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We volgen een route die ons leidt via domeingesprekken naar een ‘Future Search’ werkconferentie om 
gezamenlijk te komen tot de Agenda Natuurinclusief 1.0. Met als doel om een gedeeld toekomstbeeld 
voor Nederland Natuurinclusief in 2050 te creëren en concrete acties tot 2030 te formuleren.   

Op 3 februari vond het tweede domeingesprek plaats waarin aan de hand van de ‘world café’ methode 
een verdiepingsslag plaatsvond op eerder geïdentificeerde spanningen. Hieronder volgt het inhoudelijk 
verslag van de tweede bijeenkomst. Dit verslag vormt input voor zowel de volgende bijeenkomsten van 
de domeingroep Bouw als de Future Search waarin alle domeinen samenkomen.  

  
  
  

  
    
 
 
  



Processtappen   
  
Domeingesprekken  
Er is sprake van een divergerende en een convergerende beweging: in het eerste gesprek op 18 
november is ruimte gezocht om te kijken naar verschillende beelden, tijdens deze bijeenkomst 
werken de deelnemers toe naar verdieping op een aantal issues. Tijdens het eerste gesprek is 
ingegaan op diverse drijfveren van deelnemers om de bouwsector meer natuurinclusief te maken. De 
opgave is uitgediept en ontwikkelingen en spanningen in het natuurinclusief maken van de 
bouwsector zijn benoemd. Er is ook gesproken over de mogelijke functie van de Agenda 
Natuurinclusief hierin. Tijdens het tweede domeingesprek is een verdiepingsslag gemaakt op drie 
grote spanningen voor de bouw om deze nog scherper te krijgen: de groene bouwbubbel, de rol van 
overheid en politiek, en meetbaarheid.   
  
Contourenschets  
Als tussenproduct van de gesprekken in alle domeinen is een contourenschets opgesteld die 
weergeeft welke zaken betrokkenen van de Agenda Natuurinclusief belangrijk vinden in de 
ontwikkeling ervan. Het gaat om zowel fundamentele, voorwaardelijke zaken, als om meer domein 
specifieke zaken. Op donderdag 3 februari is deze schets aangeboden aan de Tweede Kamer. De 
stukken zijn te vinden op: Contourenschets Agenda Natuurinclusief | Tweede Kamer der 
StatenGeneraal.  

Future Search  
Van maandag 11 tot en met woensdag 13 april 2022 vindt de Future Search plaats, een grote 
werkconferentie waarin er kruisbestuiving zal plaatsvinden tussen verschillende domeingroepen. 
De domeingesprekken bieden goede input voor deze Future Search en vormen zo bouwstenen voor 
de Agenda Natuurinclusief die uiteindelijk wordt gepresenteerd tijdens de Natuurtop op 17 juni.   
  
    
Samen ‘werken’ aan de Agenda  
Om te bepalen hoe iedereen in het proces zit is deelnemers gevraagd welk werkwoord voor hen 
passend is in het eerste kwartaal van 2022. De woorden die opkomen zijn: Vooruitgaan, 
concretiseren, doorgaan, geloven, overtuigen, oplichten (licht brengen in de duisternis), agenderen, 
verbinden, toelaten, destilleren, enthousiasmeren en DOEN. Deze woorden laten goed zien wat er 
aan inzet nodig is om de Agenda Natuurinclusief gezamenlijk tot een succes te maken  
  
Aandachtspunten voor natuurinclusiviteit binnen de bouwsector  
 De opgaves zijn groot en vergroening is hard nodig, op veel gebieden. Er moet tempo worden 

gemaakt met de transitie en de provincies krijgen daarin een belangrijke rol.  
 Het woord ‘natuurinclusiviteit’ komt nog niet veel voor in de programmalijnen van de regering. 

Ondanks dat het onderwerp ‘natuurinclusiviteit’ steeds breder gedragen lijkt, staat het nog niet 
op papier en wordt het niet geïnstrumenteerd.  

 Er zijn politieke spanningen in relatie tot het vraagstuk en er spelen meerdere belangen mee. 
Natuur concurreert met de energietransitie; de woningbouw concurreert met mobiliteit en 
ruimte.   

 Financiële capaciteit en rekenmodellen zijn besproken. De bedoeling is om meetbaar te maken 
wat de verschillende initiatieven bijdragen aan biodiversiteit en kwaliteit.   

 De petitie ‘Natuurinclusief bouwen’ is door Laura Bromet in de Tweede Kamer onder de aandacht 
gebracht. Minister De Jonge heeft toegezegd om te kijken naar de mogelijkheden wat betreft 
wetgeving.  

  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z01966&did=2022D04197
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z01966&did=2022D04197
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z01966&did=2022D04197
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z01966&did=2022D04197


Aanscherping spanningen   
Op basis van de benoemde spanningen tijdens het vorige domeingesprek en op basis van de 
contourenschets komen drie thema’s boven drijven die belangrijk zijn voor deze domeingroep en die 
het verschil kunnen maken binnen dit domein in het natuurinclusief maken van Nederland. Hieronder 
volgt een weergave van de gesprekken hierover.  
  

1. De groene bouwbubbel (zie bijlage voor Muralbord)  
  
De deelnemers van de domeintafelgesprekken zitten veelal op 1 lijn als het gaat om natuurinclusief 
bouwen en het belang daarvan. De vraag is, hoe men uit deze groene bubbel komt en 
natuurinclusiviteit kan laten landen bij zij die nog niet bezig zijn met natuurinclusief bouwen.    
 Stelling/vraag 1: Early adapters hebben een rol in het creëren van een nieuw level playing field 

binnen de bouwwereld, maar hoe komen we uit de groene bouwbubbel van gelijkgestemden?  
  
Meeliften met andere grote opgaven.   Interessant om te kijken hoe de natuurinclusieve transitie kan 
worden gekoppeld aan de energietransitie, de mobiliteitsagenda en de woningbouwopgave. Ook de 
prefab-wereld moet worden betrokken bij de natuurinclusieve transitie. In de prioritering staat 
natuurinclusiviteit onderaan, interessant om te onderzoeken op welke punten natuurinclusiviteit kan 
meeliften met andere sectoren. Als natuurinclusiviteit geen onderdeel wordt van een bredere 
ontwikkeling is de slagingskans klein.   
  
Doordringen in de hele bouwwereld.   De groene bouwbubbel bestaat (gelukkig) inmiddels niet meer 
slechts uit early adapters: gemeenten en provincies zijn hier al druk mee bezig. Brancheorganisaties 
lijken minder goed aangehaakt. Doordringen in de hele bouwwereld doen we door lokaal en informeel 
te netwerken: persoonlijk contact en vertrouwen moet worden opgebouwd, organiseer kleine 
gesprekken in vertrouwde sfeer, mensen mee laten denken i.p.v. denken voor de ander. Het is vaak 
geen onwil, grotere aannemers hebben experts in huis, de kleinere aannemers (die zo’n 50 tot 70% 
van onze huizen bouwen) kunnen dit niet betalen.   
  
Leer elkaars taal spreken.       Besef dat stakeholders verschillende talen spreken,  
de makelaar spreekt een andere taal dan de bouwer of de bank. Besef dat er niet 1 universele taal is, 
wellicht dat de SDG’s daar het dichtst bij komen.   
  
Kennisdelen en verspreiden      Onderschat niet de kracht van herhaling, de groene  
bubbel is in 3 jaar een stuk groter geworden en we staan zeker niet stil. Deel kennis, geef goede 
voorbeelden een podium, maak de financiële voordelen duidelijk (boom naast het huis scheelt weer 
zonwering) en maak het niet te moeilijk (een gat in de schutting geeft de egel toegang tot jouw kavel). 
Belangrijk dat natuurinclusiviteit zo vroeg mogelijk op de agenda staat bij bouwprojecten.   
  
Waarden en drijfveren aanspreken   Sommigen zijn intrinsiek gemotiveerd, anderen zijn extrinsiek 
gemotiveerd, beide is prima. Willen we mensen meekrijgen, dan is het belangrijk de drijfveren en 
motieven uit te dokteren en vervolgens beargumenteren hoe natuurinclusief bouwen daarop 
aansluit. Daarnaast: mensen willen goed doen, niet ‘minder slecht’: gezamenlijk bouwen aan een 
mooie toekomst is niemand op tegen.   
  
De bouw minder antropocentrisch maken Natuurinclusief bouwen gaat niet alleen de bouwwereld 
aan maar de hele samenleving. Wat goed is voor de natuur is goed voor de mens. Breng de mens terug 
in de natuur. Zoals op Utrecht Centraal, hier staan borden die aangeven wat er die dag in de natuur 
gebeurt.  
  



2. Focus Agenda Natuurinclusief (zie bijlage voor Muralbord)  
  
De vraag is welke zaken wel of juist niet moeten worden opgenomen in de Agenda Natuurinclusief. 
Hierbij kan worden gekeken naar de rol van de overheid en de politiek. De Agenda Natuurinclusief 
kan dienen als hulplijn, handvatten bieden en verplichtingen opleggen. Zo kunnen duurzame keuzes 
worden afgedwongen.   
 Stelling/vraag 2: De agenda moet een duidelijk standpunt innemen over natuurinclusieve 

bouw: als het niet natuurinclusief kan, dan bouwen we (daar) niet. Wat is daarvoor absoluut 
nodig en wat absoluut niet?   

  
Basiskwaliteit natuur    De overheid moet het doel aangeven en een minimale norm noemen, 
basiskwaliteit natuur is hier een goed voorbeeld van. Deze wordt nog uitgewerkt, de overheid zou 
hier een flinke sturende rol kunnen en moeten pakken.       
  
Financiering         Financiering van groen heeft het coalitieakkoord niet gehaald,  
dus hoe nu verder? Al is dit niet de meest relevante vraag, natuurinclusiviteit in de bouw gaat vaak 
over het maken van andere keuzes, die niet per se (veel) meer geld kosten. Het gaat om je geld 
anders uitgeven.   
  
Norm of geen norm   Normering moet een musthave worden. Het is cruciaal om deze normen heel 
concreet te maken, afrekenbaar op kwantiteit én op kwaliteit. Geen ‘advies’ of ‘zoveel mogelijk’ 
maar scherp formuleren, als niemand een getal roept dan blijft het te vaag. Normering bepalen 
doen we door de randen van de discussie op te zoeken.   
  
Waar beginnen we? Of zijn we al begonnen? Voor een transitie als deze heb je een aantal ‘gekken’ 
nodig om dit te leiden. Deze leidende figuren moeten vrijwel onhaalbare doelen durven te stellen en 
anderen kunnen meekrijgen. De mensen die vervolgens aansluiten, hebben andere competenties 
nodig. Uiteindelijk moet natuurinclusiviteit onderdeel worden van het denken en doen. Daarnaast 
moet de agenda een tijdlijn bieden met een volgordelijkheid. Daarnaast kan de agenda bovendien ook 
verwijzen naar bestaande initiatieven en hoeft niet opnieuw zaken uit te vinden.   
  
  
Eigenaarschap en leiderschap    Hoe zorg je ervoor dat mensen, al dan niet uit onverwachte hoek, 
opstaan en de handschoen oppakken? Het ontbreekt nog aan een grote ambitie en een aansprekend 
boegbeeld, een politicus als eigenaar van de agenda. Politieke opdracht wordt nu vooral gevoeld 
door portefeuillehouders natuur en landbouw van het IPO. Van wie het thema nou écht is blijft 
onduidelijk. De overheid moet leiderschap en eigenaarschap tonen en moet hierin stelling nemen.  
  
Verbreden politieke opdracht     De agenda is een politieke opdracht vanuit het vorige 
kabinet, die wordt gevoeld door de portefeuillehouders natuur en landbouw van het IPO. Het is van 
belang dat alle leden van GS doordrongen raken van de opgaven rondom natuurinclusiviteit. De 
uitdaging is om dit te agenderen, zonder te fragmenteren.  
  

3. Meetbare natuurinclusieve doelen stellen (zie bijlage voor Muralbord)  
In de natuur wordt veel gemeten, maar in de beleidswereld komen vraag en aanbod vaak niet bij 
elkaar. Het blijkt moeilijk om de data te krijgen die nodig zijn. De vraag is of alleen moet worden 
gemeten op inhoud (bescherming, bevordering en realisatie natuur) of ook op proces (participatie, 
vrijwilligers, maatschappelijke betrokkenheid).   



 Stelling/vraag 3: Voortgang meetbaar maken, is belangrijk voor de olievlekwerking en 
verantwoording. Kan een meetbaar natuurinclusief kwaliteitsdoel helpen om te komen tot 
meer natuurinclusieve bouw?  

  
Afdwingen basiskwaliteit     Een minimale basiskwaliteit van natuur moet worden 
afgedwongen/opgelegd, zeker aan de initiatiefkant. Dit moet gezien worden als ondergrens, dit is nu 
nog niet aan de orde. De vraag is hoe realistisch de voorwaarden voor de basiskwaliteit zijn en wat 
nodig is om de basiskwaliteit te bewerkstelligen. Er kunnen kaders worden gesteld rondom het 
aantal vierkante meters groen, het netwerk van mens en natuur, en de basiskwaliteit voor mens en 
natuur. De vraag is op welk schaalniveau zaken moeten worden gemeten.   
  
Gebiedslabels    Op basis van de basiskwaliteit natuur kunnen zaken met een gebiedslabel meetbaar 
worden gemaakt. Het gebiedslabel is een instrument om duurzaamheid in brede zin een waarde toe 
te kennen: vanaf visievorming tot en met beheerfase. Het gebiedslabel kan helpen bij de monitoring 
in de beheerfase. Maar wat te doen met gebieden die geen basiskwaliteit hebben, zoals binnen 
bouwgebied?  
  
Kwaliteit valt of staat met beheerfase De beheerders moeten aan de voorkant in het proces worden 
meegenomen en er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden met de gemeente over het 
beheer. Veranderingen in beheer kan op weerstand stuiten, goed uitleggen hoe dit bijdraagt aan 
biodiversiteit en wat daarvan de voordelen zijn.   
  
Kaders     Kaders kunnen worden gesteld op het niveau van planten en dieren, maar ook op mens 
niveau. De ecosysteemdiensten vertegenwoordigen veel zaken die in de bebouwde kom moeten 
worden gerealiseerd, zoals waterretentie en klimaatadaptatie. Maar denk ook aan de positieve 
gevolgen voor volksgezondheid.   
  
Meten op inhoud of proces    Er kan zowel worden gemeten op inhoud (bescherming,  
bevordering en realisatie natuur), als op proces (participatie, vrijwilligers, maatschappelijke 
betrokkenheid). Omdat er sprake is van vele andere factoren kunnen we beter meten op maatregelen 
en inspanningen dan op biodiversiteit of resultaat. Voor welke doelgroep je meet bepaald de manier 
van meten, beleidsmakers, investeerders of gebruikers spreken een andere taal.   

Bijvoorbeeld: projectontwikkelaars en bouwers kunnen worden afgerekend op de concrete 
maatregelen die zij treffen, zoals groene daken, bomen, neststenen en dergelijke. Het effect 
van deze maatregelen kan wel worden gemonitord, maar de projectontwikkelaars kunnen 
hierop niet worden afgerekend.  

  
Handelingsperspectief   Idee om een denklijn voor de lange termijn te hebben, en een doe-lijn voor 
de korte termijn. Meetbare doelen vallen binnen de conditioneringslijn. Een goede strategie bevat 
alle die deze handelingsperspectieven, om zodoende alle mensen te bedienen. Nogmaals: het is 
essentieel om duidelijk te maken wat het belang van maatregelen is, om te zorgen dat iedereen 
aanhaakt.  
  

Verdere processtappen  
Bouw in de Agenda Natuurinclusief   
 Interessant om de natuurinclusieve bouwtransitie te koppelen aan die van energie, mobiliteit 

en woningbouwopgave. De financiering voor de natuurinclusieve transitie is zeer mager; dat 
geldt voor alle niveaus. Er wordt gevreesd dat de ambities geen werkelijkheid kunnen worden 
als natuurinclusiviteit geen onderdeel wordt van een bredere ontwikkeling.   

 Wil de agenda slagkracht hebben, dan moet er een convenant o.i.d. aan gekoppeld worden.   



 De Agenda Natuurinclusief betreft een politieke opdracht van het vorige kabinet, die 
doorloopt in de termijn van het huidige kabinet. Momenteel komt de grootste drijfveer vanuit 
het ministerie van LNV, met de nieuwe minister Christianne van der Wal. De bedoeling is om 
meer personen binnen het ministerie van LNV nauw te betrekken bij de Agenda 
Natuurinclusief. Grote uitdaging om natuurinclusiviteit te laten doordringen in de nieuwe 
opzet van het ministerie.   

 Het domein bouw strekt verder dan het ministerie van LNV. Wenselijk dat niet alleen het 
groene deel van de overheid zich bezighoudt met de Agenda Natuurinclusief. Er worden 
interdepartementale gesprekken gevoerd met verschillende ministeries. Hierin is 
geconcludeerd dat de Agenda Natuurinclusief het podium kan zijn voor alle activiteiten in het 
kader van ‘Groen in de stad’.  

 Ook de doorvertaling van de Agenda Natuurinclusief is belangrijk, deze moet op alle niveaus 
worden herkend.   

 De bouw bestaat uit drie delen: bestaande bouw, nieuwbouw en infrastructuur. Die hebben 
elk hun eigen kader nodig. Als je daar geen keuzes in maakt, dan kom je niet verder.  

  
  
Aandachtspunten voor proces/ vervolg   

- Er is kort de tijd om de Agenda Natuurinclusief met bestuurlijke afspraken te laden.   
- Binnen de bouw en gebiedsontwikkeling zijn veel verschillende stakeholders. Langs de hele 

lijn van stakeholders moet hetzelfde verhaal worden verteld in de verschillende talen van de 
stakeholders. Eigenlijk zou van iedere schakel in de keten een koepelvertegenwoordiger 
moeten aansluiten. Dit is echter nog niet gerealiseerd.   

- De wens heerst dat dat alle betrokken ministeries hun minister afvaardigen naar de 
Natuurtop.   

- Wens om ook ambtenaren en meer organisaties uit de keten uit te nodigen voor het laatste 
domeingesprek.   

  

  

  

  
  

  

Facilitatie  

Iris Groot Koerkamp  Getting the picture, tekenaar  
Maria van Rooijen  Alt-Tab bedrijfsondersteuning, notulen   
Femke van Bree  Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving   
Annelies van Velden  Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving  
Laura Smid     

  
  

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving  

    



Bijlage  
1 Groene Bouw Bubbel   

 



3 Meetbare doelen   
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