschappenNL



 

 

De Agenda Natuurinclusief 
 
• Richt zich op het versterken van de Basiskwaliteit Natuur: op de natuur overal in Nederland, niet alleen in de 

natuurgebieden. De missie: biodiversiteit moet als vanzelf worden verweven in alle maatschappelijke 
sectoren, in ons denken en doen als samenleving.  

• Moet het verschil gaan maken, en zorgen dat we: - natuur als oplossing zien voor de grote opgaven waar we 
voor staan, - natuur op haar werkelijke (economische) waarde schatten, - natuur standaard onderdeel laten 
zijn van keuzes die we maken.  

• Maakt het vergezicht van de natuurinclusieve samenleving concreet: wat is er nodig om daar te komen?  
 

De context 
De Agenda Natuurinclusief vloeit voort uit de visie ‘Nederland Natuurpositief’ die op de Natuurtop in oktober 2019 
is gepresenteerd. Natuurpositief kreeg een vervolg in het Programma Natuur, met twee sporen. - Spoor 1 is 
gericht op versterking van de natuur in en rond beschermde natuurgebieden (tot 2030). - Spoor 2 focust op het 
realiseren van een natuurinclusieve samenleving (2021-2050). Met een vitaal platteland en een vergroende 
bebouwde omgeving. Dat zorgt voor een sterke Basiskwaliteit Natuur in alle gebieden, en dat is essentieel voor 
het voortbestaan van de Nederlandse natuur. De Agenda Natuurinclusief geeft handen en voeten aan Spoor 2. 
 

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/02/nederland-natuurpositief


 

 

Het opstellen van de agenda 
 
• De agenda stellen we op met zoveel mogelijk partijen, uit alle lagen van de samenleving.  
• De ambitie is om de fundamenten van de agenda eind februari 2021 te presenteren, vóór de nieuwe 

regeerperiode.  
• Te beantwoorden vragen zijn: hoe verbreden we natuurinclusief denken en werken? Hoe versterkt de agenda 

bestaande bewegingen, zoals het Deltaplan Biodiversiteitsherstel? Hoe krijgt natuurinclusief een plek in 
grotere andere opgaven, zoals de woningbouwopgave en de energie- en landbouwtransitie? En: wat moet er 
straks in het regeerakkoord staan? 

 
 
 
 

"De agenda Natuurinclusief is een zaak van ons allemaal." 
 
  



 

 

"We moeten naar een heel ander beeld  
van onze relatie met de natuur" 

Matthijs Schouten 
 

 
 
Bekijk de video via https://youtu.be/nCHIhy6PQ4w  

https://youtu.be/nCHIhy6PQ4w


 

 
 

Matthijs Schouten,  
bijzonder hoogleraar in de bijzonder hoogleraar in de Ecologie en Filosofie van het Natuurherstel aan 
Wageningen UR, als filosoof verbonden aan Staatsbosbeheer: 
 
"In het Westerse denken is de mens de heerser over de natuur. Met alle gevolgen van dien. We moeten toe naar 
een houding die uitgaat van partnerschap met natuur, en het besef dat wij mensen niet losstaan van de natuur 
maar er sterk afhankelijk van zijn.  
 
Het beeld over onze relatie met de natuur is al aan het veranderen. Maar we handelen er nog niet adequaat naar. 
Als je weet dat drinken slecht is voor je, ben je nog niet gestopt met drinken. We moeten van sterk 
geconditioneerd gedrag af zien te komen. Als je mensen daarbij niet helpt, zal er niks veranderen.  
 
Het is ook een heel proces. Om te veranderen moeten we eerst rouwen om wat we al hebben vernietigd. Daarna 
kunnen we nadenken over: hoe gaan we nu verder, welke mens willen we worden? Dat is een prachtige uitdaging! 
We doen er daarbij allemaal toe. Je kunt gewoonweg niet er niet toe doen. En je dan realiseren: met alles wat we 
nú doen, denken en zeggen, creëren we de toekomst.”  
 
 



 

 

Hoe maken we de transitie?  
 

"De transitie naar natuurinclusief vraagt om nieuwe vormen  
van overheidssturing" 

 
Ingrid Visseren Hamakers,  

leerstoelgroephouder vakgroep Milieubeleid en Politiek, Radboud Universiteit Nijmegen 
 

“De Agenda Natuurinclusief sluit aan bij twee belangrijke conclusies uit het IPBES-rapport. De eerste is: er 
worden goede afspraken gemaakt over natuurherstel, maar de uitvoering komt slecht van de grond. De tweede 
luidt: het beleid richt zich vooral op fysieke problemen, en niet op de aanpak van de culturele waarden die de 
problemen veroorzaken. Zo blijft het dweilen met de kraan open. We moeten een nieuw doel en een nieuw 
paradigma ontwikkelen, en daar slim onze energie op zetten. Dit is ook hét moment om dat te doen. Er is al 
zoveel gaande, het borrelt en bruist. Gebruik die energie. Laat er geen achtuurjournaal zijn zónder nieuws over 
natuurinclusief." 
 

Visie 
De transitie maken naar natuurinclusief denken en doen vraagt om een andere vorm van overheidssturing / 
governance. De aanpak moet dwars door de sectoren heen gaan en transdisciplinair zijn. En zich richten op 
inclusiviteit, ofwel: zorgen dat partijen die duurzaamheid nastreven meer invloed of macht krijgen. De macht ligt 
nu vooral nog bij partijen die staan voor een niet-duurzame samenleving. De maatschappelijke verhoudingen 
zullen gaan veranderen. Dat hoort erbij, het wordt per definitie ‘messy’. Deze transitie naar een natuurinclusieve 
maatschappij maakten we ook nog niet eerder. Het is een groot maatschappelijk experiment. Dat vereist een 
actieve houding van de overheid.” 



 

 

Bouwstenen 
 
• Betrek alle bestuurslagen. 
• Ontwikkel heel nieuwe instrumenten, onder meer om bepaalde waarden te versterken en te laten groeien. 
• Verander economische doelen in maatschappelijke doelen. Economische doelen zijn ondersteunend, geen 

doel op zich!  
• Maak integraal beleid.  
• Verander frustrerende wet- en regelgeving en ouderwetse subsidiestromen, zoals voor niet-duurzame 

landbouw, visserij en energie.  
• Kijk ook naar onze internationale voetafdruk. Geef aandacht aan natuur buiten Nederland.  
• Zorg voor meer invloed of macht voor partijen die duurzaamheid nastreven.  
 
 



 

 

Hoe maken we de transitie?  
 

“Het gaat om een mindset: hoe zien mensen biodiversiteit” 
Louise Vet,  

voorzitter Deltaplan Biodiversiteitsherstel 
 
“De Agenda Natuurinclusief kan voor overkoepeling en verdere verbreding zorgen van het Deltaplan Biodiversi-
teitsherstel. Alleen al door belemmerende wetten en regels aan te gaan pakken. Het Deltaplan wordt een steeds 
bredere maatschappelijke coalitie. Ook de financiële sector begint het belang en het behoud van biodiversiteit 
steeds meer te zien en gaat aan de slag. De belangen kunnen verschillen, maar iedereen vindt elkaar in hetzelfde 
doel. 
 

Visie 
Er zijn vijf factoren voor een succesvolle aanpak naar een natuurinclusieve samenleving. We formuleerden ze in 
het Deltaplan. Vergeet je er een, dan lukt het niet. 
1. Zet in op draagvlak en het gedeelde besef dat biodiversiteit van enorm belang is voor natuur, voedsel en ons 

welzijn.  
2. Werk aan een verdienmodel: hoe belonen we mensen en partijen als ze werken aan biodiversiteit?  
3. Zorg voor coherente wet- en regelgeving, die de bijdrage van een grondgebruiker aan biodiversiteitsherstel 

bevordert. 
4. Mobiliseer de kennis die nodig is om Nederland biodiverser te maken. 
5. Maak kaders op rijksniveau, maar vul deze op gebiedsniveau in. 
 
Werken aan een natuurinclusieve samenleving vraagt erom dat de mindset ten opzichte van natuur 
maatschappijbreed verandert. Dat proberen wij te doen met de campagne Maak Grijs Groener. De bewustwording 
van het belang van biodiversiteit is hard nodig.” 

https://maakgrijsgroener.nl/


 

 

Bouwstenen  
 
• Stoel de aanpak op de vijf succesfactoren die in het Deltaplan zijn benoemd. 
• Pak wet- en regelgeving aan.  
• Geef de hele agroketen aandacht, niet alleen de boeren. 
  



 

 

Hoe maken we de transitie?  
 

“Geef ons een rol, we hebben veel ideeën” 
Evi Vet,  

VN-jongerenvertegenwoordiger Voedsel en Biodiversiteit 

 
“We zijn veel aan het praten over meer biodiversiteit en een duurzamere samenleving. Ik verwacht dat de Agenda 
Natuurinclusief iets gaat doen en met concrete plannen komt. En dat jongeren mee kunnen praten. Want wij 
moeten het hier over tien tot twintig jaar gaan regelen." 
 

Visie 
Het thema klimaat leeft breed onder veel jongeren. Het thema biodiversiteit ook, maar het is niet helder wat er 
nou precies misgaat als er minder soorten zijn. En wat je eraan kunt doen. Na het zien van de film ‘A Life on Our 
Planet’ van David Attenborough wilden veel jongeren graag wat doen, maar wat dan? Op dit punt is nog veel te 
winnen.  
 
Laat de overheid uitstralen: wij vinden dit onderwerp belangrijk. En we doen er ook concreet wat aan. Dan denken 
burgers vanzelf ook: hé, dit is blijkbaar belangrijk. Jongeren denken er graag over mee. We hebben veel ideeën en 
creativiteit.”  
 



 

 

Bouwstenen 
 
• Zorg voor meer kennis over wat er misgaat als er steeds minder natuur is.  
• Maak werk van de overgang naar natuurinclusieve landbouw, en de zorg voor voedselveiligheid.  
• Geef jongeren een actieve rol.  
• Geef als overheid het voorbeeld. 
 



 

 

Hoe maken we de transitie? 
 

Derk Loobach,  
directeur van DRIFT en hoogleraar sociaal-
economische transities aan Erasmus 
Universiteit Rotterdam 

Koos Biesmeijer 
ecoloog en wetenschappelijk directeur bij  
Naturalis Biodiversity Center 

 
Derk: Veel mensen willen vanuit oprechte zorg voor de natuur anderen overtuigen om te veranderen. Zo werkt het 
niet. Wat wel werkt is nagaan wat die anderen zelf voor toekomstbeeld hebben en daarbij aansluiten.  
 
Koos: Bij de Groene Cirkels gaan we uit van een gezamenlijke droom. Een natuurinclusieve samenleving kan de 
droom zijn voor de agenda.  
 
Derk: Ja, onderzoek naar succesvolle transities laat zien dat je een wenkend perspectief nodig hebt om te 
veranderen. We zouden het misschien niet moeten hebben over natuurinclusief, maar over natuurpositief. 
 
Koos: We verkopen het werken aan biodiversiteit binnen het bestaande systeem. De vraag is of we de transitie 
wel vanuit een bestaand systeem kunnen maken.  
 
Derk: Het is nodig om een nieuw systeem op te bouwen. We zitten vast in de groef van streven naar economisch 
herstel. Dit heersende politieke regime zit ook in onszelf: we zijn vooral gericht op reductie van risico’s en we 
willen vooral het bestaande repareren. Het vraagt lef om het anders te doen, en lef hebben vraagt weer om een 
helder kompas.  
 
De uitdaging is om alle kansen te pakken die er zijn om de natuurinclusieve samenleving te creëren. LNV doet er 
goed aan om de community rond deze transitie veel breder te maken. We moeten denk ik toe naar coalities van 
partijen die de droom van de natuurinclusieve samenleving delen. Dat doen we door eerst nieuwe praktijken te 
stimuleren, vervolgens het systeem stapsgewijs aan te passen, en ons vervolgens te wapenen tegen de dingen 
uit het oude systeem die niet meer deugen.



 

 

Bouwstenen 
 
• Maak een brede coalitie. 
• Richt de inspanningen op systeemverandering. 
• Zorg de juiste randvoorwaarden waaronder bijbehorend instrumentarium als financiën.  
 



 

 

Bouwstenen voor een Agenda Natuurinclusief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Eigenaarschap en status 
• Stel een minister voor Transitie aan, met doorzettingsmacht en budget. 
• Stel een staatssecretaris voor Biodiversiteit aan.  
 

“Iedereen is vóór biodiversiteit, maar niemand is er ván.  

Dat moet anders.” 
 
Inspiratie: 
https://www.ministervandenieuweeconomie.nl/ 
 

  

https://www.ministervandenieuweeconomie.nl/


 

 

Bouwstenen voor een Agenda Natuurinclusief 
 

2. Brede coalitie 
• Formuleer de doelen van de agenda breed, want alle partijen en sectoren zijn nodig.  
• Natuurinclusieve samenleving is een integraal vraagstuk dat inter- of superdepartementale aansturing 

vraagt.  
• Verwerk biodiversiteit integraal in het kernproces van elke participerende organisatie, bijvoorbeeld bij 

Rijkswaterstaat in het beheer. Dat levert gelijk veel winst op.  
 

"De agenda Natuurinclusief gaat alleen slagen als hij wordt gedragen  
door sectoren buiten de natuurwereld." 

 
Aan te haken sectoren zijn: 
• Toerisme en recreatie: waardering voor landschap en biodiversiteit meer aanwakkeren.  
• Onderwijs: zowel het groene als grijze onderwijs. 
• Gezondheidszorg: natuur van groot belang voor onze gezondheid.  
• Landschap: verbindingen leggen met biodiversiteit.  
• Volkshuisvesting: de woningbouwopgave is nu te gericht op zo snel en goedkoop mogelijk bouwen, dat kan 

anders. 
• Vermogende particulieren / private investeerders: voor hen is legacy belangrijker dan rendement, daar zitten 

veel kansen. 
• Het grote bedrijfsleven: bedrijven gaan ook bewegen, omdat ze zien dat consumenten veranderen. Retail: 

heeft belangrijke rol in het ‘opvoeden’ van consumenten. 
 

  

https://magazine.delynx.nl/agenda-natuurinclusief/bouwstenen/overlay/sectoren/


 

 

Bouwstenen voor een Agenda Natuurinclusief 
 

3. Sturing geven aan de transitie 
Machtsverhoudingen veranderen:  
• Dat lukt alleen door veel verschillende initiatieven, instrumenten en interventies tegelijk, gericht op de 

verschillende onderliggende oorzaken (economie, wet- en regelgeving, waarden enz.). 
• Wegkomen van oude gewoontes, zoals dat de grootste geldstromen naar belastende activiteiten gaan.  
• Meer balans binnen LNV tussen natuur en economie (landbouw).  
 
Veranderen van het financiële systeem:  
• Niet vergeten: de financiële sector heeft veel impact op de natuur buiten Nederland.  
• Natuur als bijdrage aan nationaal product, zien als investering, niet als kostenpost.  
 
Aanpak belemmerende regelgeving: 
• Een lijst maken met wet- en regelgeving die in de weg zit. 
• Regelgeving baseren op wederzijds vertrouwen in plaats van het huidige systeem van wantrouwen. 
• Wet- en regelgeving aanpassen vraagt ook om draagvlak bij de brede samenleving. 
 
Inspiratie:  
• Rapport met een sturingsperspectief voor transities, en ook met een methode om beleid dat anti-transitie 

werkt in beeld te krijgen (pdf)  
• De Correspondent: Hoe duurzaamheid een duurzame samenleving in de weg staat en wat eraan te doen 

Wereldwijd netwerk over ecosysteemdiensten 
• Over transitie in het financiële systeem (pdf)  
• PBL: Biodiversiteit en de financiële sector - een kruisbestuiving (pdf) 
• Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF) presenteert framework voor meten van impact op 

biodiversiteit  

https://drift.eur.nl/app/uploads/2020/10/Sturing-in-Transities-Een-raamwerk-voor-strategiebepaling.pdf
https://drift.eur.nl/app/uploads/2020/10/Sturing-in-Transities-Een-raamwerk-voor-strategiebepaling.pdf
https://decorrespondent.nl/2898/hoe-duurzaamheid-een-duurzame-samenleving-in-de-weg-staat-en-wat-eraan-te-doen/108004353534-430e6abb
https://www.es-partnership.org/
https://www.rsm.nl/fileadmin/Images_NEW/Positive_Change/2020_Finance_in_Transition.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/3989_-_biodiversiteit_en_de_financiele_sector_-_een_kruisbestuiving.pdf
https://www.actiam.com/en/actiam-news/pbaf-framework-biodiversity/
https://www.actiam.com/en/actiam-news/pbaf-framework-biodiversity/


 

 

Bouwstenen voor een Agenda Natuurinclusief 
 

4. Onderzoek 
 
• Stel de vraag: wat gaat er mis als we nu geen Agenda Natuurinclusief maken? Verdiep de probleemanalyse. 
• Zoek naar een sturingsfilosofie: wat gaat Spoor 2 betekenen? Wat moet het betekenen? Waarom is het 

nodig? 
• Breng in kaart wat de barrières zijn om nu al natuurinclusief te handelen. Adresseer die in de agenda.  
• Hoe is de beweging die al gaande is groter te maken, op het niveau van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)?  
 
 
 

"Stel de vraag: Wat gaat er mis  
als we nu géén Agenda Natuuinclusief maken?" 

 
 
  



 

 

Bouwstenen voor een Agenda Natuurinclusief 
 

5.  Aanpak 
• Bouw een nieuw systeem op vanuit positieve actie. Die zijn (ver)leidend, ook voor huidige machtshebbers. 
• Overheden toon lef, werk samen met maatschappij en bedrijven, geef richting in opschaling en 

gebiedsgericht werken. 
• Denk na over welke overheidsrol je wilt innemen op basis van het kwadrant van de NSOB. 
• Kijk naar drie dimensies: natuur zelf (intrinsieke waarde) / opgaven koppelen / gedragsverandering. 
• Neem het realiseren van netto-biodiversiteitswinst als uitgangspunt. 
• Wat is de volgorde: eerst de landelijke aanpak of eerst voeding vanuit de provincies? In diverse provincies is 

het denken al op stoom gekomen over wat de zij aan de agenda willen bijdragen.  
• In de Omgevingswet zijn ‘benutten’ en ‘beschermen’ nog te veel twee eilanden. Integreer ze. Bij benutten 

moet beschermen vanzelfsprekend zijn. 
• Kijk ook naar minder (en niet alleen ánders) produceren en consumeren.  
• Breng koplopers in contact brengen met anderen. Zorg voor veilige experimenteerruimte.  
• Zie beprijzen als onderdeel van de oplossing.  
• Geen spijt-maatregelen werken goed bij ondernemers. 
• Stel natuurinclusief als randvoorwaarde in kernprocessen. Bijvoorbeeld: als ANWB doorgaan met het 

aanbieden van reizen, maar wel steeds duurzamer. 
• Het gebruik van het idee van een Basiskwaliteit Natuur krijgt ondersteuning: zowel vanuit ecologisch als 

bestuurlijk standpunt. Uitwerking van de term verdient nog aandacht, goed aansluitend bij bij lokale 
initiatieven en ideeën.  

 
"Doe de Bio-toets: elke vorm van handelen toetsen op de bijdrage aan 

biodiversiteitsherstel." 
  

https://www.open-overheid.nl/wp-content/uploads/2017/02/kwadranten-NSOB-2.png


 

 

Bouwstenen voor een Agenda Natuurinclusief 
 

6. Bewustwording en kennis 
• Brede maatschappelijke bewustwording over biodiversiteit is een belangrijke randvoorwaarde voor 

succesvolle uitvoering van de agenda succesvol.  
• Benut het momentum: never waste a good crisis (Corona). Nu is het moment om de draai naar 

natuurinclusief te maken. 
• Stel een gezamenlijk beeld op van wat natuurinclusief is (geen strakke definitie). 
• Vanzelfsprekend rekening houden met natuur moet het nieuwe normaal worden. 
• Ondersteun lokale initiatieven en gemeenten met software om kennis te delen over behouden en wat 

versterkt moet worden. 
• Neem dagelijkse patronen als uitgangspunt (wonen, werken, opgroeien, recreëren) en hoe je die 

natuurinclusief maakt. 
• Informeer breed over ontwikkelingen initiatieven, o.a. via www.naturetoday.com 
• Sluit aan bij de urgentie voor natuurinclusief, bijvoorbeeld de hete zomers en droogte.  

 

 

"20% van Nederlanders hoorde nooit van het woord biodiversiteit;  
38% hoorde ervan maar weet niet wat het is.’" 

 
  

https://naturetoday.nl/#/


 

 

Bouwstenen voor een Agenda Natuurinclusief 
 

7. Suggesties voor het regeerakkoord: wat zou er in moeten komen? 
• Het bruto binnenlands geluk als doel in plaats van het bruto nationaal product. 
• Ecosystemen zijn de basis van het menselijk bestaan zijn en worden gewaardeerd via ecosysteemdiensten. 
• Biodiversiteit wordt integraal deel van het overheidsbeleid. 
• Er zijn voldoende middelen om de transitie te maken. 
• Herstel van de rijksregie op integrale ruimtelijke inrichting van Nederland, invulling op gebiedsniveau. 
• Inzet op bewustwording en kennis over het belang van biodiversiteit. 
• Inzet op 'true pricing'.  
 
 



 

 

Ervaringen met natuurinclusief bouwen 
In de bouwsector is ‘natuurinclusief’ al een gevleugeld begrip. Een recente enquête in de vastgoedsector laat zien 
dat een grote groep bedrijven al aan de slag is of wil gaan met natuurinclusief bouwen.  
Goed nieuws, want de sector staat voor grote opgaven: de bouw van 1 miljoen woningen en aanpassingen van 
alle bestaande gebouwen voor de energietransitie.  
Timo Cents, landschapsarchitect bij Arcadis, deelde enkele geleerde lessen uit twee toonaangevende projecten 
op het gebied van natuurinclusief bouwen.  
 

Triodos-gebouw, Driebergen 

 

Wonderwoods, Utrecht 

 
Foto: RAU architecten, Odette Ex Interieur, Arcadis 
Landschapsarchitectuur 

Foto: Wonderwoods, G&S Vastgoed, Boeri Architectti, 
MVSA architects, Arcadis Landschapsarchitectuur 

 
 
 
  



 

 

Triodos-gebouw, Driebergen 
start 2009 - opgeleverd 2019 
Triodos Bank koos, als bank met een duurzame identiteit, bewust voor een hoofdkantoor in de natuur. De 
wensen: een natuurinclusief, klimaatadaptief en zo duurzaam mogelijk gebouw. Thema’s: mobiliteit, 
biodiversiteit, cultuurhistorisch landschap, energieopwekking en watergebruik. Ze daagde Arcadis uit de wensen 
te realiseren.  
 
Het resultaat:  
• Gebouwen zijn gevormd in wisselwerking met het landschap (hoogte omringende bomen). 
• Gebouwen zijn gemodelleerd aan de zonstand en aan vleermuisroutes. 
• Groene daken bufferen regenwater, regenwater wordt gebruikt om toiletten door te spoelen en wordt 

opgeslagen in vijvers.  
• Natuurontwikkeling: aanleg van een poel en dassenheuvels.  
• Het terrein en de benedenverdieping zijn publiek toegankelijk, routes lopen door het gebouw. Een 

zonnecellendak boven de parkeerplaats.  
 
  



 

 

Wonderwoods:  

twee woontorens bij het Jaarbeursplein in Utrecht 
start 2017 
De opdracht komt van de gemeente Utrecht, als onderdeel van de ontwikkeling van de nieuwe wijk ‘Healthy Urban 
Quarter’. De woontorens zijn ook bedoeld als steppingstone naar nabijgelegen parken. Het ontwerpidee achter 
Wonderwoods is dat er natuur kan ontstaan op onwaarschijnlijke plekken. De boom op de kale rots als metafoor 
voor het creëren van natuur in een stedelijke omgeving.  
 
Het ontwerp van Arcadis omvat:  
• Beplanting op daken, terrassen en gevels: soorten die te vinden zijn op de Utrechtse Heuvelrug, aantrekkelijk 

voor insecten, vogels en vleermuizen. 
• Pakketten grond op het dak van één meter dik maken boomgroei mogelijk. De bomen worden nu al 

voorbereid op hun toekomstige omstandigheden.  
• Een gesloten systeem voor regenwateropvang: beplanting op het gebouw, waterreservoir voor opvang van 

extreme buien.  
• Aandacht voor onderhoud, zoals voorzieningen voor abseilende hoveniers.  
• Een brug op 25 meter hoogte die de torens verbindt, waardoor ze een wandelgebied vormen. 
  



 

 

De lessen: 
• Natuurinclusief bouwen moet vanuit de opdrachtgever worden ondersteund. De groenste plannen volgen uit 

tenders met ‘natuurinclusief’ als selectiepunt. Ontwikkelaars zien zelf (nog) lang niet altijd de 
verkoopbaarheid van natuurinclusieve gebouwen. 

• Realiseren van een minimale footprint is een mooi vertrekpunt voor opdrachtgever, ontwerper en bouwer. 
• Natuurinclusief ontwerpen is de start, de opgave vereist ook borging in ontwikkel-, bouw- en beheerfase.  
• Het minimaliseren van de infrastructuur vermindert ruimtebeslag ten gunste van natuur en scheelt kosten. 
• Belangrijk aspect van natuurinclusief bouwen is de herkomst en keuze van materialen, dit is niet altijd 

integraal onderdeel van het ontwerp.  
• Maatwerk: natuurinclusief bouwen betekent context- en landschapsafhankelijk bouwen. De kunst is 

verbindingen te leggen met groen in de omgeving.  
 

Vraag: 
• Is natuurinclusief bouwen een onderdeel van circulair of duurzaam bouwen, of vraagt het aparte aandacht 

binnen de bouwsector?  
• Hoe komt de grote groep bouwbedrijven verder? Wageningen UR wil hen handelingsperspectief bieden door 

natuurinclusiviteit meer te classificeren, zie de publicatie 'De transitie naar een natuurinclusieve stad'. 
 
 
 



 

Volgende stappen: 

 
Verder werken aan de Agenda Natuurinclusief 

december 2020 - januari 2021 

• Aansluiten bij lopende trajecten (verkenning naar ruimtelijke ingrepen voor meer natuurinclusief areaal, 
opstellen gebiedsvisies met integrale aanpak voor energietransitie, woningbouw, (kringloop)landbouw, 
biodiversiteit, bodemdaling, klimaat en water). 

• Ontwikkelen van nieuwe instrumenten, zoals een landinrichtingsinstrument. 
• Werken aan nieuwe verdienmodellen met natuur, voor de landbouw en andere sectoren. Want natuur is 

ons natuurlijk kapitaal. 

 
Bestuurlijk seminar 

februari 2021 

• Met divere werksessies: sectorale (waar zitten de sleutels tot succes?) en thematische (welke 
instrumenten zijn nodig, hoe regisseren we de agenda?) 

 
Presentatie eerste fundamenten van de Agenda 

 
De Agenda Natuurinclusief 



 

Veel partijen denken al mee met de Agenda Natuurinclusief. Wilt u ook 
deelnemen? Laat het ons weten!  
agendanatuurinclusief@ipo.nl  

 

Colofon 
Dit is een uitgave van het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en het Interprovinciaal Overleg (IPO).  

 
Beeld:  
Coverfoto: Wonderwoods, G&S Vastgoed, Boeri Architectti,  
MVSA architects, Arcadis Landschapsarchitectuur 

 

Productie verslag  

Communicatiebureau de Lynx 
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